
ร่าง DRAFT 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั จีเอฟพีที 
จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

1. ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ความเหมาะสมของจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งมาก การก าหนดจ านวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอน เน่ืองจาก
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติและปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของลูกหน้ี อายหุน้ีท่ีคา้งช าระ และประสบการณ์
การจ่ายช าระเงินในอดีต รายการดงักล่าวมีสาระส าคญัต่องบการเงินและประกอบดว้ยการใชดุ้ลยพินิจและ
สมมติฐานหลากหลายโดยผูบ้ริหาร ดงันั้นขา้พเจา้เห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและรายละเอียดของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.2 และ 7 

 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของ
การใชเ้กณฑ์ดงักล่าว สอบทานการจดัท ารายงานอายหุน้ีและทดสอบความถูกตอ้งของการแยกอายลูุกหน้ี 
พิจารณาการรับช าระหน้ีภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะจากการรับช าระหน้ีจากลูกหน้ีท่ีคา้ง
ช าระเกินก าหนด พิจารณาลูกหน้ีการคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการด าเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อพิจารณา
ขอ้บ่งช้ีต่างๆ และตรวจสอบการประมาณจ านวนหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้แบบเฉพาะเจาะจง 
รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

2. ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
 

บริษทัแสดงมูลค่าสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บสุทธิแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหาร ดงันั้นอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและรายละเอียดของค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินคา้ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4.3 และ 8 
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการ และท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และไดท้ดสอบความถูกตอ้ง
ของประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า
จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ้่ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง ทดสอบความถูกตอ้งของ
การค านวณตลอดจนสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของ
บริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน
และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ี
ในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริง อันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี ซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนั
ว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 

 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 

 
 
 



ร่าง DRAFT 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธี 
การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบั 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ที่ท  าให้มี 
การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



ร่าง DRAFT 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของ การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ 
 

บริษทั ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
 
 

(นายนริศ  เสาวลกัษณ์สกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5369 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

                  สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,240,095,306.73      736,263,528.75         109,362,448.23       93,764,922.19         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.1 และ 7 974,803,144.06         1,013,265,022.54      475,975,655.25       563,982,312.79       
สินคา้คงเหลือ 8 3,527,977,085.13      3,608,193,679.40      503,158,812.08       326,911,983.44       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,148,726.10           14,095,811.11           21,028,653.75         6,827,603.05           
                  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,770,024,262.02      5,371,818,041.80      1,109,525,569.31    991,486,821.47       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,687,516,130.00      2,671,769,574.04      1,525,859,700.00    1,525,859,700.00    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             1,796,077,542.35    1,786,496,542.35    
สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน
     ไก่ปู่ ยา่พนัธุ์ 11.1 104,491,065.32         110,826,344.26         -                           -                           
     ไก่พ่อแม่พนัธุ์ 11.2 396,124,569.59         366,222,087.25         -                           -                           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 349,771,745.12         354,067,919.50         236,843,034.46       196,480,539.98       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 8,447,155,222.34      8,017,757,122.90      1,232,209,880.58    1,217,328,279.87    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 275,851,038.29         297,630,950.49         198,458,598.46       229,440,718.74       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 57,440,897.32           21,110,531.73           7,403,885.43           11,891,663.05         
คา่ความนิยม 1,294,911.36             1,294,911.36             -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 39,994,740.74           66,902,359.84           16,768,805.12         12,787,571.60         
                  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12,359,640,320.08    11,907,581,801.37    5,013,621,446.40    4,980,285,015.59    
                       รวมสินทรัพย์ 18,129,664,582.10    17,279,399,843.17    6,123,147,015.71    5,971,771,837.06    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม ณ วนัที่

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย.........................................วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

                  หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 และ 17 1,380,000,000.00      1,650,000,000.00      1,380,000,000.00    1,650,000,000.00    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 5.1 -                             -                             15,000,000.00         -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 16,000,000.00           160,000,000.00         16,000,000.00         -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5.1 และ 18 1,143,416,850.11      924,019,529.68         646,406,022.76       559,036,841.82       
ส่วนของรายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า
     ท่ีถึงก าหนดรับรู้ในหน่ึงปี 5.1 และ 21 9,173,147.54             9,173,147.54             7,850,000.00           7,850,000.00           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 16 และ 19 -                             66,700,000.00           -                           66,700,000.00         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
     ท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 5.1 284,000,000.00         -                             284,000,000.00       -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 122,463,546.81         134,843,046.46         -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 33,129,197.01           30,542,312.58           12,742,673.45         11,803,305.71         

                  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,988,182,741.47      2,975,278,036.26      2,361,998,696.21    2,295,390,147.53    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 1,760,000,000.00      1,700,000,000.00      834,300,000.00       806,600,000.00       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 520,121,701.00         384,967,033.00         213,515,648.00       157,445,945.00       
รายไดค้า่เช่ารับล่วงหน้า 5.1 และ 21 115,929,923.38         125,103,070.92         83,733,333.20         91,583,333.20         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,235,645.31           19,228,749.12           12,713,093.31         12,611,497.12         

                  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,415,287,269.69      2,229,298,853.04      1,144,262,074.51    1,068,240,775.32    
                       รวมหน้ีสิน 5,403,470,011.16      5,204,576,889.30      3,506,260,770.72    3,363,630,922.85    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย.........................................วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561



9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 22
    ทุนจดทะเบียน
        หุน้สามญั 1,400,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,400,000,000.00      1,400,000,000.00      1,400,000,000.00    1,400,000,000.00    
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
        หุน้สามญั 1,253,821,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 1,253,821,000.00      1,253,821,000.00      1,253,821,000.00    1,253,821,000.00    
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 23 525,000,000.00         525,000,000.00         525,000,000.00       525,000,000.00       
    ก  าไรสะสม
        จดัสรรแลว้
             ทุนส ารองตามกฎหมาย 140,000,000.00         140,000,000.00         140,000,000.00       140,000,000.00       
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23 10,673,558,403.82    10,016,140,288.58    698,065,244.99       689,319,914.21       
    องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,176,432.66           8,969,047.14             -                           -                           
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 12,602,555,836.48    11,943,930,335.72    2,616,886,244.99    2,608,140,914.21    
    ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 123,638,734.46         130,892,618.15         -                           -                           
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 12,726,194,570.94    12,074,822,953.87    2,616,886,244.99    2,608,140,914.21    

                    รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 18,129,664,582.10    17,279,399,843.17    6,123,147,015.71    5,971,771,837.06    

0.42                           0.43                           1.34                         1.29                         

-                             -                             -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม ณ วนัที่ งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่

บริษัท จเีอฟพีที จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย.........................................วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561



10

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการขาย 16,647,017,577.68  16,928,470,590.83  7,932,828,775.11  8,059,019,366.77  

ตน้ทุนขาย 8 (14,263,558,557.34) (14,150,914,763.88) (7,597,518,732.43) (7,415,248,859.54) 

ก าไรขั้นตน้ 2,383,459,020.34    2,777,555,826.95    335,310,042.68     643,770,507.23     

รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          393,040,220.00     -                        

รายไดเ้งินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                          -                          48,999,900.00       48,999,900.00       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,121,991.36           130,144.04              12,162,727.48       38,422,158.75       

รายไดอ่ื้น 292,732,867.85       318,107,079.34       141,906,166.39     132,834,713.50     

ค่าใชจ่้ายในการขาย (526,448,270.83)      (526,454,867.77)      (127,690,019.79)    (121,947,014.10)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (845,572,762.42)      (789,746,009.65)      (311,466,985.50)    (280,172,548.66)    
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 71,127,743.00         272,020,804.55       -                        -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (78,741,438.60)        (74,362,329.42)        (74,628,601.20)      (60,386,990.59)      

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,300,679,150.70    1,977,250,648.04    417,633,450.06     401,520,726.13     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27.1 (252,241,106.71)      (305,487,033.79)      (31,316,544.15)      (81,353,633.58)      
ก าไรส าหรับปี 1,048,438,043.99    1,671,763,614.25    386,316,905.91     320,167,092.55     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

        ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (7,480,647.00)          -                          (1,845,199.00)        -                        

        ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (80,217.88)               -                          334,423.87            -                        

        ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,096,017.96           -                          -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,464,846.92)          -                          (1,510,775.13)        -                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,043,973,197.07    1,671,763,614.25    384,806,130.78     320,167,092.55     

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 1,037,972,570.23    1,662,187,761.16    386,316,905.91     320,167,092.55     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,465,473.76         9,575,853.09           -                        -                        
1,048,438,043.99    1,671,763,614.25    386,316,905.91     320,167,092.55     

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 1,033,478,915.24    1,662,187,761.16    384,806,130.78     320,167,092.55     

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,494,281.83         9,575,853.09           -                        -                        
1,043,973,197.07    1,671,763,614.25    384,806,130.78     320,167,092.55     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28
     ส่วนของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั  (มหาชน) (หน่วย : บาท) 0.83                         1.33                         0.31                       0.26                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย ................................................วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562



(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม ส่วนได้เสียที่ รวม
หมายเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร ไม่มีอ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00             8,729,977,327.42      8,969,047.14    10,657,767,374.56    121,316,765.06    10,779,084,139.62    
ก าไรส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 35 -                           -                        -                                 1,662,187,761.16      -                    1,662,187,761.16      9,575,853.09        1,671,763,614.25      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                        -                                 -                             -                    -                             -                        -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                        -                                 1,662,187,761.16      -                    1,662,187,761.16      9,575,853.09        1,671,763,614.25      
เงินปันผลจ่าย 25.2 -                           -                        -                                 (376,024,800.00)       -                    (376,024,800.00)       -                        (376,024,800.00)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00             10,016,140,288.58    8,969,047.14    11,943,930,335.72    130,892,618.15    12,074,822,953.87    
ก าไรส าหรับปี -                           -                        -                                 1,037,972,570.23      -                    1,037,972,570.23      10,465,473.76      1,048,438,043.99      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                        -                                 (4,493,654.99)           -                    (4,493,654.99)           28,808.07             (4,464,846.92)           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                        -                                 1,033,478,915.24      -                    1,033,478,915.24      10,494,281.83      1,043,973,197.07      
ส่วนต ่าจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                        -                                 -                             1,207,385.52    1,207,385.52             -                        1,207,385.52             
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                           -                        -                                 -                             -                    -                             (17,748,165.52)     (17,748,165.52)         
เงินปันผลจ่าย 25.1 -                           -                        -                                 (376,060,800.00)       -                    (376,060,800.00)       -                        (376,060,800.00)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000.00   525,000,000.00   140,000,000.00             10,673,558,403.82    10,176,432.66  12,602,555,836.48    123,638,734.46    12,726,194,570.94    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11

ส่วนต ่าจากการซ้ือเงนิลงทุน
ในบริษทัย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกนั

ก าไรสะสม

บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย...............................................วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562



(หน่วย : บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ รวม
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          745,177,621.66    2,663,998,621.66 
ก าไรส าหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ 35 -                        -                     -                              320,167,092.55    320,167,092.55    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                              -                       -                        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                              320,167,092.55    320,167,092.55    
เงินปันผลจ่าย 25.2 -                        -                     -                              (376,024,800.00)  (376,024,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          689,319,914.21    2,608,140,914.21 
ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                              386,316,905.91    386,316,905.91    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                     -                              (1,510,775.13)      (1,510,775.13)       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                        -                     -                              384,806,130.78    384,806,130.78    
เงินปันผลจ่าย 25.1 -                        -                     -                              (376,060,800.00)  (376,060,800.00)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000.00 525,000,000.00 140,000,000.00          698,065,244.99    2,616,886,244.99 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12

บริษัท จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย.........................................วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562



13

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้       1,300,679,150.70   1,977,250,648.04  417,633,450.06     401,520,726.13     
ปรับรำยกำรกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน

คำ่เส่ือมพนัธุ์ไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ 125,682,837.18      142,851,071.95     -                         -                         
คำ่เส่ือมพนัธุ์ไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 429,319,458.64      427,056,681.47     -                         -                         
คำ่เส่ือมรำคำ-อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 6,352,483.48          6,352,859.60         7,746,230.85         5,340,826.00         
คำ่เส่ือมรำคำ 702,253,722.95      639,948,924.93     145,308,118.39     129,416,137.71     

คำ่ใชจ่้ำยตดัจ่ำย 15,723,515.75        8,549,406.02         4,661,922.88         5,104,749.31         
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยเ์ส่ือมสภำพ 1,416,794.20          1,528,719.03         2.00                       5,347.28                
หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,137,801.40          1,011,890.45         -                         -                         
หน้ีสูญ 16,150.00               -                         -                         -                         
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 12,191,910.98        2,691,014.60         -                         -                         

     ไก่พ่อแมพ่นัธุ์ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พ่อแมพ่นัธุ์ปลดระวำง 25,888,782.85        22,932,309.15       -                         -                         
     งานระหว่างเพาะปลูก-ตน้ยางพาราขำดทุนจำกมลูคำ่กำรท ำลำยลูกไก่ 4,989,647.55          6,449,841.28         -                         -                         

ขำดทุนจำกมลูคำ่สินคำ้คงเหลือลดลง 19,960,426.52        2,032,078.08         9,643,249.63         2,423,560.81         
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (56,309.10)              -                         (600.00)                  -                         
โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (600.00)                   -                         -                         -                         
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (4,950,562.18)         (1,466,210.65)        (1,400,487.34)        (20,856.69)             

(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (381,701.32)            (1,009,080.74)        1,725,967.73         (476,228.40)           
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         (393,040,220.00)    -                         
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม -                          -                         (48,999,900.00)      (48,999,900.00)      
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 148,077,785.84      33,608,614.02       64,817,066.00       15,014,985.00       
รำยไดค้ำ่เช่ำรับล่วงหน้ำส่วนท่ีรับรู้เป็นรำยได้ (9,173,147.54)         (9,173,147.54)        (7,850,000.00)        (7,850,000.00)        
โอนกลบัภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (63,025.72)              (605,858.79)           -                         -                         
ดอกเบ้ียรับ (6,133,408.61)         (2,123,941.73)        (418,439.42)           (467,764.60)           
ดอกเบ้ียจ่ำย 78,741,438.60        74,362,329.42       68,383,806.57       54,707,401.52       
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (71,127,743.00)       (272,020,804.55)    -                         -                         
ส่วนแบ่งขำดทุนในสินคำ้คงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,477,305.00          -                         -                         -                         

              ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 2,790,022,714.17   3,060,227,344.04  268,210,167.35     555,718,984.07     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..................................................วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562



14

(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(ต่อ)
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 36,894,101.35        (77,662,500.50)      86,237,998.81       (52,142,174.90)      
สินคำ้คงเหลือ (195,796,435.37)     (246,271,008.10)    (185,360,726.51)    (7,564,496.92)        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (13,302,990.04)       3,800,857.29         (14,201,050.70)      5,550,100.14         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (18,378,482.31)       231,587.39            (1,100,339.36)        6,246,800.52         

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 136,415,182.06      (44,029,008.43)      84,031,936.59       (79,829,518.79)      
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,586,884.43          (6,053,208.82)        939,367.74            (3,006,216.52)        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (20,794,002.00)       (14,868,090.00)      (10,592,562.00)      (9,304,212.00)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,896.19                 3,273,511.89         101,596.19            (228,638.11)           

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,717,653,868.48   2,678,649,484.76  228,266,388.11     415,440,627.49     
เงินสดรับดอกเบ้ีย 6,133,408.61          2,123,941.73         418,439.42            467,764.60            
เงินสดรับภำษีเงินได้ -                          225,613.88            -                         -                         
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (245,742,461.07)     (225,548,407.84)    (2,880,894.16)        (3,662,536.50)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,478,044,816.02   2,455,450,632.53  225,803,933.37     412,245,855.59     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                         393,040,220.00     -                         
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,999,900.00        48,999,900.00       48,999,900.00       48,999,900.00       
เงินสดจ่ำยในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,581,000.00)         -                         (9,581,000.00)        (120,000,000.00)    

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ปลดระวำง 8,015,757.80          7,074,575.20         -                         -                         

เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ (125,154,964.78)     (130,183,344.71)    -                         -                         

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยไก่พ่อแมพ่นัธุ์ปลดระวำง 73,618,928.00        87,652,311.00       -                         -                         
เงินสดจ่ำยลงทุนในไก่พ่อแมพ่นัธุ์ (456,311,500.30)     (406,071,655.25)    -                         -                         
เงินสดจ่ำยในกำรซ้ืออสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (2,000,000.00)         -                         -                         -                         
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7,959,199.92          9,100,327.68         2,761,831.65         142,463,901.24     

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (881,634,240.13)     (912,485,946.49)    (203,655,756.41)    (165,580,009.61)    

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (464,917.76)            (3,466,468.69)        (174,145.26)           (3,466,468.69)        

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนรอกำรติดตั้ง -                          -                         -                         43,463,202.02       

เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนรอกำรติดตั้ง -                          (4,261,537.83)        -                         (4,261,537.83)        

เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกเขำ้ตน้ทุนสินทรัพย์ (38,551,317.80)       (46,214,054.71)      (2,505,986.35)        (10,324,986.29)      
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (1,375,104,155.05)  (1,349,855,893.80) 228,885,063.63     (68,705,999.16)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

ร่าง DRAFT
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..................................................วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562
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(หน่วย : บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ลดลงในเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท -                          (131,375,562.72)    -                         -                         
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,840,000,000.00   9,730,000,000.00  6,840,000,000.00  7,790,000,000.00  
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (7,110,000,000.00)  (9,880,000,000.00) (7,110,000,000.00) (7,670,000,000.00) 
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00        160,000,000.00     16,000,000.00       -                         
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         15,000,000.00       5,000,000.00         
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                          -                         -                         (45,000,000.00)      

เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (66,700,000.00)       (208,320,000.00)    (66,700,000.00)      (208,320,000.00)    
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400,000,000.00      300,000,000.00     400,000,000.00     300,000,000.00     
เงินสดจ่ำยในเงินกูย้ืมระยะยำวจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (216,000,000.00)     (200,000,000.00)    (88,300,000.00)      (72,300,000.00)      
เงินสดจ่ำยในดอกเบ้ียจ่ำย (79,388,302.99)       (74,479,255.71)      (69,030,670.96)      (54,783,434.66)      
จ่ำยเงินปันผล (376,060,800.00)     (376,024,800.00)    (376,060,800.00)    (376,024,800.00)    
จ่ำยเงินปันผลให้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (6,959,780.00)         -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (599,108,882.99)     (680,199,618.43)    (439,091,470.96)    (331,428,234.66)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 503,831,777.98      425,395,120.30     15,597,526.04       12,111,621.77       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 736,263,528.75      310,868,408.45     93,764,922.19       81,653,300.42       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,240,095,306.73   736,263,528.75     109,362,448.23     93,764,922.19       

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด
  รำยกำรท่ีไมก่ระทบกระแสเงินสด มีดงัน้ี

-  ตดัจ ำหน่ำยคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญกบัลูกหน้ีกำรคำ้ 200,451.00             385,816.00            -                         -                         
-  ซ้ือลูกไก่พ่อแมพ่นัธุ์ซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระ 71,253,841.54        64,298,240.00       -                         -                         
-  จ ำหน่ำยลูกไก่พ่อแมพ่นัธุ์ซ่ึงยงัไมไ่ดรั้บช ำระ 1,354,833.00          3,466,961.00         -                         -                         
-  คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่ปู่ ยำ่พนัธุ์ 14,400,262.24        12,074,701.00       -                         -                         
-  คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนของไก่พ่อแมพ่นัธุ์ 32,510,546.98        30,181,018.95       -                         -                         
-  โอนสินคำ้คงเหลือเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 265,172,000.34      294,813,734.13     -                         -                         
-  โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 250,075.05             249,110.45            -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -                          43,787.58              -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                          -                         48,108,125.33       -                         

-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,083,337.42          -                         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 512,400.00             -                         -                         -                         
-  โอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นคำ่ใชจ่้ำย 14,109,044.77        11,889,443.20       529,351.76            66,916.53              
-  โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,177,450.00          16,282,403.00       -                         -                         
-  ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระ 14,516,925.26        19,286,670.10       4,026,799.74         14,031,625.89       

- โอนเงินกูย้ืมระยะสั้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมระยะยำวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00      -                         -                         -                         

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

 บริษทั จีเอฟพทีี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ร่าง DRAFT
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ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

บริษัท จีเอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 
     

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 

บริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยท์ะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 0107537001471 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2524 
และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2537 ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 312 ถนน
พระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไก่สด
ช าแหละแช่แขง็และไก่แปรรูป ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว ์

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
 

2.1 งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัท าเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษได้จดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
ซ่ึงจดัตั้งตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ไดมี้มติให้ประกาศใช้แลว้ และตามขอ้ก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัท าและน าเสนอ
รายงานทางการเงิน 

 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนใน
นโยบายการบญัชี 
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2.2 มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม 
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะ
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562   
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี(ต่อ)  
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เกษตรกรรม 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน(ต่อ) 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เงินท่ีน าส่งรัฐ 
ฉบบัท่ี 22 (ปรับปรุง 2561) รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 

 

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไม่ได้น ามาตรฐานท่ี
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

 

อา้งอิงมาตรฐาน เร่ือง 
 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

2.3 ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและ
การรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐาน
มาจากประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ท่ีผู ้บริหารมีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน 
และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่
กลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์ 
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
ในการประมาณรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินคา้คงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในสินคา้เส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว ประมาณจากสินคา้

แต่ละชนิดท่ีเส่ือมสภาพและสินคา้ไม่เคล่ือนไหว 
 

ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุและค่าเส่ือมพนัธ์ุ 
ในการค านวณค่าเส่ือมพนัธ์ุ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดว่า

จะไดรั้บและมูลค่าคงเหลือเม่ือครบก าหนดอายุการให้ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 
และตอ้งทบทวนมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน โดยฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
สอบทานมูลค่าคงเหลือของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุท่ีมีการก าหนดมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเร่ิมให้
ผลผลิตของไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พ่อแม่พนัธุ์กบัมูลค่าคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
หากมูลค่าคงเหลือมีการเปล่ียนแปลงเกินกวา่ระดบัท่ีก าหนดไวต้อ้งมีการเปล่ียนมูลค่าคงเหลือใหม่ 
ในการน ามาค านวณค่าเส่ือมพนัธ์ุของไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พอ่แม่พนัธ์ุ ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ
และไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 



23 

ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่
จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัรา
คิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

ค่าความนิยม 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ค่าความนิยมในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

 

คดีความ 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง และประมาณการความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

การประมาณการในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวข้องของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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3. เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
 

3.1 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย 5 แห่ง (รวมกนัเรียกว่า 
“กลุ่มบริษทั”) โดยมีสัดส่วนโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

ประเภทกิจการ อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

   2561 2560 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั ไทย ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ 99.9999 99.9999 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่พอ่แม่พนัธ์ุและจ าหน่ายลูกไก่ 99.9999 99.9999 
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) ไทย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวแ์ละจ าหน่ายลูกไก่ 98.2601 98.1011 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั ไทย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละอาหารแปรรูป 99.9999 99.9999 
บริษทั จีพ ีบรีดดิ้ง จ ากดั ไทย ธุรกิจเล้ียงไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 99.9999 99.9999 
 

3.2 บริษทัยอ่ย เป็นกิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของ
บริษทันั้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงินของบริษทัยอ่ยได้
รวมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

3.3 งบการเงินรวมจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุการณ์การบญัชีท่ีคลา้ยคลึงกนั 

 

3.4 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) 
 

3.5 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของกลุ่มบริษทั หลงัจากตดัรายการระหวา่งกนั ซ่ึงยอดคงคา้ง
ระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัและเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทั 
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกในขั้นตอนการจดัท างบการเงินรวมแลว้ 

 
4. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์

และประจ าไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค ้าประกนัและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั นบัจากวนัท่ีไดม้าและ
ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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4.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บช าระ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหน้ีคงค้าง วิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
คาดการณ์เก่ียวกบัการรับช าระหน้ีในอนาคตจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บช าระ และ
ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

4.3 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า โดย

ราคาทุนค านวณ ดงัน้ี 
- สินคา้ส าเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์แสดงตามราคาทุนวธีิเขา้ก่อนออกก่อน 
- วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ และวสัดุส้ินเปลือง แสดงตามราคาทุนวธีิถวัเฉล่ีย 
- สินคา้ระหวา่งผลิต แสดงตามราคาทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการแปลงสภาพ และตน้ทุนอ่ืน
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีตั้งและสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป
และสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ได้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ย
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะผลิตใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน และหักดว้ย

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า และตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดส่้วนเสีย 
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4.5 สินทรัพยชี์วภาพ 
สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการจ าหน่ายสินทรัพยชี์วภาพ) ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายบนัทึกในก าไรขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีไม่สามารถวดัมูลค่า
ยติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ใหว้ดัมูลค่า ดงัน้ี 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีหมุนเวียน ไดแ้ก่ ไข่เช้ือ งานระหวา่งฟัก และงานระหว่างเล้ียงไก่เน้ือ 
ซ่ึงแสดงไวภ้ายใตห้มวดสินคา้คงเหลือแสดงด้วยราคาทุนตามวิธี เขา้ก่อน-ออกก่อนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่ เน่ืองจากมีวงจรการเล้ียงสั้น 

 

- สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวียน ไดแ้ก่ ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่
ปู่ยา่พนัธ์ุเล็กรุ่นและงานระหวา่งเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธ์ุเล็กรุ่นแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมพนัธ์ุ
สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) เน่ืองจากสินทรัพยชี์วภาพเหล่าน้ีมีวงจรการเล้ียงสั้น
และกรณีสินทรัพยชี์วภาพท่ีเป็นพนัธ์ุสัตวไ์ม่สามารถหาราคาตลาดหรือมูลค่าเพื่อก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมในสภาพปัจจุบนัส าหรับสินทรัพยชี์วภาพดงักล่าวได้และไม่สามารถก าหนดมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพยน์ั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกต่างๆ เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ โรคภยั เป็นตน้  

 

ตน้ทุนของสินทรัพยชี์วภาพประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ไดม้าซ่ึงสินทรัพย์
ชีวภาพ และในช่วงการเจริญเติบโต เช่น ตน้ทุนลูกสัตว ์ค่าอาหารสัตว ์และตน้ทุนการเล้ียงอ่ืน 
เป็นตน้ 

 

การคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยชี์วภาพท่ีให้ผลิตผล เช่น ไก่ปู่ย่าพนัธ์ุและไก่พ่อแม่พนัธ์ุ
ค  านวณตามมาตรฐานผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินทรัพยชี์วภาพแต่ละประเภท 

 

4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง ท่ีดินหรืออาคารหรือส่วนควบอาคารหรือทั้งท่ีดิน

และอาคารท่ีถือครองไวเ้พื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ ไม่ได้
มีไวเ้พื่อใชใ้นการบริหารงานของกิจการ ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน หลงัจากนั้น
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

 

อาคารชุด 20 ปี 
อาคารโรงงาน 20 ปี 

 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

 

การโอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ช้งาน 
ใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใช้งานและจะวดัมูลค่าตามนโยบายบญัชีของ
ท่ีดินและอาคาร 

 

4.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ามความประสงค์
ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายใุห้ประโยชน์ไม่เท่ากนั
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

ตน้ทุนที่เกิดข้ึนในภายหลงั ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึง
ของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทั
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าต้นทุนของ
รายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุน และค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการ
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี และ 10 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน 5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน
สุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็น
รายไดอ่ื้นหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในก าไรขาดทุน 

 

การโอนจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ช้งานไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใช้มูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการใชง้าน 

 

ต้นยางพาราระหว่างเพาะปลูก เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ เพื่อประโยชน์ส าหรับการรักษา
สภาพแวดลอ้มอาคารโรงเรือน บริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกตามราคาทุน หักดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตน้ทุนส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย การปรับสภาพพื้นท่ี การปรับหน้าดิน การปลูก การปราบวชัพืชและการใส่ปุ๋ย ซ่ึง
เป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่ตน้ยางพาราอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน
ได้ตามความประสงค์ ซ่ึงใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 8 ปี  และจะเร่ิมตดัจ าหน่ายหลังจากต้น
ยางพาราพร้อมใชง้านไดต้ามประสงค ์
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4.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้น
รูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้ น
พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

 

โปรแกรมบญัชี 5 ปี 
 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้าย
ทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรขาดทุน เม่ือมีการ
ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงิน ก าไรจากการขายจะถูกทยอยรับรู้ตามระยะเวลาของ
สัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 

สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะ
บนัทึกในก าไรขาดทุน โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 

4.10 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

เงินอุดหนุนรัฐบาล แสดงเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรขาดทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตน้ทุนซ่ึงเงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เพื่อเป็นการชดเชย โดยรับรู้เม่ือด าเนินการตามเง่ือนไขในสัญญา
แลว้เสร็จ 
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4.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้

เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือ
สินทรัพยท่ี์จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ด้
ตามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลง
เม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ี
จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 

 

4.12 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมเกิดจากส่วนเกินของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์

สุทธิท่ีไดม้า โดยแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในค่าความนิยมไม่สามารถโอนกลบัได ้

 

4.13 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มีขอ้บ่งช้ี

ของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณานั้นรวมอยู่
โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ค่าความนิยม สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์
ท่ีไม่มีตวัตน ซ่ึงยงัไม่พร้อมใช้จะมีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี โดยไม่ค  านึงว่าจะมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนทนัที 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
หน่วยสินทรัพยที์่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ  านวนใด
จะสูงกว่า 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษีเงินได้
ท่ีสะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์
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- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพยอ่ื์น ๆ จะพิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้น
มีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณการ
ท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชี
ท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรขาดทุนทนัที 
 

4.14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงดว้ยราคาทุน 
 

4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 
- กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
- กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 

- กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้
ท าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ
ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

- ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) รับรู้เป็นรายการในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

- ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรขาดทุนทนัทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือ
ลดขนาดโครงการ 
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4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทั จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพนั
และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหาก ก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนและเม่ือไดจ่้ายช าระ
ประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

 

4.17 การรับรู้รายได ้
- รายได้จากการขายสินคา้จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแล้ว และจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายได้
และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือหรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
- รายไดค้่าเช่า ส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยค านวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 
- รายไดจ้ากการรับคืนภาษีอากร รับรู้เม่ือไดรั้บคืนภาษีอากร 
- รายไดเ้งินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 

4.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
- รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้ในก าไรขาดทุน โดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
- ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากเวลาที่ผา่นไป และส่ิงตอบแทนที่คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนการกูย้ืมที่ไม่ไดเ้ก่ียวกบั
การไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข รับรู้ในก าไรขาดทุนโดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.19 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี ภาษีเงินไดรั้บรู้

ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ 
กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบ
กนัก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบ
กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตดับัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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4.20 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิ(ไม่รวมก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ซ่ึงไม่ได้
ค  านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากบริษทั ไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

4.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม

กลุ่มบริษทัหรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่ง
เป็นสาระส าคญักบักลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารท่ีส าคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีบุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 

4.22 เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี 
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนันั้ น ผลก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวแสดงรวมไวเ้ป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนส าหรับปี 

 

4.23 ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงาน

ธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจท่ีจดัหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนซ่ึงแตกต่าง
ไปจากความเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีใหข้องส่วนธุรกิจอ่ืน 
 

4.24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเจา้หน้ีเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับ
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวแ้ต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.25 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียนโดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายช าระ ก าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าจะบนัทึกในก าไรขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาส้ินสุดลง
ตามอาย ุ

 

4.26 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า ที่เหมาะสมกบั
แต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดที้่เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่ม
เดียวกนั หรือมีกรรมการหรือผูบ้ริหารร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และ
เกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 1,444,720.00 1,405,575.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 11,677,587.19 7,915,486.80 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 5,800.00 5,039.87 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 6,250.00 - 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 85,976,135.50 215,561,431.50 85,976,135.50 215,561,431.50 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 275,901,178.83 251,481,404.08 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
NICHIREI FOODS INC. 118,385,877.01 111,668,795.29 118,385,877.01 111,668,795.29 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED 67,876,301.82 92,517,722.93     67,876,301.82 92,517,722.93 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 249,324.00 124,800.00 249,324.00 124,800.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 20,810,064.00 - - - 
บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า จ  ากดั 5,858,349.71 - - - 

รวม 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 53,211.10 104,774.40 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 420,349.50 262,518.08 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 337,779.26 195,563.90 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ากดั - - 97,862.20 208,757.00 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 247,177.28 270,845.89 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 10,434,724.88 11,062,258.22 8,715,315.73 9,866,063.12 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 4,334,864.50 4,488,747.50 426,315.00 299,228.50 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จ ากดั 103,037.22 115,671.61 101,967.22 115,671.61 
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 1,785,810.78 126,589.67 10,764.20 51,736.64 

รวม 16,658,437.38 15,793,267.00 10,410,741.49 11,375,159.14 



37 

ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินทดรองจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 1,558,830.99 1,746,645.42 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 2,000.00 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 633.51 62,700.08 - - 
บริษทั ป.เจริญพนัธ ์จีพี ฟาร์ม จ ากดั - 47,423.71 - - 

รวม 2,633.51 110,123.79 1,558,830.99 1,746,645.42 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ากดั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 

     

เงินมดัจ าจ่าย     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 2,804,400.00 2,084,400.00 891,000.00 891,000.00 
บริษทั ป.เจริญพนัธโ์ปรด๊ิวส จ ากดั 125,000.00 125,000.00 - - 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน ์จ ากดั 114,000.00 117,600.00 114,000.00 117,600.00 

รวม 3,043,400.00 2,327,000.00 1,005,000.00 1,008,600.00 
     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 318,150,307.86 289,229,145.70 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 1,899,262.00 225,986.00 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 21,095,226.97 951,270.00 18,980,874.00 529,800.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 52,977.50 41,411.52 - - 

รวม 21,148,204.47 992,681.52 339,030,443.86 289,984,931.70 
     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 592,397.27 476,506.85 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 1,581,960.75 19,073.99 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 39,689.10 7,631.10 

บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 1,155,548.33 1,143,432.67 - - 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 3,241,485.53 8,658,240.91 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 3,259,285.90 3,552,788.43 156,209.66 139,788.13 

รวม 7,656,319.76 13,354,462.01 2,370,256.78 643,000.07 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - 146,747.33 199,907.99 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 64,576.23 4,636.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส. ฟาร์ม จ ากดั - - 123,622.49 - 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั - - 2,430.00 - 

บริษทัร่วม     
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั 66,340.00 - 66,340.00 - 

รวม 66,340.00 - 403,716.05 204,543.99 
     

เงินมดัจ ารับ     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) - - - - 
บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั - - 25,000.00 25,000.00 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 140,000.00 140,000.00 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ป.เจริญพนัธอ์าหารสัตว ์จ ากดั 50,000.00 50,000.00 - - 

รวม 50,000.00 50,000.00 165,000.00 165,000.00 
     

เงินรับล่วงหนา้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั - - 25,000.00 25,000.00 

     

รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     
บริษทัร่วม     
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้ปี 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 
ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปีตน้ปี 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 7,850,000.00 
หกั  ส่วนท่ีรับรู้ระหวา่งปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี 83,733,333.20 91,583,333.20 83,733,333.20 91,583,333.20 

     

เงินกูย้มืระยะส้ัน     
บริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - 40,000,000.00 
เพ่ิมข้ึน - - 15,000,000.00 5,000,000.00 
ลดลง - - - (45,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - 15,000,000.00 - 
     

กรรมการในบริษทัใหญ่     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 
เพ่ิมข้ึน 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 
ลดลง - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 16,000,000.00 - 16,000,000.00 - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
กรรมการในบริษทัยอ่ย     

ยอดคงเหลือตน้ปี 103,000,000.00 - - - 
เพ่ิมข้ึน - 103,000,000.00 - - 
ลดลง (103,000,000.00) - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 103,000,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 57,000,000.00 - - - 
เพ่ิมข้ึน - 57,000,000.00 - - 
ลดลง (57,000,000.00) - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 57,000,000.00 - - 

รวม - 160,000,000.00 - - 
     

เงินกูย้มืระยะยาว     
กรรมการในบริษทัใหญ่     

ยอดคงเหลือตน้ปี 806,600,000.00 578,900,000.00 806,600,000.00 578,900,000.00 
เพ่ิมข้ึน 400,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 
ลดลง (88,300,000.00) (72,300,000.00) (88,300,000.00) (72,300,000.00) 

รวม 1,118,300,000.00 806,600,000.00 1,118,300,000.00 806,600,000.00 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (284,000,000.00) - (284,000,000.00) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 834,300,000.00 806,600,000.00 834,300,000.00 806,600,000.00 

     

กรรมการในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 136,900,000.00 158,200,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 103,000,000.00 - - - 
ลดลง (12,000,000.00) (21,300,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 227,900,000.00 136,900,000.00 - - 
     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในบริษทัยอ่ย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 756,500,000.00 862,900,000.00 - - 
เพ่ิมข้ึน 57,000,000.00 - - - 
ลดลง (115,700,000.00) (106,400,000.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 697,800,000.00 756,500,000.00 - - 

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 284,000,000.00 - 284,000,000.00 - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,760,000,000.00 1,700,000,000.00 834,300,000.00 806,600,000.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยทั้งจ  านวน เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋
สัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ1.68 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน เป็นการกูย้ืม
ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบก าหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวนเป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญา
ใชเ้งินครบก าหนดภายใน 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี เม่ือครบก าหนดเงินกูย้ืมระยะสั้น
ไดรั้บการขยายระยะเวลาเป็นเงินกูย้มืระยะยาวและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจ  านวน 
เป็นการกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ครบก าหนดภายในปี 2562 ปี 2564 และปี 2567 คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 3.25-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 นโยบายการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ก าหนดราคา 2561 2560 2561 2560 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 387,389,820.83 504,885,635.11 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด - - 4,406,622,739.69 4,547,169,521.67 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา - - 5,935,098.00 2,340,000.00 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาท่ีตกลงร่วมกนั - - 26,309,478.20 22,557,601.61 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ - - 393,040,220.00 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน - - 7,428,271.69 6,294,483.12 
ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 1.68-1.75 ต่อปี - - 109,775.35 419,616.47 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 6,782,330,900.85 5,736,200,664.09 1,685,086,759.40 1,296,476,541.00 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 208,454,745.90 56,991,516.68 163,023,926.00 12,414,899.00 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 19,986,877.04 18,917,077.04 16,959,786.99 15,889,986.99 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 174,775,906.42 159,263,784.18 125,923,516.42 115,844,354.98 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 48,999,900.00 48,999,900.00 48,999,900.00  48,999,900.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุน 916,380.00 948,380.00 916,380.00 916,380.00 

      

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,589,483,150.89 2,950,637,863.79 2,031,048,044.52 2,420,244,463.09 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 2,888,640,178.50 2,789,197,814.88 - - 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญา 600,000.00 600,000.00 - - 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด 32,044,995.11 23,581,092.76 2,601,459.41 1,776,232.64 
ค่าเช่า ราคาตามสัญญา 21,285,686.00 21,285,686.00 9,405,686.00 9,405,686.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาทุนและราคาตลาด 63,613,002.38 75,512,928.85 2,225,097.94 2,163,926.85 
      

รายการบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้      
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ อตัราร้อยละ 3.25, 5.50 ต่อปี 53,970,005.25 45,241,943.04 43,515,730.71 30,040,635.25 

ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีโอนเขา้ตน้ทุน      
สินทรัพยง์านระหวา่งก่อสร้าง อตัราร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี 37,265,694.55 40,972,009.64 1,220,363.10 5,452,561.11 
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
  (หน่วย :บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 127,209,162.00 124,724,077.00 54,389,386.00 52,578,916.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 14,297,719.00 745,292.00 7,257,093.00 604,441.00 

รวม 141,506,881.00 125,469,369.00 61,646,479.00 53,183,357.00 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษัท
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึงบุคคลท่ีก าหนด
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 

5.4 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
 

ประกอบดว้ย 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอม็.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย โดยการถือหุน้ และมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม โดยการถือหุน้ 
บริษทั เอม็.เค.เอส.คอนโดทาวน์ จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์อาหารสัตว ์จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ป.เจริญพนัธ์ โปรด๊ิวส จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
NICHIREI FOODS INC. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัร่วม 
KEYSTONE FOODS (AP) LIMITED บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยมีบริษทัใหญ่ร่วมกบับริษทัร่วม 
บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม โดยเป็นผูถื้อหุน้ของ 

บริษทั สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จ  ากดั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้และบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูถื้อหุน้ 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสดในมือ 1,354,106.03 522,000.00 889,106.03 55,000.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 568,364,972.07 428,836,482.10 81,881,202.35 80,876,915.01 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 661,029,683.13 302,293,805.65 26,592,139.85 12,833,007.18 
เช็คในมือ 9,346,545.50 4,611,241.00 - - 

รวม 1,240,095,306.73 736,263,528.75 109,362,448.23 93,764,922.19 

 
7. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 335,933,820.36 255,784,452.92 168,169,878.53 103,146,674.75 
ตัว๋เงินรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 49,472,580.05 57,757,994.87 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 960,463,631.28 984,896,601.59 453,791,874.05 532,345,526.14 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (35,357,662.67) (34,406,662.27) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-สุทธิ 925,105,968.61 950,489,939.32 453,791,874.05 532,345,526.14 
     

ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,658,437.38 15,793,267.00 10,410,741.49 11,375,159.14 
ลูกหน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,850,628.93 7,542,540.95 61,687.15 1,341,408.81 
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,633.51 110,123.79 1,558,830.99 1,746,645.42 
เงินทดรองจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 1,659,416.32 5,680,826.93 91,700.00 85,300.00 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654,550.19 654,550.19 654,550.19 654,550.19 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 26,130,344.76 29,323,861.86 8,030,414.19 14,614,868.93 
รายไดค้า้งรับบุคคลหรือกิจการอ่ืน 2,911,164.36 3,839,912.50 1,375,857.19 1,818,854.16 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 49,867,175.45 62,945,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (170,000.00) (170,000.00) - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 49,697,175.45 62,775,083.22 22,183,781.20 31,636,786.65 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 974,803,144.06 1,013,265,022.54 475,975,655.25 563,982,312.79 
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ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
 

7.1 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นก าหนดช าระ 491,164,751.49 465,038,392.08 267,167,990.43 276,472,801.15 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 83,892,479.38 206,315,761.72 18,454,005.09 152,726,050.24 

รวม 575,057,230.87 671,354,153.80 285,621,995.52 429,198,851.39 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-180 วนั 
 

7.2 ลูกหน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     

อยูใ่นก าหนดช าระ 273,972,150.06 220,120,979.92 131,340,734.03 81,530,469.38 
เกินก าหนดช าระ     
- ไม่เกิน 3 เดือน 74,091,411.20 53,066,184.10 35,803,489.50 19,870,550.37 
- มากกวา่ 3 เดือน 37,342,839.15 40,355,283.77 1,025,655.00 1,745,655.00 

รวม 385,406,400.41 313,542,447.79 168,169,878.53 103,146,674.75 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (35,357,662.67) (34,406,662.27) - - 

สุทธิ 350,048,737.74 279,135,785.52 168,169,878.53 103,146,674.75 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาประมาณ 1-60 วนั 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 34,576,662.27 33,950,587.82 - - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี 3,078,621.00 3,089,434.75 - - 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งปี (1,940,819.60) (2,077,544.30) - - 
ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (186,801.00) (385,816.00) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 35,527,662.67 34,576,662.27 - - 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทั เช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีบนัทึกไวเ้พียงพอในสถานการณ์
ปัจจุบนัแลว้ 

 
8. สินคา้คงเหลือ 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูปประเภทไก่แปรรูป 170,088,020.28 139,232,123.08 164,590,243.75 136,796,120.65 
สินคา้ส าเร็จรูปประเภทอาหารสัตว ์ 53,679,089.47 67,606,775.00 - - 
วตัถุดิบและเวชภณัฑ ์ 1,772,690,737.23 1,753,832,275.15 23,862,483.50 22,883,143.53 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 336,150,388.50 404,334,229.27 - - 
สินคา้ระหวา่งผลิต 214,939,034.04 84,910,604.91 211,950,030.39 82,043,048.40 
สินคา้ชีวภาพส่วนท่ีหมุนเวียน     
หกัไข่เช้ือและงานระหวา่งฟัก 100,594,078.71 97,087,525.14 - - 
หกังานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ 360,803,948.85 478,990,913.42 - - 

ลูกไก่ 37,202.04 - - - 
อะไหล่ วสัดุโรงงาน วสัดุส้ินเปลือง และอ่ืนๆ 551,846,962.36 595,091,183.26 123,908,848.98 96,699,215.77 

รวม 3,560,829,461.48 3,621,085,629.23 524,311,606.62 338,421,528.35 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
หกั  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 

สุทธิ 3,527,977,085.13 3,608,193,679.40 503,158,812.08 326,911,983.44 
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ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
ไข่เช้ือ และงานระหวา่งฟัก (หน่วย : ฟอง) 9,023,475 9,170,865 
งานระหวา่งเล้ียงไก่เน้ือ (หน่วย : ตวั) 8,324,699 10,415,098 
ลูกไก่ (หน่วย : ตวั) 3,262 - 

รวม 17,351,436 19,585,963 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     
  และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     

- ตน้ทุนขาย 14,243,598,130.82 14,148,882,685.80 7,587,875,482.80 7,412,825,298.73 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 19,960,426.52 2,032,078.08 9,643,249.63 2,423,560.81 

สุทธิ 14,263,558,557.34 14,150,914,763.88 7,597,518,732.43 7,415,248,859.54 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว
และค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ตน้ปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 
เพิม่ข้ึน/โอนกลบัระหวา่งปี - - - - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือไม่เคล่ือนไหว-ปลายปี (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) (2,878,872.85) 

     
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ตน้ปี (10,013,076.98) (7,980,998.90) (8,630,672.06) (6,207,111.25) 
เพิม่ข้ึนระหวา่งปี (20,091,670.72) (2,423,560.81) (9,643,249.63) (2,423,560.81) 
โอนกลบัระหวา่งปี 131,244.20 391,482.73 - - 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง-ปลายปี (29,973,503.50) (10,013,076.98) (18,273,921.69) (8,630,672.06) 
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9. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัร่วมโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช าระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

วิธีราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม         
- บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส 
   (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 
100,000,000.00 

 
100,000,000.00 

 
49.00 

 
49.00 

 
1,041,747,853.30 

 
948,642,195.38 

 
49,000,000.00 

 
49,000,000.00 

- บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร 
 (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 
3,014,000,000.00 

 
3,014,000,000.00 

 
49.00 

 
49.00 

 
1,645,768,276.70 

 
1,723,127,378.66 

 
1,476,859,700.00 

 
1,476,859,700.00 

รวม     2,687,516,130.00 2,671,769,574.04 1,525,859,700.00 1,525,859,700.00 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,299,437,232.18 1,192,391,478.28 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,833,188,489.98 1,968,814,868.08 
หน้ีสินหมุนเวยีน (577,969,379.75) (802,972,821.91) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (427,889,964.34) (421,243,666.35) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,126,766,378.07 1,936,989,858.10 
   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,955,684,690.97 1,828,416,954.73 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,962,643,088.44 2,243,256,937.43 
หน้ีสินหมุนเวยีน (503,627,166.27) (499,268,727.08) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (36,818,436.70) (40,134,865.56) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,377,882,176.44 3,532,270,299.52 
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 (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

รายได ้ 6,050,227,856.02 4,888,430,540.60 
   

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 289,776,519.97 351,070,414.46 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - 
ก าไรส าหรับปี 289,776,519.97 351,070,414.46 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 289,776,519.97 351,070,414.46 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี 48,999,900.00 48,999,900.00 

   

บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   
รายได ้ 8,102,935,994.67 7,826,814,040.67 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (154,388,123.08) 213,735,450.15 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (154,388,123.08) 213,735,450.15 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (154,388,123.08) 213,735,450.15 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี - - 

 

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้
ในงบการเงินรวม 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั แมคคีย ์ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,126,766,378.07 1,936,989,858.10 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,042,115,525.25 949,125,030.47 
รายการปรับปรุงอ่ืน (367,671.95) (482,835.09) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,041,747,853.30 948,642,195.38 
   

   



48 

ร่าง DRAFT 
งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
บริษทั จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จ ากดั   

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,377,882,176.44 3,532,270,299.52 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 49.00 49.00 
 1,655,162,266.46 1,730,812,446.76 
รายการปรับปรุงอ่ืน (9,393,989.76) (7,685,068.10) 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 1,645,768,276.70 1,723,127,378.66 

รวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 2,687,516,130.00 2,671,769,574.04 

 
10. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยโดยมีอตัราส่วนดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุน 
ช าระแลว้ 

สัดส่วนร้อยละ 
การลงทุน 

วธีิราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

เงินปันผล 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         
- บริษทั เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากดั 550,000,000.00 550,000,000.00 99.99 99.99 549,999,910.00 549,999,910.00 - - 
- บริษทั ฟาร์มกรุงไทย จ ากดั 350,000,000.00 350,000,000.00 99.99 99.99 349,999,910.00 349,999,910.00 - - 
- บริษทั กรุงไทยอาหาร จ ากดั (มหาชน) 400,000,000.00 400,000,000.00 98.2601 98.1011 535,578,727.35 525,997,727.35 393,040,220.00 - 
- บริษทั จีเอฟ ฟูดส์ จ ากดั 160,000,000.00 160,000,000.00 99.99 99.99 159,999,100.00  159,999,100.00 - - 
- บริษทั จีพี บรีดด้ิง จ ากดั 200,000,000.00 200,000,000.00 99.99 99.99 200,499,895.00 200,499,895.00 - - 

รวม     1,796,077,542.35 1,786,496,542.35 393,040,220.00 - 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการลงทุนเพิ่มในบริษทั กรุงไทยอาหาร 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจ านวน 63,600 หุ้น จ านวน 9.58 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น
เพิ่มข้ึนจากอตัราร้อยละ 98.1011 เป็นอตัราร้อยละ 98.2601 ซ่ึงเป็นการซ้ือในราคาต ่ากวา่ราคาตามบญัชี 
ส่งผลให้เกิดส่วนต ่าจากการซ้ือเงินลงทุน จ านวน 1.21 ลา้นบาท แสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากถือ
เป็นการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 9/2561 ของบริษทั กรุงไทยอาหาร 
จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับผลจากการด าเนินงานประจ าปี 2551 -2552 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 10.00 บาท 
จ านวน 40,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน 400.00 ลา้นบาท 
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11. สินทรัพยชี์วภาพส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 
 

11.1 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

ปู่ยา่พนัธ์ุเลก็รุ่น 
รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 93,713,480.61 78,520,546.88 172,234,027.49 
ซ้ือเพิม่ - 130,183,344.71 130,183,344.71 
รับโอน 181,441,388.10 - 181,441,388.10 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 12,074,701.00 12,074,701.00 
จ าหน่าย (139,393,287.83) - (139,393,287.83) 
โอนออก - (181,441,388.10) (181,441,388.10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 135,761,580.88 39,337,204.49 175,098,785.37 
ซ้ือเพิม่ - 125,154,964.78 125,154,964.78 
รับโอน 138,820,646.59 - 138,820,646.59 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 14,400,262.24 14,400,262.24 
จ าหน่าย (158,418,607.35) - (158,418,607.35) 
โอนออก - (138,820,646.59) (138,820,646.59) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 116,163,620.12 40,071,784.92 156,235,405.04 

    

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (51,049,067.19) - (51,049,067.19) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (142,851,071.95) - (142,851,071.95) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 129,627,698.03 - 129,627,698.03 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (64,272,441.11) - (64,272,441.11) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (125,682,837.18) - (125,682,837.18) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 138,210,938.57 - 138,210,938.57 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (51,744,339.72) - (51,744,339.72) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 71,489,139.77 39,337,204.49 110,826,344.26 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 64,419,280.40 40,071,784.92 104,491,065.32 
   

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   142,851,071.95 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   125,682,837.18 
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11.2 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไก่พอ่แม่พนัธ์ุ งานระหวา่งเล้ียงไก่ 

พอ่แม่พนัธ์ุเลก็รุ่น 
รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 343,354,684.64 207,551,757.10 550,906,441.74 
ซ้ือเพิม่ - 470,369,895.25 470,369,895.25 
รับโอน 544,942,964.27 - 544,942,964.27 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 30,181,018.95 30,181,018.95 
จ าหน่าย (540,347,183.76) - (540,347,183.76) 
โอนออก - (544,942,964.27) (544,942,964.27) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 347,950,465.15 163,159,707.03 511,110,172.18 
ซ้ือเพิม่ - 527,573,937.85 527,573,937.85 
รับโอน 544,075,709.06 - 544,075,709.06 
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนงานระหวา่งเล้ียง - 32,510,546.98 32,510,546.98 
จ าหน่าย (529,239,903.73) - (529,239,903.73) 
โอนออก - (544,075,709.06) (544,075,709.06) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 362,786,270.48 179,168,482.80 541,954,753.28 

    

ค่าเส่ือมพนัธ์ุสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (144,127,006.07) - (144,127,006.07) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (427,056,681.47) - (427,056,681.47) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 426,295,602.61 - 426,295,602.61 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (144,888,084.93) - (144,888,084.93) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุประจ าปี (429,319,458.64) - (429,319,458.64) 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ปลดระวาง 428,377,359.88 - 428,377,359.88 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (145,830,183.69) - (145,830,183.69) 

    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 203,062,380.22 163,159,707.03 366,222,087.25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 216,956,086.79 179,168,482.80 396,124,569.59 
   

ค่าเส่ือมพนัธ์ุทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   427,056,681.47 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   429,319,458.64 
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ประมาณการปริมาณทางกายภาพของสินทรัพยชี์วภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ตวั) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
ไก่ปู่ยา่พนัธุ์และไก่พอ่แม่พนัธุ์ 497,648 494,872 
ไก่ปู่ยา่พนัธุ์ระหวา่งเล้ียงและไก่พอ่แม่พนัธุ์ระหวา่งเล้ียง 491,616 414,009 

รวม 989,264 908,881 
 

12. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 264,645,714.80 111,682,219.42 376,327,934.22 
ซ้ือสินทรัพย ์ 602,100.00 18,628,273.56 19,230,373.56 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 265,247,814.80 130,310,492.98 395,558,307.78 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,000,000.00 - 2,000,000.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 267,247,814.80 130,310,492.98 397,558,307.78 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (237,447.65) (34,026,125.93) (34,263,573.58) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (6,304,362.05) (6,352,859.60) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (285,945.20) (40,330,487.98) (40,616,433.18) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (6,303,985.93) (6,352,483.48) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (334,442.75) (46,634,473.91) (46,968,916.66) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (850,146.00) (23,809.10) (873,955.10) 
โอนกลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 32,500.00 23,809.10 56,309.10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (817,646.00) - (817,646.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 264,111,723.60 89,956,195.90  354,067,919.50 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 266,095,726.05 83,676,019.07 349,771,745.12 
    

ค่าเส่ือมราคาที่แสดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี    
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   6,352,859.60 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   6,352,483.48 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 125,553,808.57 275,258,202.97 400,812,011.54 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,553,808.57 275,258,202.97 400,812,011.54 
รับโอน - 48,108,125.33 48,108,125.33 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 125,553,808.57 323,366,328.30 448,920,136.87 
    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (237,447.65) (198,710,797.91) (198,948,245.56) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (5,292,328.45) (5,340,826.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (285,945.20) (204,003,126.36) (204,289,071.56) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (48,497.55) (7,697,733.30) (7,746,230.85) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (334,442.75) (211,700,859.66) (212,035,302.41) 
    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (42,400.00) - (42,400.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (42,400.00) - (42,400.00) 
โอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 600.00 - 600.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (41,800.00) - (41,800.00) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 125,225,463.37 71,255,076.61 196,480,539.98 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 125,177,565.82 111,665,468.64 236,843,034.46 
    

ค่าเส่ือมราคาทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   5,340,826.00 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   7,746,230.85 
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- งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่า

ราคาทุนจ านวน 103.04 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 68.61 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจ านวน 
103.04 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 73.51 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ี
กลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน 
การประเมินราคาในเดือนมกราคม และกรกฎาคมถึงกนัยายน 2561 จ านวน 1,300.99 ลา้นบาท และ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 
จ านวน 1,118.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) 
ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน และวธีิคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคารและ
ส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด
รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนจ านวน 33.01 ลา้นบาท และ 27.98 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าราคาทุน

จ านวน 313.61 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 111.84 ลา้นบาท และมูลค่าราคาทุนจ านวน 265.50 
ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 70.10 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทั
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงาน 
การประเมินราคาในเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2561 จ านวน 1,273.40 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 มีมูลค่ายุติธรรมตามรายงานการประเมินราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 จ านวน 955.27 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื ่อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) ส าหรับการประเมินราคาท่ีดิน 
และวิธีคิดตน้ทุน (Cost Approach) ส าหรับการประเมินราคาอาคารและส่ิงปลูกสร้าง ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรม
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนก่อใหเ้กิด
รายไดค้่าเช่า ซ่ึงรับรู้ในก าไรขาดทุนจ านวน 23.23 ลา้นบาท และ 18.51 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ สินทรัพย์ถาวรอ่ืน งานระหว่างก่อสร้าง 
และงานระหว่างประกอบ 

งานระหว่าง 
เพาะปลกูต้นยางพารา 

รวม 

ราคาทุน :-           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 581,688,675.42 6,680,031,508.00 3,082,356,607.64 1,121,538,276.24 453,185,827.55 917,371,376.24 851,751.00 2,063,885,879.97 687,902.85 14,901,597,804.91 
ซ้ือเพ่ิม 22,112,067.74 2,516,230.19 57,303,480.51 15,833,461.73 18,702,449.80 85,893,382.96 - 728,780,742.91 916,838.73 932,058,654.57 
โอนเขา้ 3,648,227.29 1,020,993,787.49 275,622,038.10 97,415,619.61 11,845,835.84 93,637,165.44 - 355,273,788.03 3,549,174.34 1,861,985,636.14 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย -  (27,848,307.66) (9,403,021.39) (7,589,480.24) (10,057,530.95) (8,621,488.16) - (5,629,201.25) - (69,149,029.65) 
โอนออก - - - - - - - (1,514,241,007.87) - (1,514,241,007.87) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 607,448,970.45 7,675,693,218.02 3,405,879,104.86 1,227,197,877.34 473,676,582.24 1,088,280,436.48 851,751.00 1,628,070,201.79 5,153,915.92 16,112,252,058.10 
ซ้ือเพ่ิม 263,126.80 853,360.12 19,500,796.02 31,493,953.75 16,597,877.96 61,645,513.38 - 763,552,232.23 2,634,542.29 896,541,402.55 
โอนเขา้ 6,989,659.28 348,546,050.57 253,995,453.59 62,875,851.76 5,765,446.75 36,579,826.26 - 331,054,265.65 1,268,190.46 1,047,074,744.32 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - (35,601,889.46) (14,139,948.69) (24,628,624.39) (8,021,337.27) (41,832,982.77) (50,000.00) (4,341,233.32) - (128,616,015.90) 
โอนออก - - - (1,174,000.00) - - - (756,107,581.75) - (757,281,581.75) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 614,701,756.53 7,989,490,739.25 3,665,235,405.78 1,295,765,058.46 488,018,569.68 1,144,672,793.35 801,751.00 1,962,227,884.60 9,056,648.67 17,169,970,607.32 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (30,407,071.96) (3,160,832,048.25) (2,246,456,748.68) (935,751,215.81) (387,118,336.67) (708,714,382.68) (835,723.10) - - (7,470,115,527.15) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (2,404,985.90) (287,989,260.40) (187,646,810.85) (76,831,205.10) (27,409,488.31) (102,034,924.88) (6,526.20) - - (684,323,201.64) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 24,672,323.80 9,302,163.37 7,542,472.83 9,847,769.43 8,621,464.16 - - - 59,986,193.59 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (32,812,057.86) (3,424,148,984.85) (2,424,801,396.16) (1,005,039,948.08) (404,680,055.55) (802,127,843.40) (842,249.30) - - (8,094,452,535.20) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (2,709,187.06) (318,094,506.29) (218,767,580.50) (85,146,967.20) (27,144,139.29) (100,642,735.20) (6,526.20) - - (752,511,641.74) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย - 34,488,405.91 15,288,699.28 24,690,800.61 7,848,111.53 41,824,575.63 49,999.00 - - 124,190,591.96 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (35,521,244.92) (3,707,755,085.23) (2,628,280,277.38) (1,065,496,114.67) (423,976,083.31) (860,946,002.97) (798,776.50) - - (8,722,773,584.98) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ :-           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (42,400.00) - - - - - - - - (42,400.00) 
โอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 600.00 - - - - - - - - 600.00 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (41,800.00) - - - - - - - - (41,800.00) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 574,594,512.59 4,251,544,233.17 981,077,708.70 222,157,929.26 68,996,526.69 286,152,593.08 9,501.70 1,628,070,201.79 5,153,915.92 8,017,757,122.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 579,138,711.61 4,281,735,654.02 1,036,955,128.40 230,268,943.79 64,042,486.37 283,726,790.38 2,974.50 1,962,227,884.60 9,056,648.67 8,447,155,222.34 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560           
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไรขาดทุน          639,948,924.93 
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหว่างเล้ียง          42,255,719.95 
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง          2,118,556.76 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561           
ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงในก าไรขาดทุน          702,253,722.95 
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหว่างเล้ียง          46,910,809.22 
ค่าเส่ือมราคาท่ีโอนเขา้ตน้ทุนงานระหว่างก่อสร้าง          3,347,109.57 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารส่ิงปลูกสร้าง 
และส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

ยานพาหนะ งานระหวา่งก่อสร้าง 
และงานระหวา่งประกอบ 

สินทรัพย ์
ระหวา่งทาง 

รวม 

ราคาทุน :-          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 177,518,230.12 919,812,517.92 1,264,493,932.11 167,464,791.39 197,173,656.19 150,388,286.10 394,202,407.63 28,001.12 3,271,081,822.58 
ซ้ือเพิ่ม 66,740.24 2,416,230.19 10,057,225.07 2,301,783.56 7,050,891.26 5,313,354.00 126,371,328.98 26,034,082.20 179,611,635.50 
โอนเขา้ 1,222,752.29 232,254,738.38  118,975,674.06 1,885,939.40 4,899,742.35 - 54,601,396.15 92,981.09 413,933,223.72 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (325,123.93) (5,033,693.75) - (142,366,706.40) - (147,725,524.08) 
โอนออก - - - - - -  (377,526,872.01) (26,148,281.95) (403,675,153.96) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 178,807,722.65 1,154,483,486.49  1,393,526,831.24 171,327,390.42 204,090,596.05 155,701,640.10 55,281,554.35 6,782.46 3,313,226,003.76 
ซ้ือเพิ่ม 263,126.80 853,360.12 8,916,023.06 5,926,172.18 7,562,206.91 15,922,094.95 157,315,793.58 10,923,778.55 207,682,556.15 
โอนเขา้ 6,989,659.28 15,174,708.72 26,639,572.69 2,567,940.46 1,300,576.75 839,272.74 17,356,546.36 25,863.49 70,894,140.49 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (4,882,671.47) (12,356,770.51) (1,854,745.67) (1,581,734.59) (10,147,968.15) (1,357,878.32) - (32,181,768.71) 
โอนออก - (48,108,125.33) - - - - (57,961,081.40) (10,956,424.50) (117,025,631.23) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 186,060,508.73 1,117,520,758.53 1,416,725,656.48 177,966,757.39 211,371,645.12 162,315,039.64 170,634,934.57 - 3,442,595,300.46 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (30,407,071.96) (529,505,719.24) (955,729,912.50) (151,973,597.40) (181,380,194.33) (122,762,223.00) - - (1,971,758,718.43) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (2,404,985.90) (30,171,238.21) (72,896,943.16) (6,297,437.54) (7,655,860.86) (9,989,672.04) - - (129,416,137.71) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - 317,091.24  4,960,041.01  - - - 5,277,132.25  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (32,812,057.86) (559,676,957.45) (1,028,626,855.66) (157,953,943.70) (184,076,014.18) (132,751,895.04) - - (2,095,897,723.89) 
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี (2,709,187.06) (38,373,297.76) (79,192,187.55) (6,239,322.26) (7,716,684.95) (11,077,438.81) - - (145,308,118.39) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 4,882,670.47 12,356,750.51 1,851,395.68 1,581,642.59 10,147,963.15 - - 30,820,422.40 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (35,521,244.92) (593,167,584.74) (1,095,462,292.70) (162,341,870.28) (190,211,056.54) (133,681,370.70) - - (2,210,385,419.88) 

          

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 145,995,664.79 594,806,529.04 364,899,975.58 13,373,446.72 20,014,581.87 22,949,745.06 55,281,554.35 6,782.46 1,217,328,279.87 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 150,539,263.81 524,353,173.79 321,263,363.78 15,624,887.11 21,160,588.58 28,633,668.94 170,634,934.57 - 1,232,209,880.58 
          

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในก าไรขาดทุนส าหรับปี          
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560         129,416,137.71 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561         145,308,118.39 
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- งบการเงินรวม 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้
เป็นราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 38.55 ลา้นบาท และ 46.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็น
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน 
ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักแต่ละเดือนของเงินกู้ทั้งส้ินท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร 
ราคาทุนจ านวน 2,745.74 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีจ านวน 1,283.00 ล้านบาท และราคาทุนจ านวน 
2,722.50 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,331.63 ลา้นบาท ตามล าดบั และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนจ านวน 4,810.43 ล้านบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 378,022.00 บาท 
และราคาทุนจ านวน 4,644.76 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชีจ านวน 389,863.00 บาท ตามล าดบั 

 

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็น
ราคาทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง 2.51 ลา้นบาท และ 10.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้ืม
ท่ีเกิดจากเงินกู้ท่ีกู ้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน ซ่ึงเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัแต่ละเดือนของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.68-5.50 ต่อปี เท่ากนัทั้งสองปี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดน้ าท่ีดิน พร้อมอาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 
ราคาทุนจ านวน 844.80 ลา้นบาท และ 874.68 ลา้นบาท ตามล าดบั มูลค่าตามบญัชี 401.48 ลา้นบาท 
และ 457.86 ล้านบาท ตามล าดบั และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตไปค ้ าประกันสินเช่ือท่ีบริษทัได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  และ 2560 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์ค านวณค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยูโ่ดยมีราคาทุน 1,558.25 ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 15,490.00 บาท และราคาทุน 1,532.52 
ลา้นบาท มูลค่าตามบญัชี 15,258.00 บาท ตามล าดบั 
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14. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 275,951,838.29 297,731,750.49 198,458,598.46 229,440,718.74 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (100,800.00) (100,800.00) - - 

สุทธิ 275,851,038.29 297,630,950.49 198,458,598.46 229,440,718.74 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
2561 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

บนัทึกเป็น 
รายไดห้รือ 
ค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

(หมายเหตุฯ 27.2) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,226,875.27 5,465.39 - 6,232,340.66  - - - - 
สินคา้คงเหลือ 1,793,577.49 3,356,415.03 - 5,149,992.52  1,524,629.02 2,259,932.41 - 3,784,561.43 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - - 16,785,536.90  16,785,536.90 - - 16,785,536.90 
ไก่ปู่ ยา่พนัธ์ุ 4,270,612.51 (2,245,948.46) - 2,024,664.05  - - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 15,954,550.45 716,159.01 - 16,670,709.46  - - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 68,223.34 (22,739.50) - 45,483.84  - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 66,990,857.30 17,402,178.58 (80,217.88) 84,312,818.00  25,489,035.59 7,334,747.81 334,423.87 33,158,207.27 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86  185,641,517.23 (40,911,224.37) - 144,730,292.86 

รวม 297,731,750.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,951,838.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 
          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 

รวม (100,800.00) - - (100,800.00)  - - - - 
   สุทธิ 297,630,950.49 (21,699,694.32) (80,217.88) 275,851,038.29  229,440,718.74 (31,316,544.15) 334,423.87 198,458,598.46 
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(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2560 

บนัทึกเป็นรายได ้
หรือค่าใชจ่้ายใน 
ก าไรขาดทุน 

(หมายเหตุฯ 27.1) 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,252,126.28 (25,251.01) 6,226,875.27  - - - 
สินคา้คงเหลือ 1,749,384.44 44,193.05 1,793,577.49  1,484,661.92 39,967.10 1,524,629.02 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,785,536.90 - 16,785,536.90  16,785,536.90 - 16,785,536.90 
ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ 3,451,115.91 819,496.60 4,270,612.51  - - - 
ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ 12,864,832.50 3,089,717.95 15,954,550.45  - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 90,962.84 (22,739.50) 68,223.34  - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 64,893,888.84 2,096,968.46 66,990,857.30  24,966,425.04 522,610.55 25,489,035.59 
ขาดทุนภาษียกมาไม่เกิน 5 ปี 267,557,728.46 (81,916,211.23) 185,641,517.23  267,557,728.46 (81,916,211.23) 185,641,517.23 

รวม 373,645,576.17 (75,913,825.68) 297,731,750.49  310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74 
 

       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 

รวม (100,800.00) - (100,800.00)  - - - 
   สุทธิ 373,544,776.17 (75,913,825.68) 297,630,950.49  310,794,352.32 (81,353,633.58) 229,440,718.74 

 

15. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูป ลิขสิทธ์ิโปรแกรมส าเร็จรูป 
ราคาทุน :-   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 53,538,199.85 40,587,619.44 
ซ้ือเพิ่ม 3,466,468.69 3,466,468.69 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 57,004,668.54 44,054,088.13 
ซ้ือเพิ่ม 464,917.76 174,145.26 
โอนเขา้ 51,588,963.58 - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 109,058,549.88 44,228,233.39 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม :-   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (27,344,730.79) (27,057,675.77) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (8,549,406.02) (5,104,749.31) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (35,894,136.81) (32,162,425.08) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (15,723,515.75) (4,661,922.88) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (51,617,652.56) (36,824,347.96) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 21,110,531.73 11,891,663.05 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 57,440,897.32 7,403,885.43 

ค่าตัดจ าหน่ายท่ีอยู่ในก าไรขาดทุน   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8,549,406.02 5,104,749.31 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 15,723,515.75 4,661,922.88 
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16. สินเช่ือและการค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน แพค็ก้ิงเครดิต 
และเจา้หน้ีทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 31.1 ค ้าประกนัโดยท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างโรงงาน อาคารชุดเพื่อเช่า เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ละท่ีจะมีข้ึนในอนาคตของ
กลุ่มบริษทั และไดโ้อนผลประโยชน์จากการประกนัภยัในทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัใหก้บัสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินร่วมจ านวน 2,000.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อย
ละ 5.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 10 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2567 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือในรูปของวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีวงเงินจ านวน 300.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี 
และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ์ 2560 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัได้รับสินเช่ือในรูปของวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกันโดยมีวงเงินจ านวน 400.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.25 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 โดยไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือในรูปของวงเงินกูร้ะยะสั้น
จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั วงเงินจ านวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี และมี
ระยะเวลาการกูย้มืไม่เกิน 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 และไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั เม่ือครบก าหนดช าระ เงินกู้ยืมระยะสั้ นได้รับการขยายระยะเวลาเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน
จ านวน 160.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี และมีระยะเวลาการกูย้ืมไม่เกิน 3 
ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2564 และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
17. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เป็นเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินอายุ 1 เดือน และเมื่อทวงถาม โดยมีการคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 1.68-1.95 ต่อปี และ 1.68-1.71 ต่อปี ตามล าดบั 
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18. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,148,204.47 992,681.52 339,030,443.86 289,984,931.70 
เจา้หน้ีการคา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 861,746,913.86 698,161,525.78 177,464,177.67 159,943,509.36 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 882,895,118.33 699,154,207.30 516,494,621.53 449,928,441.06 
     

เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 66,340.00 - 403,716.05 204,543.99 
เจา้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจการอ่ืน 49,108,286.50 40,022,482.22 14,732,421.42 16,220,866.32 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 14,916,872.83 19,648,304.02 4,447,869.16 14,452,695.31 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,656,319.76 13,354,462.01 2,370,256.78 643,000.07 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายบุคคลหรือกิจการอ่ืน 152,949,817.86 142,167,812.18 80,242,393.21 73,276,121.01 
เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 25,000.00 25,000.00 
เงินรับล่วงหนา้บุคคลหรือกิจการอ่ืน 35,824,094.83 9,672,261.95 27,689,744.61 4,286,174.06 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 260,521,731.78 224,865,322.38 129,911,401.23 109,108,400.76 
   รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,143,416,850.11 924,019,529.68 646,406,022.76 559,036,841.82 

 
19. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 66,700,000.00 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - (66,700,000.00) 

สุทธิ - - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาว ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 66,700,000.00 275,020,000.00 
จ่ายคืนระหวา่งปี (66,700,000.00) (208,320,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี - 66,700,000.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือจ านวน 
66.70 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายคืนเงินตน้ และดอกเบ้ีย ทุก 3 เดือน จ านวน 12 งวด งวดละ 33.33 ลา้นบาท 
และในงวดสุดทา้ยตกลงช าระเท่ากบัจ านวนเงินตน้และดอกเบ้ียที่ยงัคงคา้งตามสัญญาให้ครบถว้น 
เร่ิมช าระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 ต่อปี 

 

20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 384,967,033.00 365,940,471.00 157,445,945.00 151,735,172.00 
ตน้ทุนการใหบ้ริการปัจจุบนั 30,787,575.00 27,216,758.00 13,628,860.00 11,851,229.00 
ตน้ทุนบริการในอดีต 110,619,060.00 - 47,858,610.00 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 7,061,388.00 6,677,894.00 3,329,596.00 3,163,756.00 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,480,647.00 - 

 
1,845,199.00 

 
- 

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (20,794,002.00) (14,868,090.00) (10,592,562.00) (9,304,212.00) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 520,121,701.00 384,967,033.00 213,515,648.00 157,445,945.00 

 

การเปล่ียนแปลงผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงรวมไวใ้นก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ราคาตามบญัชีตน้ปี (5,876,165.31) (5,876,165.31) 1,984,616.24 1,984,616.24 
รับรู้ในระหวา่งปี 7,480,647.00 - 1,845,199.00 - 
ราคาตามบญัชีปลายปี 1,604,481.69 (5,876,165.31) 3,829,815.24 1,984,616.24 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รับรู้เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 390,237.16 286,037.98 - - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รับรู้ในก าไรขาดทุน     
ตน้ทุนขาย 99,667,192.81 26,763,746.61 47,499,458.00 12,521,651.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,410,593.03 6,844,867.41 17,317,608.00 2,493,334.00 

รวม 148,077,785.84 33,608,614.02 64,817,066.00 15,014,985.00 
     

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน (1,425,345.00) - (550,482.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 2,249,652.00 - 891,595.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6,656,340.00 - 1,504,086.00 - 

รวม 7,480,647.00 - 1,845,199.00 - 
 

ขอ้สมมติฐานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชค้  านวณประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

 2561 2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.76-4.05 ร้อยละ 2.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน ตามช่วงอายขุองพนกังาน 
อายเุกษียณ 55 ปี 55 ปี 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (22,494,332.00) (19,339,443.00) (9,724,200.00) (9,296,420.00) 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1.00 25,224,323.00 21,863,966.00 10,889,264.00 10,518,794.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 24,386,233.00 26,811,955.00 10,526,929.00 12,857,515.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1.00 (22,211,895.00) (23,990,245.00) (9,601,755.00) (11,493,081.00) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (18,675,546.00) (23,588,426.00) (7,932,781.00) (11,406,534.00) 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ลดลงร้อยละ 20.00 22,731,038.00 29,929,653.00 9,524,944.00 14,494,733.00 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุนแลว้ 

21. รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,583,333.20 99,433,333.20 91,583,333.20 99,433,333.20 
กิจการอื่น 33,519,737.72 34,842,885.26 - - 

รวมรายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
กิจการอื่น (1,323,147.54) (1,323,147.54) - - 

รวมส่วนท่ีถึงก าหนดรับรู้เป็นรายไดใ้นหน่ึงปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
   สุทธิ 115,929,923.38 125,103,070.92 83,733,333.20 91,583,333.20 

 

การเปล่ียนแปลงของรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ตน้ปี 134,276,218.46 143,449,366.00 99,433,333.20 107,283,333.20 
หกั  รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีรับรู้เป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (9,173,147.54) (9,173,147.54) (7,850,000.00) (7,850,000.00) 
รายไดค่้าเช่ารับล่วงหนา้ปลายปี 125,103,070.92 134,276,218.46 91,583,333.20 99,433,333.20 
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รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้ ท่ีบริษทัไดท้  าสัญญา
ใหเ้ช่าท่ีดิน และอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง สัญญามีอายุระยะเวลา 
20 ปี ครบก าหนดปี 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั จะไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ตามอตัรา
ท่ีระบุในสัญญา บริษทัรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าว ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้-กิจการอ่ืนเป็นรายไดรั้บล่วงหนา้จากสัญญาให้เช่าท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินให้กบับริษทัแห่งหน่ึง สัญญามีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี โดยให้
เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนด 6 เดือน หลงัจากวนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า ครบก าหนดปี 2586 ภายใต้
สัญญาดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่าตอบแทนการจดสิทธิการเช่า และค่าเช่าเป็นอตัรารายเดือนตามท่ีระบุ
ในสัญญา บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดค้่าเช่าจากสัญญาเช่าดงักล่าวตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
22. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 จ านวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,400,000,000 1,400,000,000 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,400,000,000 1,400,000,000 
   

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้(มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,253,821,000 1,253,821,000 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งปี - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,253,821,000 1,253,821,000 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนทุน 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน

การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมและการรักษาอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 0.42 : 1 
และ 0.43 : 1 ตามล าดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.34 : 1 และ 
1.29 : 1 ตามล าดบั 
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23. ส่วนเกินทุนและส ารองตามกฎหมาย 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทั

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้ งเป็นทุนส ารอง 
(“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

ส ารองตามกฎหมาย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้ง

จดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ไดท้ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 
24. เงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 

 

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก
สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) ตามสัญญาการด าเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ สนบัสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษพ์ลงังาน ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 จ านวน 6.03 ลา้นบาท 
โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ดงัน้ี 

 

งวดท่ี จ านวนเงิน 
ลา้นบาท 

เง่ือนไขการจ่ายเงิน 
 

1 0.90 - เม่ือท าสญัญากบั มช.แลว้เสร็จสมบูรณ์ 
2 1.81 - เม่ือด าเนินการก่อสร้างฯและติดตั้งเสร็จรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
3 1.21 - เม่ือด าเนินการก่อสร้างฯ และติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมด  
4 1.51 - เร่ิมตน้เดินระบบฯ และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้และมีการน าก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

ไปใชเ้พ่ือผลิตเป็นพลงังานทดแทนคิดเป็นค่าพลงังานเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
5 0.60 - เม่ือด าเนินการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพครบ 12 เดือน 
รวม 6.03  
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ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้แลว้เสร็จภายใน 24 เดือน นบัตั้งแต่
วนัท่ีลงนามในสัญญา กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด มช. มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาหรือยกเลิกการจ่ายเงินสนบัสนุนแก่บริษทัท่ียงัคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนและมีสิทธิริบ
หลกัค ้าประกนัตามสัญญาน้ี เป็นเบ้ียปรับทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนๆ 
(ถา้มี) จากบริษทั เพื่อเป็นการชดใชค้่าเสียหายในการด าเนินงานของ มช. เวน้แต่งานล่าชา้จากเหตุสุดวิสัย 
และบริษทัยงัมีภาระผูกพนัจากสัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาในโครงการดงักล่าว ซ่ึงบริษทัจะตอ้งช าระค่าท่ีปรึกษา
ในอตัราร้อยละ 50 ของมูลค่าท่ีไดรั้บตามสัญญาการด าเนินงานเพื่อการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพ โดยจ่ายช าระค่าท่ีปรึกษาดงักล่าวตามเง่ือนไขการจ่ายเงินขา้งตน้ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นรายไดอ่ื้น
ในงบก าไรขาดทุนจ านวน 1.66 ลา้นบาท 

 
25. การจ่ายเงินปันผล 

 

25.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 มีมติเป็น
เอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล
มีจ านวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ านวน 376.15 ลา้นบาท (จ่ายจริงจ านวน 376.06 ลา้นบาท) ปัจจุบนั
จ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจ  านวน 

 

25.2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 มีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมติัให้มีการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรท่ีได้รับสิทธิยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท จ านวนหุ้นสามญัที่มีสิทธิไดร้ับ
เงินปันผลมีจ านวน 1,253,821,000 หุ้น เป็นจ านวน 376.15 ลา้นบาท (จ่ายจริงจ านวน 376.02 ลา้นบาท) 
ปัจจุบนัจ่ายเงินปันผลแลว้ทั้งจ  านวน 
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26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (32,312,706.84) (91,142,581.26) (157,701,105.09) 13,342,827.63 
วตัถุดิบใชไ้ปและค่าใชจ่้ายการผลิตอื่น 10,329,644,437.18 10,521,213,122.28 6,173,427,673.16 5,952,797,987.51 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 19,960,426.52 2,032,078.08 9,643,249.63 2,423,560.81 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 2,608,821,756.23 2,392,771,965.80 1,369,914,046.46 1,241,405,693.20 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 141,506,881.00 125,469,369.00 61,646,479.00 53,183,357.00 
ค่าเส่ือมราคา  708,606,206.43 646,301,784.53 153,054,349.24 134,756,963.71 
ค่าเส่ือมพนัธ์ุ 555,002,295.82 569,907,753.42 - - 
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 15,723,515.75 8,549,406.02 4,661,922.88 5,104,749.31 
ค่าขนส่ง 302,419,684.76 321,577,264.78 95,829,724.36 97,959,831.78 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 26,329,854.60 26,549,301.75 9,405,686.00 9,420,086.00 
ค่าสาธารณูปโภค 665,263,008.06 662,772,431.49 244,804,938.98 240,570,353.62 
ค่าธรรมเนียม 8,061,886.25 13,171,081.60 4,107,434.73 4,013,496.01 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 56,129,135.82 41,430,191.98 11,229,190.69 10,409,268.93 
ค่าส่งเสริมการขาย 12,480,574.16 21,577,468.61 802,379.53 754,512.43 
ขาดทุนจากการขายไก่ปู่ยา่พนัธ์ุปลดระวาง 12,191,910.98 2,691,014.60 - - 
ขาดทุนจากการขายไก่พอ่แม่พนัธ์ุปลดระวาง 25,888,782.85 22,932,309.15 - - 
ค่าใชจ่้ายอื่น 179,861,941.02 179,311,679.47 55,849,768.15 51,225,734.36 

รวม 15,635,579,590.59 15,467,115,641.30 8,036,675,737.72 7,817,368,422.30 

 
27. ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้

 

27.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุน 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 230,541,412.39 229,573,208.11 - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 14)     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 21,699,694.32 75,913,825.68 31,316,544.15 81,353,633.58 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 252,241,106.71 305,487,033.79 31,316,544.15 81,353,633.58 

 
. 
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27.2 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ผล(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
7,881,736.40 

 
(401,089.40) 

 
173,079.67 

 
1,672,119.33 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - (80,217.88) - 334,423.87 

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบั
อตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 82,634,851.42 334,998,598.64 378,529,419.46 22,991,306.67 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี - 66,999,719.73 - 4,598,261.33 
     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ     
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ดงัน้ี     
ค่าเส่ือมราคารถยนตท่ี์มีมูลค่าเกิน 1 ลา้นบาท - 837,556.59 - 726,354.79 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง - 2,259,932.41 - 39,967.10 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 7,334,747.81 - 522,610.55  
เงินปันผลรับ - (88,408,024.00) - (9,799,980.00) 
ขาดทุนทางภาษียกมา - (185,641,517.23) - (267,557,728.46) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 197,073,984.33 - 271,804,619.76 
อื่นๆ - (456,399.64) - (334,105.07) 

รวม - - - - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว - (31,316,544.15) - (81,353,633.58) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - (31,316,544.15) - (81,353,633.58) 

 

28. ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับปี (หน่วย : บาท) 1,037,972,570.23 1,662,187,761.16 386,316,905.91 320,167,092.55 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หน่วย : หุน้) 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 1,253,821,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.83 1.33 0.31 0.26 
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29. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจช าแหละไก่ ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือ ธุรกิจอาหารสัตว ์
ธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่พ่อแม่พนัธุ์ ธุรกิจจ าหน่ายลูกไก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป 
และธุรกิจฟาร์มเล้ียงไก่ปู่ย่าพนัธ์ุ ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานนั้นเกิดข้ึนจาก
ยอดรายไดห้กัตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีระบุไดข้องส่วนงานธุรกิจนั้น 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 
ส่วนงาน 
ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช าแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ าหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   
รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,545.44 4,871.09 3,129.01 127.79 105.12 708.44 160.13 - 16,647.02 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 387.39 4,662.39 5,940.58 1,429.54 - 6.06 199.87 (12,625.83) - 
 7,932.83 9,533.48 9,069.59 1,557.33 105.12 714.50 360.00 (12,625.83) 16,647.02 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 50.23 278.69 721.14 217.11 (30.32) (3.85) 75.29  1,308.29 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         71.13 
ตน้ทุนทางการเงิน         (78.74) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (252.24) 
ก าไรส าหรับปี         1,048.44 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         (4.46) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม       (10.50) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน)       1,033.48 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          
- สินทรัพยถ์าวร 1,054.56 3,726.69 1,596.51 1,164.77 - 197.55 456.57  8,196.65 
- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 177.65 - 63.79 - - - -  241.44 
- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,291.71 1,077.27 2,401.72 624.30 4.60 66.11 288.58  5,754.29 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,937.28 
สินทรัพยร์วม         18,129.66 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 5,096.02 
ลา้นบาท 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ส่วนงาน 

ธุรกิจ 
ส่วนงาน 
ธุรกิจฟาร์ม 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

ส่วนงาน 
ธุรกิจผลิตภณัฑ ์

ส่วนงาน 
ธุรกิจ 

รายการ 
ตดับญัชี 

รวม 

 ช าแหละไก่ เล้ียงไก่เน้ือ อาหารสัตว ์ ไก่พ่อแม่พนัธ์ุ จ าหน่ายลูกไก่ อาหารแปรรูป ไก่ปู่ยา่พนัธ์ุ   
รายไดจ้ากการขาย-ลูกคา้ทัว่ไป 7,554.13 4,474.50 3,379.98 108.76 323.25 826.66 261.19 - 16,928.47 

- โอนระหวา่งส่วนงาน 504.89 4,542.65 5,825.81 1,500.78 - 4.52 180.46 (12,559.11) - 
 8,059.02 9,017.15 9,205.79 1,609.54 323.25 831.18 441.65 (12,559.11) 16,928.47 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 411.72 369.65 576.38 233.60 43.04 (0.52) 145.72  1,779.59 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         272.02 
ตน้ทุนทางการเงิน         (74.36) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (305.49) 
ก าไรส าหรับปี         1,671.76 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม       (9.57) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนท่ีเป็นของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน)       1,662.19 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน          
- สินทรัพยถ์าวร 1,030.14 3,506.90 1,545.11 1,102.09 - 168.38 409.12  7,761.74 
- สินทรัพยถ์าวรส่วนกลาง 187.19 - 63.67 - - - -  250.86 
- สินทรัพยอ่ื์น ๆ  1,210.15 1,181.62 2,398.12 585.08 9.13 63.33 277.89  5,725.32 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน         3,541.48 
สินทรัพยร์วม         17,279.40 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมูลค่าการขายสูงกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายจ านวน 1 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มูลค่าการขายรวม 4,439.20 
ลา้นบาท 

 

เกณฑ์ในการก าหนดราคาโอนระหว่างส่วนงานของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
(แสดงไวใ้นหมายเหตุ 5.2) 

 

ส่วนเกณฑใ์นการก าหนดราคาโอนระหวา่งส่วนงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
 

ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยอิงราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น ราคาทุนและราคาตลาด และราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมียอดขายสุทธิในประเทศ 
และต่างประเทศต่อยอดขายสุทธิรวม ดงัน้ี 

 

(หน่วย : ร้อยละต่อยอดขายสุทธิรวม) 
 ตามงบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดขายสุทธิในประเทศ 74.84 75.47 
ยอดขายสุทธิต่างประเทศ 25.16 24.53 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการลดความเส่ียงทางการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกบั

การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) และการท าสัญญาใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีแทนการใชอ้ตัราตลาด (Floating Interest Rate) อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่มีนโยบาย
ท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวเพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 

 

30.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงจะมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 707,615,980.26 532,479,326.47 1,240,095,306.73 0.10-0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 974,803,144.06 974,803,144.06 - 
 - - - 707,615,980.26 1,507,282,470.53 2,214,898,450.79  
        

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00 - - - - 16,000,000.00 3.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 1,143,416,850.11 1,143,416,850.11 - 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000.00 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - - 2,044,000,000.00 3.25-5.50 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 
 1,681,541,684.25 560,000,000.00 1,200,000,000.00 - 1,143,416,850.11 4,584,958,534.36  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 488,741,907.12 247,521,621.63 736,263,528.75 0.00-0.625 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1,013,265,022.54 1,013,265,022.54 - 
 - - - 488,741,907.12 1,260,786,644.17 1,749,528,551.29  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160,000,000.00 - - - - 160,000,000.00 1.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 924,019,529.68 924,019,529.68 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - - 1,700,000,000.00 3.25,5.50 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,541,684.25 - - - - 1,541,684.25 7.50 
 1,878,241,684.25 300,000,000.00 1,400,000,000.00 - 924,019,529.68 4,502,261,213.93  
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 108,473,342.20 889,106.03 109,362,448.23 0.362 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 475,975,655.25 475,975,655.25 - 
 - - - 108,473,342.20 476,864,761.28 585,338,103.48  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,380,000,000.00 - - - - 1,380,000,000.00 1.68-1.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00 1.68 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,000,000.00 - - - - 16,000,000.00 3.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 646,406,022.76 646,406,022.76 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - - 1,118,300,000.00 3.25-5.50 
 1,695,000,000.00 400,000,000.00 434,300,000.00 - 646,406,022.76 3,175,706,022.76  
  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกว่า ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี 2 ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 80,876,915.01 12,888,007.18 93,764,922.19 0.362 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 563,982,312.79 563,982,312.79 - 
 - - - 80,876,915.01 576,870,319.97 657,747,234.98  

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,000,000.00 - - - - 1,650,000,000.00 1.68-1.71 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 559,036,841.82 559,036,841.82 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,700,000.00 - - - - 66,700,000.00 3.25 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 300,000,000.00 506,600,000.00 - - 806,600,000.00 3.25,5.50 
 1,716,700,000.00 300,000,000.00 506,600,000.00 - 559,036,841.82 3,082,336,841.82  



73 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีเกิดจากการรับช าระ

ค่าสินคา้ และจ่ายช าระค่าสินคา้ในสกุลเงินตราต่างประเทศโดยการท าสัญญาซ้ือ-ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินหลายแห่งส าหรับการรับและจ่ายช าระค่าสินคา้และวตัถุดิบ ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์     
มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 16.13 3.76 16.13 3.76 
(ลา้นยโูร) - 0.19 - 0.19 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 522.71 130.42 522.71 130.42 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 519.20 129.40 519.20 129.40 

     

หนีสิ้น     
มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 42.87 25.67 0.28 - 
(ลา้นยโูร) - 0.16 - 0.15 

มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,381.54 864.29 9.02 5.13 
มูลค่ายติุธรรมของมูลค่าซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ (ลา้นบาท) 1,375.42 840.05 8.95 5.06 

 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนด
โดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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นอกเหนือจากรายการท่ีได้ท าการป้องกนัความเส่ียงไวแ้ล้ว กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     

(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 2.19 - 2.19 
(ลา้นยโูร) 0.33 0.39 0.33 0.39 
(ลา้นเยน) - 12.04 - 12.04 

     

หน้ีสินท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง     
(ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) 0.10 0.04 - - 
(ลา้นยโูร) 0.29 0.39 - 0.11 

 

30.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือไม่มากนกั เน่ืองจากในส่วนท่ีเป็นการส่งออก บริษทัให้

ลูกคา้โอนเงินใหบ้ริษทัก่อนจึงจะส่งมอบสินคา้ และลูกคา้อีกส่วนหน่ึงจะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
มาให้กบับริษทั และเม่ือท าการส่งมอบสินคา้ บริษทัสามารถขายตัว๋กบัธนาคารไดท้นัทีส่วนลูกคา้
ท่ีเป็นการขายในประเทศ ลูกคา้ท่ีเป็นผูซ้ื้อรายยอ่ยทัว่ไปจะซ้ือสินคา้เป็นเงินสด ส่วนลูกคา้ท่ีเป็น
ผูส่้งออกรายใหญ่ บริษทัจะพิจารณาการให้วงเงินสินเช่ือเป็นราย ๆ ไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณ
การซ้ือสินคา้และความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้นั้น ส าหรับบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้น
การให้สินเช่ือจากการไม่ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ทัว่ไป โดยมีการพิจารณาความสามารถ
ในการจ่ายช าระหน้ีของลูกหน้ีการคา้ทัว่ไปแต่ละรายในการพิจารณาให้สินเช่ือและพิจารณาให้
ลูกหน้ีการคา้น าหลกัทรัพยม์าค ้าประกนัดว้ย ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ีได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวอ้ย่างเพียงพอแลว้ ส่วนลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
กลุ่มบริษัทเช่ือว่าไม่มีความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีการค้าบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจะไม่ช าระหน้ี 
เน่ืองจากลูกหน้ีมีการคา้งช าระอยูใ่นเครดิตเทอมปกติ มีสภาพคล่องทางการเงินดี และมีความสามารถ
ในการจ่ายช าระหน้ีได ้

 

30.5 มูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและ

เงินกูย้ืมระยะยาว มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราในตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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31. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

นอกจากหน้ีสินตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผกูพนัอ่ืนดงัน้ี 

 

31.1 ภาระผกูพนัจากวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

   งบการเงินรวม 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         
หนงัสือค ้าประกนั  บาท 374.00 60.05 313.95 374.00 59.52 314.48 
เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 242.00 - 242.00 242.00 - 242.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 10,036.89 2,806.49 7,230.40 10,114.50 2,017.05 8,097.45 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และ 
   สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 118.50 17.16 101.34 118.50 3.32 115.18 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท - - - 66.70 66.70 - 
บตัรเครดิตน ้ามนั  บาท 28.70 0.06 28.64 28.70 0.05 28.65 
เช็คเรียกเกบ็ล่วงหนา้  บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.69 68.31 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 673.53 526.47 1,200.00 860.85 339.15 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้าประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 1.33 5.17 
เงินกูย้ืมระยะสั้น (4) บาท 200.00 - 200.00 200.00 - 200.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ (5) บาท 62.88 1.48 61.40 62.88 1.21 61.67 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (6) บาท 900.00 348.07 551.93 900.00 115.25 784.75 
บตัรเครดิตน ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

  สกุลเงิน 
(หน่วย : ลา้น) 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงิน 
ทั้งส้ิน 

วงเงิน 
ใชไ้ป 

วงเงิน 
คงเหลือ 

วงเงินเฉพาะของบริษทัฯ         
เงินเบิกเกินบญัชี  บาท 96.00 - 96.00 96.00 - 96.00 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท 
   แพค็ก้ิงเครดิตและสญัญาซ้ือขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 

บาท 3,494.93 1,347.05 2,147.88 3,494.93 1,453.68 2,041.25 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 68.00 10.88 57.12 68.00 2.31 65.69 

เงินกูย้ืมระยะยาว  บาท - - - 66.70 66.70 - 
บตัรเครดิตน ้ามนั  บาท 0.50 0.02 0.48 0.50 0.02 0.48 
         

วงเงินร่วมกบับริษทัในกลุ่มเดียวกนั         
หนงัสือค ้าประกนั (1) บาท 120.00 51.59 68.41 120.00 51.69 68.31 
เงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท  
  แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตีและสญัญาซ้ือขาย 
  เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2) บาท 1,200.00 212.77 987.23 1,200.00 260.00 940.00 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น หนงัสือค ้าประกนั 
   เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท และสญัญาซ้ือขาย 
   เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (3) ดอลลาร์สหรัฐ 6.50 - 6.50 6.50 - 6.50 
บตัรเครดิตน ้ามนั (7) บาท 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 

 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รับสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงในรูป
ของหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 120.00 ลา้นบาทเท่ากนัทั้งสองปี 

 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยสามแห่งในรูปของ
วงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรี์ซีท แพค็ก้ิงเครดิต ชิปป้ิงการันตี 
และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 1,200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้รับสินเช่ือร่วมกบับริษทัย่อยสามแห่งโดยมี
วงเงินสินเช่ือรวมจ านวน 6.50 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินย่อย
ส าหรับสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 30.00 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 200.00 ลา้นบาท 
หนังสือค ้ าประกนัจ านวน 80.00 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือใช้เป็นวงเงินสินเช่ือ เลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสตรี์ซีท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561และ 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจ านวน 200.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 
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(5) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิตจ านวน 10.00 ล้านบาท และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้จ านวน 52.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(6) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยห้าแห่งไดรั้บสินเช่ือร่วมกนัในรูปของวงเงิน
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 900.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

(7) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดรั้บสินเช่ือร่วมกบับริษทัยอ่ยส่ีแห่ง ในรูปของ
วงเงินสินเช่ือบตัรเครดิตน ้ามนัจ านวน 50.00 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

 

31.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในฐานะผูเ้ช่า/ผูใ้ชบ้ริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคล และบริษทัอ่ืน 
เก่ียวกบัสัญญาบริการและสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร และสัญญาเช่าท่ีดิน สัญญามีอายุ 3 ถึง 20 ปี โดย
มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาบริการ และสัญญาเช่า ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
สัญญาเช่าพื้นท่ีอาคาร/ท่ีดิน     
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 25.21 17.25 9.22 5.86 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 41.86 12.81 17.54 5.06 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 5 ปี 3.84 5.43 3.84 5.07 

รวม 70.91 35.49 30.60 15.99 
     

ภาระผกูพนักบับริษทัอ่ืน     
สัญญาบริการสัญญาณความเร็วสูง     
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายภายใน 1 ปี 3.47 3.46 - - 
- มูลค่าท่ีตอ้งจ่ายเกินกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 0.59 3.89 - - 

รวม 4.06 7.35 - - 
 
 
 



78 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

31.3 กลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาให้เช่าท่ีดินในฐานะผูใ้ห้เช่ากบับริษทัอ่ืน สัญญาให้เช่ามีอายุ 3 ถึง 30 ปี 
โดยมีรายไดค้่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนหน่ึงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าระยะยาว ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
- ภายใน 1 ปี 1.83 1.87 - - 
- เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.66 6.80 - - 
- เกินกวา่ 5 ปี  42.46 44.12 - - 

รวม 50.95 52.79 - - 
 

31.4 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 15.77 22.98 9.00 10.06 

 
32. ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 1,300.99 1,300.99 - - 1,118.00 1,118.00 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 519.20 - 519.20 - 129.40 - 129.40 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 1,375.42 - 1,375.42 - 840.05 - 840.05 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (หมายเหตุ 12) - - 1,273.40 1,273.40 - - 955.27 955.27 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 519.20 - 519.20 - 129.40 - 129.40 
         

หน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม         
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
   (หมายเหตุ 30.3) - 8.95 - 8.95 - 5.06 - 5.06 

 
33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31วรรค 1, 31 
วรรค 2, 31 วรรค 3, 31 วรรค 4, 34, 36(1), 36(2) และมาตรา 37 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บรวมทั้งการไดรั้บ
ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีอนุมติั ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็น
ระยะเวลา 8 ปี และให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก าหนดเวลา 
8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนของบริษทั 

 

ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

1. 1329(2)/2552 24 เมษายน 2552 ผลิตไก่ช าแหละ 1 กรกฎาคม 2554 30 มิถุนายน 2562 
2. 1051(3)/2553 18 มกราคม 2553 ผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเน้ือไก่ 15 มกราคม 2554 14 มกราคม 2562 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

1. 1233(2)/2557 25 กุมภาพนัธ์ 2557 ผลิตลูกไก่พอ่แม่พนัธุ์เน้ือ 1 ธนัวาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2565 
2. 1571(2)/2551 6 มิถุนายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 17 เมษายน 2553 16 เมษายน 2561 
3. 2085(2)/2551 19 พฤศจิกายน 2551 เล้ียงไก่เน้ือ 8 ตุลาคม 2553 7 ตุลาคม 2561 
4. 1341(2)/2552 28 เมษายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 9 มิถุนายน 2554 8 มิถุนายน 2562 
5. 1470(2)/2552 5 มิถุนายน 2552 เล้ียงไก่เน้ือ 5 มิถุนายน 2554 4 มิถุนายน 2562 
6. 1591(2)/2553 8 มิถุนายน 2553 ผลิตลูกไก่ 22 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2564 
7. 1897(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 25 ตุลาคม 2554 24 ตุลาคม 2562 
8. 1898(2)/2553 24 สิงหาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 30 สิงหาคม 2557 29 สิงหาคม 2565 
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ล าดบั 
 

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ประเภทกจิการที่ส่งเสริม วนัที่เร่ิมมีรายได้ วนัหมดอายุ 

9. 2106(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2559 22 กุมภาพนัธ์ 2567 
10. 2108(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 28 สิงหาคม 2557 27 สิงหาคม 2565 
11. 1674(2)/2554 9 มิถุนายน 2554 เล้ียงไก่เน้ือ 23 ธนัวาคม 2557 22 ธนัวาคม 2565 
12. 1022(2)/2555 12 มกราคม 2555 เล้ียงไก่เน้ือ 21 กุมภาพนัธ์ 2559 20 กุมภาพนัธ์ 2567 
13. 2084(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 25 กรกฎาคม 2558 24 กรกฎาคม 2566 
14. 1187(2)/2553 24 กุมภาพนัธ์ 2553 ผลิตลูกไก่ ยงัไม่มีรายได ้ - 
15. 2107(2)/2553 19 ตุลาคม 2553 เล้ียงไก่เน้ือ 7 เมษายน 2560 6 เมษายน 2568 
16. 2083(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 30 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2569 
17. 2085(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ 10 เมษายน 2560 9 เมษายน 2568 
18. 2086(2)/2557 3 กนัยายน 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
19. 2576(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
20. 2577(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
21. 2578(2)/2557 26 ธนัวาคม 2557 เล้ียงไก่เน้ือ ยงัไม่มีรายได ้ - 
22. 1974(2)/2556 9 กรกฎาคม 2556 ผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิง

ปรุงแต่งอาหาร 
3 มกราคม 2561 2 มกราคม 2569 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย 3,420,874,109.96 4,511,954,665.15 7,932,828,775.11 
ตน้ทุนขาย (3,137,970,295.30) (4,459,548,437.13) (7,597,518,732.43) 
ก าไรขั้นตน้ 282,903,814.66 52,406,228.02 335,310,042.68 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 12,156,667.30 6,060.18 12,162,727.48 
รายไดอ่ื้น 9,744,541.58 574,201,744.81 583,946,286.39 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (75,401,028.62) (52,288,991.17) (127,690,019.79) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (114,609,777.39) (196,857,208.11) (311,466,985.50) 
ตน้ทุนทางการเงิน (32,159,366.11) (42,469,235.09) (74,628,601.20) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 82,634,851.42 334,998,598.64 417,633,450.06 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (31,316,544.15) (31,316,544.15) 
ก าไรส าหรับปี 82,634,851.42 303,682,054.49 386,316,905.91 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(173,079.67) 

 
(1,672,119.33) 

 
(1,845,199.00) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - 334,423.87 334,423.87 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 82,461,771.75 302,344,359.03 384,806,130.78 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
รวม 

รายไดจ้ากการขาย 3,780,488,719.26 4,278,530,647.51 8,059,019,366.77 
ตน้ทุนขาย (3,235,988,017.41) (4,179,260,842.13) (7,415,248,859.54) 
ก าไรขั้นตน้ 544,500,701.85 99,269,805.38 643,770,507.23 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 31,258,378.84 7,163,779.91 38,422,158.75 
รายไดอ่ื้น 16,943,542.94 164,891,070.56 181,834,613.50 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (75,530,181.97) (46,416,832.13) (121,947,014.10) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (110,954,570.02) (169,217,978.64) (280,172,548.66) 
ตน้ทุนทางการเงิน (27,688,452.18) (32,698,538.41) (60,386,990.59) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 378,529,419.46 22,991,306.67 401,520,726.13 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (81,353,633.58) (81,353,633.58) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 378,529,419.46 (58,362,326.91) 320,167,092.55 

 
34. คดีความฟ้องร้อง 

 

เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยสองแห่งถูกบุคคลภายนอกฟ้องละเมิดและเรียก
ค่าเสียหายจากสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้มี
ค  าสั่งให้เพิกถอนหมายบงัคบัคดี ฉบบัลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 
โจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวช าระหน้ีใหแ้ก่บุคคลภายนอกจ านวน 
1.88 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป 

 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยสองแห่งไดย้ื่นฎีกาต่อศาล คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลซ่ึงยงัไม่ทราบผลท่ีแน่นอน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าเสียหายเพียงผูเ้ดียวและไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีดงักล่าวไวแ้ลว้จ านวน 1.54 
ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ีย) โดยเป็นยอดหลงัจากหกัเงินท่ีจ่ายส่วนแรกในสัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ 
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35. รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 
 

กลุ่มบริษทัมีการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน โดยการปรับลดมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ  านวน 86.16 ลา้นบาท เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ใชสิ้ทธิในผลขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว ซ่ึงแสดงผลกระทบได ้ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 383,794,053.02 (86,163,102.53) 297,630,950.49 
ก าไรสะสม 10,102,303,391.11 (86,163,102.53) 10,016,140,288.58 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 219,323,931.26 86,163,102.53 305,487,033.79 
ก าไรส าหรับปี 1,748,350,863.69 (86,163,102.53) 1,662,187,761.16 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.39 (0.06) 1.33 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก่อนการ 

ปรับปรุงใหม่ 
ปรับปรุงใหม่ 
เพ่ิม(ลด) 

หลงัการ 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 315,603,821.27 (86,163,102.53) 229,440,718.74 
ก าไรสะสม 775,483,016.74 (86,163,102.53) 689,319,914.21 
    

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 4,809,468.95 (86,163,102.53) (81,353,633.58) 
ก าไรส าหรับปี 406,330,195.08 (86,163,102.53) 320,167,092.55 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 (0.06) 0.26 
 
 
 
 



83 

ร่าง DRAFT 

งบการเงินน้ีไดพิ้จารณาและอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทัแลว้ โดย..........................................วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 

36. รายการจดัประเภทงบการเงินปีก่อน 
 

รายการบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตามท่ีรายงานไปแลว้ ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 ก่อนการ 

จดัประเภทใหม่ 
จดัประเภทใหม่ 

เพิ่ม(ลด) 
หลงัการ 

จดัประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8,012,603,206.98 5,153,915.92 8,017,757,122.90 
งานระหวา่งเพาะปลูกตน้ยางพารา 5,153,915.92 (5,153,915.92) - 
 

37. การอนุมติังบการเงิน 
 

กรรมการผูมี้อ  านาจอนุมติัของบริษทั จีเอฟพีที จ  ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินแลว้
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 
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