
 

บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 กนัยำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดซ่ึงแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วน
ไดเ้สียส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั 
เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เพรซิเดนท์
ไรซ์โปรดกัส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล              
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก ผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดั
กวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมด
ซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบั
ท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

 

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



งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 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 66,543                        15,341                    66,543                        15,341                    
เงินลงทุนชัว่คราว 2 585,620                      603,400                  585,620                      603,400                  
ลูกหน้ีการคา้ 3, 5 242,754                      206,589                  242,754                      206,589                  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 5 1,000                          1,000                      1,000                          1,000                      
สินคา้คงเหลือ 4 124,980                      92,976                    124,980                      92,976                    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,792                        15,029                    17,792                        15,029                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,038,689                   934,335                  1,038,689                   934,335                  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 2,397,848                   2,304,396               440,170                      446,670                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 106,307                      86,566                    106,307                      86,566                    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,200                          9,200                      9,200                          9,200                      
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 787,857                      829,933                  787,857                      829,933                  
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ก่อสร้างและอุปกรณ์ 3,139                          7,670                      3,139                          7,670                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,117                        13,761                    10,117                        13,761                    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,777                        11,265                    13,777                        11,265                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 341                             298                         341                             298                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,328,586                   3,263,089               1,370,908                   1,405,363               
รวมสินทรัพย์ 4,367,275                   4,197,424               2,409,597                   2,339,698               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)

2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย



ณ วนัที ่30 กนัยายน 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, 9 151,612                      117,016                  151,612                      117,016                  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 10 1,432                          1,954                      1,432                          1,954                      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,129                          8,608                      5,129                          8,608                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,795                        9,522                      15,795                        9,522                      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 173,968                      137,100                  173,968                      137,100                  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 10 1,248                          1,789                      1,248                          1,789                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 79,171                        71,430                    79,171                        71,430                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 80,419                        73,219                    80,419                        73,219                    
รวมหนีสิ้น 254,387                      210,319                  254,387                      210,319                  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 149,704,014 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 149,704                      149,704                  149,704                      149,704                  
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 149,704,014 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 149,704                      149,704                  149,704                      149,704                  
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 427,715                      427,715                  427,715                      427,715                  
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15,000                        15,000                    15,000                        15,000                    
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,519,917                   3,398,064               1,560,876                   1,535,980               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 552                             (3,378)                     1,915                          980                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,112,888                   3,987,105               2,155,210                   2,129,379               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,367,275                   4,197,424               2,409,597                   2,339,698               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

3

งบการเงินซ่ึงแสดง

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 14 398,765             337,662             398,765             337,662             
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5 -                         -                         119,860             124,925             
รายไดอ่ื้น 7,034                 8,188                 7,034                 8,188                 
รวมรายได้ 405,799             345,850             525,659             470,775             
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 5 312,054             270,767             312,054             270,767             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,059               10,007               12,059               10,007               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44,112               38,530               50,612               38,530               
รวมค่าใช้จ่าย 368,225             319,304             374,725             319,304             
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 37,574               26,546               150,934             151,471             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 126,965             159,185             -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 164,539             185,731             150,934             151,471             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (86)                     (86)                     (86)                     (86)                     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 164,453             185,645             150,848             151,385             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (3,611)                (4,256)                (3,611)                (4,256)                
ก าไรส าหรับงวด 160,842             181,389             147,237             147,129             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 4,470                 65                      1,271                 (344)                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (894)                   (13)                     (254)                   69                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,576                 52                      1,017                 (275)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 3,576                 52                      1,017                 (275)                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 164,418             181,441             148,254             146,854             

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
ก าไรส าหรับงวด (บาท) 1.07                   1.21                   0.98                   0.98                   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 149,704             149,704             149,704             149,704             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5, 14 1,106,997          984,220             1,106,997          984,220             
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 5, 6.2 -                         -                         273,484             265,043             
รายไดอ่ื้น 17,543               18,151               17,543               18,151               
รวมรายได้ 1,124,540          1,002,371          1,398,024          1,267,414          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 5 869,752             792,973             869,752             792,973             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 28,170               27,319               28,170               27,319               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 127,574             115,431             134,074             115,431             
รวมค่าใช้จ่าย 1,025,496          935,723             1,031,996          935,723             
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 99,044               66,648               366,028             331,691             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6.2 363,941             404,853             -                         -                         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 462,985             471,501             366,028             331,691             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (270)                   (297)                   (270)                   (297)                   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 462,715             471,204             365,758             331,394             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (11,793)              (11,790)              (11,793)              (11,790)              
ก าไรส าหรับงวด 450,922             459,414             353,965             319,604             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 7 4,912                 5,784                 1,168                 1,454                 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (982)                   (1,157)                (233)                   (291)                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,930                 4,627                 935                    1,163                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด 3,930                 4,627                 935                    1,163                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 454,852             464,041             354,900             320,767             

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
ก าไรส าหรับงวด (บาท) 3.01                   3.07                   2.36                   2.13                   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 149,704             149,704             149,704             149,704             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 462,715             471,204             365,758             331,394             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 73,355               69,770               73,355               69,770               
   ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ(โอนกลบั) (42)                     1,769                 (42)                     1,769                 
   (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์
      และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,035                 (1,151)                3,035                 (1,151)                
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         -                         6,500                 -                         
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (363,941)            (404,853)            -                         -                         
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (792)                   (1,653)                (792)                   (1,653)                
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (732)                   (586)                   (732)                   (586)                   
   เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -                         -                         (273,484)            (265,043)            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,741                 8,980                 7,741                 8,980                 
   (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (201)                   77                      (201)                   77                      
   ดอกเบ้ียรับ (8,932)                (9,059)                (8,932)                (9,059)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 117                    175                    117                    175                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 172,323             134,673             172,323             134,673             
สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ (35,999)              21,949               (35,999)              21,949               
   สินคา้คงเหลือ (31,962)              (37,094)              (31,962)              (37,094)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,778)                2,341                 (3,778)                2,341                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (44)                     52                      (44)                     52                      
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30,092               29,620               30,092               29,620               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,209                 (6,611)                6,209                 (6,611)                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,841             144,930             136,841             144,930             
   จ่ายดอกเบ้ีย (117)                   (175)                   (117)                   (175)                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (18,018)              (20,143)              (18,018)              (20,143)              
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 118,706             124,612             118,706             124,612             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินซ่ึงแสดง



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (849,646)            (553,102)            (849,646)            (553,102)            
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 867,421             481,499             867,421             481,499             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (74,306)              (97,133)              (74,306)              (97,133)              
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนลดลง 56,532               102,712             56,532               102,712             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมลดลง 1,000                 1,000                 1,000                 1,000                 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 731                    597                    731                    597                    
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 273,484             265,043             273,484             265,043             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 924                    1,311                 924                    1,311                 
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (27,054)              (41,296)              (27,054)              (41,296)              
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ลดลง 4,531                 2,872                 4,531                 2,872                 
ดอกเบ้ียรับ 9,948                 8,628                 9,948                 8,628                 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 262,565             171,131             262,565             171,131             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย (329,006)            (164,541)            (329,006)            (164,541)            
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,063)                (1,000)                (1,063)                (1,000)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (330,069)            (165,541)            (330,069)            (165,541)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 51,202               130,202             51,202               130,202             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 15,341               25,122               15,341               25,122               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 66,543               155,324             66,543               155,324             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เจา้หน้ีค่าก่อสร้างและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,540                 (781)                   4,540                 (781)                   
รายการท่ีมิใช่เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 63                      140,855             63                      140,855             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินซ่ึงแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรขาดทุน
ส่วนต ่ากวา่ทุน เบด็เสร็จอ่ืน

จากการ ส่วนเกิน(ต ่ากวา่) รวม
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - เปล่ียนแปลง ทุนจากการวดั องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ารองตาม สดัส่วนการถือหุน้ มูลคา่เงินลงทุน ของส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัร่วม ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 149,704            427,715            15,000              3,066,098            (6,966)                      (1,443)                     (8,409)               3,650,108             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        459,414                -                               -                              -                        459,414                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                            -                               4,627                      4,627                4,627                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        459,414                -                               4,627                      4,627                464,041                
เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                        (305,396)              -                               -                              -                        (305,396)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 149,704            427,715            15,000              3,220,116            (6,966)                      3,184                      (3,782)               3,808,753             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 149,704            427,715            15,000              3,398,064            (6,965)                      3,587                      (3,378)               3,987,105             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                        450,922                -                               -                              -                        450,922                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                        -                            -                               3,930                      3,930                3,930                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                        450,922                -                               3,930                      3,930                454,852                
เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                        (329,069)              -                               -                              -                        (329,069)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 149,704            427,715            15,000              3,519,917            (6,965)                      7,517                      552                   4,112,888             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม
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บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกิน รวม

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - ทุนจากการวดั องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ส ารองตาม มูลคา่เงินลงทุน ของส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 149,704            427,715            15,000                  1,485,023                343                         343                   2,077,785             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                            319,604                   -                              -                        319,604                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                            -                               1,163                      1,163                1,163                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                            319,604                   1,163                      1,163                320,767                
เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                            (305,396)                  -                              -                        (305,396)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 149,704            427,715            15,000                  1,499,231                1,506                      1,506                2,093,156             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 149,704            427,715            15,000                  1,535,980                980                         980                   2,129,379             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                        -                            353,965                   -                              -                        353,965                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                        -                            -                               935                         935                   935                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                        -                            353,965                   935                         935                   354,900                
เงินปันผลจ่าย 15 -                        -                        -                            (329,069)                  -                              -                        (329,069)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 149,704            427,715            15,000                  1,560,876                1,915                      1,915                2,155,210             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้ )
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ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใน
ประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารก่ึงส าเร็จรูปทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนและส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานในต่างจงัหวดัรวม 2 แห่ง  

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ได้ท าการรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษทั เพรซิเดนท์ โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเดิมเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ (รวมถึงหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ี
บริษทั เพรซิเดนท์ โฮลด้ิง จ  ากดั ถืออยู่) ท  าให้บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ  

1.2  กำรควบบริษัท 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ือง
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้ควบบริษทัระหวา่งบริษทัฯกบับริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยจะจดัสรร
หุน้ของบริษทัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามอตัราส่วนและวธีิการท่ีเสนอ 

ข) อนุมติัการโอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯไปใหบ้ริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั  

1.3  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ          
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ                       
งบการเงินประจ าปีล่าสุด  
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งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับ           
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

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

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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2. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินฝากประจ า 330,000 521,000 
ใบรับฝากเงินสถาบนัการเงิน 250,000 61,000 
เงินลงทุนชัว่คราว - ในกองทุนส่วนบุคคล (หมายเหตุ 7) 5,620 21,400 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 585,620 603,400 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากประจ า และใบรับฝากเงินสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.40 
ถึง 1.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 1.35 ถึง 2.25 ต่อปี)  

3. ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 แยกตามอายุหน้ีท่ีคงคา้ง
นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

30 กนัยายน               
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 5)   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 122,077 115,194 
คา้งช าระ - ไม่เกิน 3 เดือน 10,992 9,556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 133,069 124,750 

กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน   
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 63,364 56,994 
คา้งช าระ    
     -  ไม่เกิน 3 เดือน 40,687 20,439 
     -  3 - 6 เดือน 5,363 - 

     -  6 - 12 เดือน 271 4,406 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 109,685 81,839 

รวมลูกหน้ีการคา้ 242,754 206,589 
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4. กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับงวดเก้าเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 61 

หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (42) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 19 

5. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน  นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 4,671 3,617 13,491 11,473 ตามราคาท่ีตกลงกนัเป็นงวด ๆ โดย

ค านึงถึงปริมาณการซ้ือหรือราคา
ตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 104 67 285 219 ตามราคาท่ีตกลงกนั 
เงินปันผลรับ 119,860 124,925 273,484 265,043 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 15 15 45 45 อตัราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 219,751 195,307 639,211 550,639 ส่วนใหญ่ก าหนดตามราคาท่ีตกลง

กนัโดยมีก าไรขั้นตน้ในอตัราท่ี       
ตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 83,976 79,474 258,517 233,149 ตามราคาท่ีตกลงกนัเป็นงวด ๆ โดย
ค านึงถึงปริมาณการซ้ือหรือราคา
ตลาด 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,886 2,094 15,046 6,224 ราคาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาและราคา
ท่ีตกลงร่วมกนั 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

30 กนัยายน             
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     
(ถือหุน้ในบริษทัฯและ/หรือมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 133,069 124,750 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 133,069 124,750 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 9)   
บริษทัร่วม 1,051 1,905 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (ถือหุน้ในบริษทัฯและ/หรือมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 43,136 50,332 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44,187 52,237 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 10)   
ผูถื้อหุน้ใหญ่  
 (ถือหุน้ในบริษทัฯและมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2,680 3,743 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,680 3,743 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - บริษัทร่วม 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2559 

เพ่ิมข้ึน                    
ระหวา่งงวด 

ลดลง              
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ       
ณ วนัท่ี           

30 กนัยายน 
2560 

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

รวม 1,000 1,000 (1,000) 1,000 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8.9 7.1 23.3 20.9 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 0.3 0.2 0.9 0.8 

รวม 9.2 7.3 24.2 21.7 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ 

ทุนเรียก
ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน 

งบการเงินซ่ึง                           
แสดงเงินลงทุน                     
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

30 
กนัยายน             

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

30 
กนัยายน             

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

30 
กนัยายน             

2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

    ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เพรซิเดนท ์ 
 เบเกอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่าย           
ขนมปัง 

ไทย 450,000 37.515 37.515 2,383,651 2,289,087 425,170 425,170 
บริษทั ไทย
อินสแตนท ์
โพรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว         
มนัส าปะหลงั ขา้วโพด
และพืชผลทาง 
การเกษตร ไทย 240,000 25 25 14,197 15,309 21,500 21,500 

รวม      2,397,848 2,304,396 446,670 446,670 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - บริษทั ไทยอินสแตนท ์โพรดกัส์ จ ากดั   (6,500) - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ       440,170 446,670 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

16 

6.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท)  

 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน                               
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน                          
บริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือน                                       

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
เงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือน                                       

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 

บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 365,053 405,929 273,484 265,043 

บริษทั ไทย อินสแตนท ์โพรดกัส์ จ  ากดั (1,112) (1,076) - - 

รวม 363,941 404,853 273,484 265,043 

6.3 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงค านวณจากราคาปิดของหุ้นท่ีแสดงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยตามจ านวนหุน้ท่ีบริษทัฯถืออยูมี่จ  านวนประมาณ 10,804 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 10,804 ลา้นบาท)  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 

ราคาทุน/                   
ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/                   
ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด     
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
   รุ่นท่ี 1/2 ปี/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 - - 4,800 4,800 
พนัธบตัรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2550                               
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 4,800 4,800 - - 

 4,800 4,800 4,800 4,800 

เงนิลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล     
เงนิฝำกประจ ำ     
เงินฝากประจ าประเภท 12 เดือน 2,000 2,000 12,500 12,500 

เงินฝากประจ าประเภท 14 เดือน 2,500 2,500 - - 

 4,500 4,500 12,500 12,500 

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
พนัธบตัรรัฐบาล 5,865 5,894 555 575 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,000 2,000 4,786 4,786 
หุน้กูใ้นประเทศ 68,706 69,611 55,629 56,017 
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดในประเทศ 12,019 12,367 17,193 17,444 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11,644 12,755 11,278 11,844 
 100,234 102,627 89,441 90,666 
บวก: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุน 2,393 - 1,225 - 

 102,627 102,627 90,666 90,666 
     
รวม 107,127 107,127 103,166 103,166 

หกั: จดัประเภทเป็นเงินลงทุนชัว่คราว (หมายเหตุ 2)  (5,620) (5,620) (21,400) (21,400) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในกองทุนส่วนบุคคล 101,507 101,507 81,766 81,766 
     

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 106,307 106,307 86,566 86,566 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จ านวนส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,393 1,225 
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (478) (245) 
ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน                             
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 1,915 980 

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย                                     
- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัร่วม 5,602 2,607 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยใน                                 
งบกำรเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 7,517 3,587 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด
ไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในปี 2557 บริษทัฯได้จดัตั้งกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เพื่อ
บริหารดา้นการลงทุน ในระหวา่งงวด กองทุนส่วนบุคคลดงักล่าวไดล้งทุนในเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน 
หุ้นสามญัของบริษทัหลายแห่งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน และพนัธบตัรตราสารหน้ีท่ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ
ภาคเอกชน  โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ในระหวา่งงวด 
บริษทัฯรับรู้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 2.6 ลา้นบาท (2559: 3.4 ลา้นบาท) ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายคงเหลือ โดยใชมู้ลค่า
อา้งอิงจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจ านวน
ประมาณ 1.12 ลา้นบาท (2559: เพิ่มข้ึน 1.5 ลา้นบาท) บริษทัฯ บนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายดงักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 829,933 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 29,425 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (883) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (70,618) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 787,857 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5)   
เจา้หน้ีการคา้  38,843 48,767 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,344 3,470 
 44,187 52,237 

กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
เจา้หน้ีการคา้ 48,293 35,039 
เจา้หน้ีอ่ืน 15,179 10,624 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 7,869 3,329 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  36,084 15,787 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 151,612 117,016 

10. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม        

2559 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 5)   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,795 3,959 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอการตดัจ าหน่าย (115) (216) 
สุทธิ 2,680 3,743 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,432) (1,954) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,248 1,789 

 ในระหว่างปี 2556 และ 2558 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะไวใ้ช้ใน
การด าเนินงานของกิจการ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 4 ปี 
และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส ารองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงั
ออกจากงานของ

พนกังาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน รวม 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

                        
60,998  

                        
10,432  

                        
71,430  

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,444  2,583  8,027  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,042  193  1,235  
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น    
   ประชากรณ์ศาสตร์ -    167  167  
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -    228  228  
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -     (1,916)  (1,916) 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 67,484  11,687  79,171  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน 1.4 ลา้นบาท และ 7.7 ล้านบาท ตามล าดับ (2559 : มี
จ  านวน 3 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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12. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,157 5,010 14,538 13,757 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,546) (754) (2,745) (1,967) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 3,611 4,256 11,793 11,790 

13. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                          
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจ าหน่ายอาหารก่ึง
ส าเร็จรูป และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 223 56 198 59 649 59 557 57 

รายไดจ้ากการส่งออก 176 44 140 41 458 41 427 43 

รวมรายไดจ้ากการขาย 399 100 338 100 1,107 100 984 100 
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 บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นรายได้
จากลูกคา้หลกัรายหน่ึงในประเทศเป็นจ านวนเงินประมาณ 208 ลา้นบาทและ 604 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93 
และร้อยละ 93 ของรายไดร้วมจากการขายในประเทศส าหรับงวด ตามล าดบั (2559: 181 ลา้นบาท และ 518 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93 และร้อยละ 93 ของรายไดร้วมจากการขายในประเทศส าหรับงวด ตามล าดบั) 

15. เงินปันผล 

 เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย เงินปันผล อตัราหุน้ละ วนัท่ีจ่าย 
  (พนับาท) (บาท)  
ปี 2560     
เงินปันผลส าหรับ
งวดคร่ึงปีหลงัของ                
ปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ 
 ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2560   
 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 

182,639 1.22 24 พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2560 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 
8/2560 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2560 

146,710 0.98 15 กนัยายน 2560 

  329,349 2.20  

ปี 2559     
เงินปันผลส าหรับ
งวดคร่ึงปีหลงัของ                
ปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ 
 ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559                         
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

164,674 1.10 26 พฤษภาคม 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 
9/2559 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 

140,722 0.94 14 ตุลาคม 2559 

  305,396 2.04  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

23 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯและบริษทัร่วมมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วข้องกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 บริษัทฯ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือเก่ียวกบัสัญญาปรับปรุงอาคารและสัญญาจา้ง
ประกอบเคร่ืองจกัร (31 ธนัวาคม 2559: 5.5 ลา้นบาท) 

 บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการผลิต จ านวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาท 320 ลา้นเยน 0.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย และ 0.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 105.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 16.1 ลา้นบาท 342 
ลา้นเยน และ 0.1 ลา้นปอนด ์รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 128.9 ลา้นบาท)  

16.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

บริษัทฯ 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีและบริการของส านกังานใหญ่และสัญญา
เช่ากรรมสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงอายุสัญญามีระยะเวลา 3 ปี สัญญาเช่าท่ีพกัและ
สัญญาจา้งรักษาความปลอดภยั ซ่ึงอายสุัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้และ
บริการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 

2560   
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระภายใน   
ภายใน 1 ปี 0.6 3.3 
1 ถึง 3 ปี - 1.8 

บริษัทร่วม 

 บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วมไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีใน
อาคาร และบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อายสุัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี  
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วมมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้และบริการต่าง ๆ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วม 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 16.1 15.4 10.9 9.2 
1 ถึง 5 ปี 8.9 9.9 10.3 8.1 
5 ปี ข้ึนไป - 0.3 - - 

16.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

บริษัทร่วม 

  บริษทัร่วมไดเ้ขา้ท าสัญญาเพื่อรับบริการค าปรึกษาเก่ียวกบัการผลิตและการตลาดของสินคา้จากบริษทัใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 และ
สามารถต่ออายไุดโ้ดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา บริษทัร่วมตอ้งจ่ายค่าบริการตามเกณฑ์
และอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัร่วม
มีค่าบริการจ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2559: 0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

  นอกจากน้ี กิจการร่วมคา้ของบริษทัร่วมไดท้  าสัญญาค่าสิทธิและสัญญาการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบั
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อการใช้เคร่ืองหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการด าเนิน
กิจการและการจดัการภตัตาคาร โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา กิจการร่วมคา้ดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กิจการร่วมคา้
ดงักล่าวมีค่าสิทธิภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.5 ลา้นบาท และ 1.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2559: 0.5 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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16.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือสินค้ำระยะยำว 

  บริษัทร่วม 

  บริษทัร่วมมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลา 5 - 7 ปี ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทัร่วมมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งสั่งซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต ่าตามปริมาณท่ีระบุในสัญญาดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ระยะเวลาสัญญา วนัท่ีส้ินสุดสัญญา ปริมาณการสั่งซ้ือก๊าซเฉล่ีย 
 (ปี)  (ลา้นบีทีย)ู 

1 7 30 พฤศจิกายน 2560 39,273 ต่อปี 
2 5 31 ธนัวาคม 2561 245 ต่อวนั 
3 7 30 พฤศจิกายน 2563 23,385 ต่อปี 

16.5 กำรค ำ้ประกนั 

 บริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีจะตอ้งจ่ายให้แก่สาขาในประเทศของธนาคารต่างประเทศ
แห่งหน่ึง เพื่อให้ธนาคารดงักล่าวค ้าประกนัการเป็นผูน้ าเขา้และส่งออกระดบัมาตรฐานเออีโอจ านวนเงิน 1  
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1 ลา้นบาท) 

บริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัร่วมมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัร่วมเหลืออยู่เป็น
จ านวน 27.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัร่วม ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 23.3 ลา้นบาท และเพื่อการปฏิบติัตาม
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจ านวน 4 ลา้นบาท  

 นอกจากน้ี บริษทัร่วมไดน้ าเงินฝากประจ าจ านวน 36.3 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัการประเมินภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลยอ้นหลงัของบริษทัร่วม 

16.6   คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทร่วม 

ก) ในปี 2554 บริษทัร่วมถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นจ านวนมูลฟ้องรวม
ประมาณ 30 ลา้นบาท 

 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งยื่นเร่ืองขอให้ศาลชั้นตน้พิจารณาและบางคดีอยูร่ะหวา่งยื่นอุทธรณ์ในคดีแพ่ง 
โดยคดีบางส่วนไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ียและสามารถตกลงกนัได ้โดยบริษทัประกนัไดจ่้ายเงินชดเชย
ค่าเสียหายแลว้ จึงท าให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวนมูลฟ้องรวมลดลงเหลือ 4.9 ลา้นบาท  
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ข) ในปี 2559 บริษทัร่วมถูกกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการฟ้องร้องเรียกให้ส่งเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการเป็นจ านวนเงิน 21.6 ลา้นบาท ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษา
ใหบ้ริษทัร่วมช าระเงินจ านวนดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง การยืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมประเมินแล้วเช่ือว่าจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั บริษทัร่วมจึงไม่ได้
บนัทึกประมาณการณ์หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นบญัชี 

17. สินทรัพย์และหนีสิ้นทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์                    
ทางการเงิน 

หน้ีสิน                         
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  ณ วนัท่ี                                 
30 กนัยายน 2560 

 (พนั) (พนั) อตัราซ้ือ อตัราขาย 
   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,292 49 33.1237 33.5324 
เหรียญสิงคโปร์ 186 - 24.2139 - 
เยนญ่ีปุ่น - 5,382 - 0.300127 
ยโูร - 5 - 39.6762 

 บริษทัฯไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

18. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                                        
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย    
ตราสารทุน 12,755 10,426 23,181 
ตราสารหน้ี - 79,446 79,446 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2  

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

19. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมระหว่างผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย
เพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัใหม่ท่ีจะเกิดจากการ
ควบบริษทั  

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนการควบ
กิจการกบักระทรวงพาณิชยภ์ายใตช่ื้อบริษทัใหม่คือบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้น 
บริษทัฯและบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั (มหาชน) จึงส้ินสภาพจากการเป็นนิติบุคคลในวนัดงักล่าว 
และได้โอนสินทรัพย์ หน้ีสิน สิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบทั้ งหมดให้แก่บริษัทใหม่โดยผลของ
กฎหมายแลว้ โดยสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนเป็นยอดมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2560 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากัด 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 


