
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามขอ้กําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 2 - 

 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน              
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ                         
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และ                                
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ
งบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 546,855,517       443,457,851       372,043,713       313,295,311       
เงินลงทุนชัว่คราว 6 439,211,582       831,527,004       427,086,031       825,090,407       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 และ 16 267,822,322       254,983,793       258,671,081       232,519,811       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 และ 16 7,500,000           7,500,000           81,468,780         7,500,000           
สินคา้คงเหลือ 9 317,951,587       270,787,396       302,752,505       261,139,000       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,559,977         14,228,916         6,824,789           9,311,037           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,594,900,985    1,822,484,960    1,448,846,899    1,648,855,566    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 4,470,604           24,338,760         583,660              20,583,660         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 และ 16 62,510,912         57,353,117         48,998,000         48,998,000         
ิ ใ ิ ั ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 และ 16 - - 105,996,000       50,998,700         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 10,000,000         10,000,000         10,000,000         10,000,000         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,489,904,511    1,222,471,723    1,181,361,609    975,652,424       
สิทธิการเช่า 14 92,429,955         87,411,313         70,041,731         69,982,080         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,781,941         8,102,950           13,624,219         8,102,950           
เงินมดัจาํระยะยาว 213,664,495       168,247,941       153,926,464       126,460,783       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 24,788,661         18,603,956         24,710,502         18,525,797         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,700,893         29,149,966         18,082,779         11,976,765         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,944,251,972    1,625,679,726    1,627,324,964    1,341,281,159    
รวมสินทรัพย์ 3,539,152,957    3,448,164,686    3,076,171,863    2,990,136,725    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวุฒิ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18 2,057,658        - - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 และ 19 875,372,420    834,502,025     759,407,894     731,282,654     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 24,357,908      35,103,805       - -

หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,808,476        3,440,248         1,808,476         3,440,248         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 109,311,235    130,770,440     100,082,814     122,049,612     

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 5,075,237        3,161,274         5,075,237         3,161,274         

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 49,092,009      43,932,140       25,346,590       24,546,624       

อ่ืนๆ 19,316,205      22,374,374       16,126,631       14,032,584       

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,086,391,148 1,073,284,306  907,847,642     898,512,996     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 41,486,591      78,295,475       - -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21 1,146,312        3,179,535         1,146,312         3,179,535         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 2,438,114        1,702,867         - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 112,832,717    95,100,663       105,722,258     88,827,904       

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,643,604        3,817,703         - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 161,547,338    182,096,243     106,868,570     92,007,439       

รวมหน้ีสิน 1,247,938,486 1,255,380,549  1,014,716,212  990,520,435     

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒิุ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ
2556 2555 2556 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 23

ทุนจดทะเบียน
            หุน้สามญั 98,081,673 หุน้
               มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 490,408,365 490,408,365

หุน้สามญั 104,686,273 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 523,431,365 523,431,365

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 98,081,673 หุน้

490,408,365 490,408,365

523 431 365 523 431 365

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

               มูลค่าหุน้ละ 5 บาท ชาํระครบแลว้
หุน้สามญั 104,686,273 หุน้ 
มลค่าหน้ละ 5 บาท  ชาํระครบแลว้  

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

523,431,365 523,431,365
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 25 - 250,951,475 - 250,951,475

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 989,365,404 894,293,806 827,116,364 732,254,003
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (19,399,317) (33,215,222) 1,607,236 1,607,236

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,202,698,138 2,377,785,110 2,061,455,651 2,250,567,765
หุน้ทุนซ้ือคืน 25 - (250,951,475) - (250,951,475)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,516,333      65,950,502       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,291,214,471 2,192,784,137 2,061,455,651 1,999,616,290
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,539,152,957 3,448,164,686 3,076,171,863 2,990,136,725

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

มูลคาหุนละ 5 บาท  ชาระครบแลว  

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒิุ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,000,152,983   6,526,636,529   6,046,715,384   5,663,165,823   

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,804,207,560) (3,464,754,481) (3,547,575,068) (3,242,804,296) 

กาํไรขั้นตน้ 3,195,945,423   3,061,882,048   2,499,140,316   2,420,361,527   

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 9,656,246           1,001,221          5,164,572          420,973             

เงินปันผลรับ - - 3,859,840          3,389,860          

กาํไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย - 19,046,296        - -

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า

  ของเงินลงทุนชัว่คราว 6,792,444           13,877,216        6,792,115          13,877,276        

ดอกเบ้ียรับ 8,295,673           16,177,590        8,751,210          15,755,571        

รายไดอ่ื้น 69,300,480        57,994,884        57,672,326        45,811,037        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (271 225 555)     (206 443 559)    (247 798 917)    (205 067 886)    

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท

คาใชจายในการขาย (271,225,555)     (206,443,559)    (247,798,917)    (205,067,886)    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,175,675,961)  (1,992,742,812) (1,517,468,227) (1,352,606,686) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (50,106,257)       (52,425,198)      (39,439,986)      (42,932,027)      

ตน้ทุนทางการเงิน (4,277,009)         (4,646,930)        (122,836)            (8,317)                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,017,635           18,434,395        - -

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 797,723,119      932,155,151      776,550,413      899,001,328      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (163,093,118)     (219,608,912)    (150,741,432)    (210,505,591)    

กาํไรสําหรับปี 634,630,001      712,546,239      625,808,981      688,495,737      

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒิุ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

จากการแปลงค่างบการเงิน 17,616,356        4,794,996          - -

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า

ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 188,625              141,248             - -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (37,728)              1,588,486          - 1,607,236          

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                 (9,128,411)        - (8,036,182)        

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 17,767,253        (2,603,681)        - (6,428,946)        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 652,397,254      709,942,558      625,808,981      682,066,791      

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 626,018,218 707,805,927 625,808,981 688,495,737

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,611,783 4,740,312 - -

634,630,001 712,546,239 625,808,981 688,495,737

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 639,834,123 702,610,988 625,808,981 682,066,791

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,563,131 7,331,570 - -

652,397,254 709,942,558 625,808,981 682,066,791

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 26 6.38 7.22 6.38 7.02

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 26 98,081,673 98,081,673 98,081,673 98,081,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒิุ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นทุน ไม่มีอํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จดัสรร ซื้อคืน ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ภาษีเงนิได้เกี่ยวกับ

ตามกฎหมาย ซื้อคืน องค์ประกอบของ

กําไร (ขาดทุน)

หลักทรัพย์เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น

523,431,365      689,980,549     52,343,137        250,951,475      612,463,400        (37,365,327) 282,665 (66,032) 2,092,021,232 (250,951,475) 69,200,616 1,910,270,373

่ ไ ้ ี ี่ไ ่ ี

อัตราแลกเปลี่ยน ไม่เกิดขึน้จากการ

จากการแปลงค่า ปรับมูลค่าของ

งบการเงนิ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555

จดัสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ ผลกําไรที่ยัง บริษัทใหญ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง

จากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (5,768,571)       (5,768,571)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุด

   วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - - - - 698,677,516        2,203,738 141,248       1,588,486 702,610,988 -  7,331,570 709,942,558

เงินปันผลจ่าย 27 - - - - (416,847,110) - - - (416,847,110) - - (416,847,110)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 27 - - - - - - - - - - (4,813,113)       (4,813,113)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 894,293,806 (35,161,589) 423,913 1,522,454 2,377,785,110 (250,951,475) 65,950,502 2,192,784,137

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒุิ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน รวม หุ้นทุน ไม่มีอํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ซื้อคืน ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน บริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย ซื้อคืน

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 894,293,806 (35,161,589) 423,913 1,522,454 2,377,785,110 (250,951,475) 65,950,502 2,192,784,137

ลดทุนเรือนหุ้นและตดัจาํหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 23 และ 25 (33,023,000) -                -               -                 (217,928,475) -                -          -              (250,951,475) 250,951,475 -               -                     

กลบัรายการสาํรองห้นทนซื้อคืน 25 -                 -                -               (250 951 475) 250 951 475 -                -          -              -                 -                -               -                     

ผลต่างของ ผลกําไรที่ยัง

อัตราแลกเปลี่ยน ไม่เกิดขึน้จากการ

หลักทรัพย์เผื่อขาย

จากการแปลงค่า ปรับมูลค่าของ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จดัสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงนิได้เกี่ยวกับ

องค์ประกอบของ

กําไร (ขาดทุน)

งบการเงนิ เบ็ดเสร็จอื่น

กลบรายการสารองหุนทุนซอคน 25 -                 -                -               (250,951,475) 250,951,475 -                -          -              -                 -                -               -                     

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -                 -                -               -               -                   -                -          -              -                 -              11,828,742 11,828,742

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุด

   วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 -                 -                -               -               626,018,218 13,665,008 188,625 (37,728) 639,834,123 -                12,563,131 652,397,254 

เงินปันผลจ่าย 27 -                 -                -               -               (563,969,620) -                -          -              (563,969,620) -                -               (563,969,620)

หุ้นปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย 27 -                 -                -               -               -                   -                -          -              -                 -                (1,826,042) (1,826,042)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 490,408,365 689,980,549 52,343,137 -               989,365,404 (21,496,581) 612,538 1,484,726 2,202,698,138 -                88,516,333 2,291,214,471 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒุิ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอื่นของ หุ้นทุน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ซื้อคืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ

ตามกฎหมาย ซื้อคืน องค์ประกอบของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 468,641,558 -                       (250,951,475) 1,734,396,609

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 -                    -                     -                        -                     680,459,555 1,607,236 -                     682,066,791

เงินปันผลจ่าย 27 -                    -                     -                        -                     (416,847,110) -                       -                     (416,847,110)

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรสะสม

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

( , , ) ( , , )

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 732,254,003 1,607,236 (250,951,475) 1,999,616,290

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 732,254,003 1,607,236 (250,951,475) 1,999,616,290

ลดทุนเรือนหุ้นและตดัจาํหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 23 และ 25 (33,023,000) -                     -                        -                     (217,928,475) -                       250,951,475 -                          

กลบัรายการสาํรองหุ้นทุนซื้อคืน 25 -                    -                     -                        (250,951,475) 250,951,475 -                       -                     -                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 -                    -                     -                        -                     625,808,981 -                       -                     625,808,981

เงินปันผลจ่าย 27 -                    -                     -                        -                     (563,969,620) -                       -                     (563,969,620)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 490,408,365 689,980,549 52,343,137 -                     827,116,364 1,607,236 -                     2,061,455,651

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒุิ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 797,723,119      932,155,151     776,550,413     899,001,328     
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 289,618,044 260,492,459 244,497,777 217,593,590
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (822,941)            (694,782)           (1,693,580)        (14,577)             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า
    ของเงินลงทุนชัว่คราว (6,792,444)         (14,159,941)      (6,792,115)        (13,877,276)      
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 31,800               - - -
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินทดรองแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 460,541             -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,017,635)         (18,434,395)      - -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย - (19,046,296)      - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 53,000               1,000,000         53,000               1,000,000         
ขาดทนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอปกรณ์ 14 069 481        15 496 078       10 852 176       3 917 696         

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท

ขาดทุนจากการตดัจาํหนายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,069,481        15,496,078       10,852,176       3,917,696         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 773,942             - 773,942             -

(3,919,357)         - (3,919,357)        -
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,761,875)         (593,450)           (1,761,875)        (593,450)           
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - - (3,859,840)        (3,389,860)        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,732,054        15,592,543       16,894,354       14,838,766       
รายไดด้อกเบ้ียรับ (8,295,673)         (16,177,590)      (8,751,210)        (15,755,571)      
ดอกเบ้ียจ่าย 4,277,009          4,646,930         122,836             8,317                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,093,668,524 1,160,276,707 1,023,427,062 1,102,728,963

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (12,870,329) (41,992,214) (26,611,811)      (47,919,082)      
สินคา้คงเหลือ (47,164,191)       (31,277,696)      (41,613,505)      (33,301,226)      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (3,368,197)         5,884,497         449,112             1,720,418         
เงินมดัจาํระยะยาว (45,416,554)       (14,844,405)      (27,465,681)      (12,667,836)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,550,927)         (11,124,676)      (6,106,014)        5,818,802         

981,298,326      1,066,922,213  922,079,163     1,016,380,039  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18,453,939 101,225,790 7,127,937         98,145,544       
1,913,963          1,398,432         1,913,963         1,398,432         

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 5,159,869          24,465              799,966             125,134            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,058,169)         8,789,126         2,094,047         3,159,670         
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (174,099)            41,780              - -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,003,593,829 1,178,401,806 934,015,076 1,119,208,819
รับดอกเบ้ีย 10,332,809        18,204,622       10,788,346       17,782,603       
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน - (2,770,139)        - (999,138)           
จ่ายดอกเบ้ีย (4,015,091)         (4,646,930)        (122,836)           (8,317)               
จ่ายภาษีเงินได้ (190,039,509)     (244,453,535)    (178,892,935)    (238,400,556)    

เงินสดสทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 819 872 038 944 735 824 765 787 651 897 583 411

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 819,872,038 944,735,824 765,787,651 897,583,411

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (77,905,173)      -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,996,188         -
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ิมข้ึน 20,000,000       (3,755,100)        20,000,000      -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (766,784,152)     (441,487,548)    (761,284,152)    (441,769,966)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,170,000,000   - 1,170,000,000  -
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 3,859,840          3,389,860         3,859,840         3,389,860         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (54,997,300)      (9,999,400)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย - 19,360,012       - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (10,000,000)      - (10,000,000)      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (511,551,373) (291,740,303)    (423,624,463)    (263,507,698)    
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,093,193 1,128,304         2,093,193 1,128,304         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,433,025) (5,501,540)        (9,273,025)        (5,501,540)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า (16,326,000) (2,245,868)        (10,980,000)      -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (108,141,517) (730,852,183) (137,114,892) (726,260,440)



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

2,057,658          (1,579,573)        - -
(72,554,781)       (16,649,000)      - -
25,000,000        10,431,000       - -

- (4,813,113)        - -
(6,645,900)         (4,710,247)        (6,645,900)        (4,710,247)        

(563,912,242)     (416,831,271)    (563,912,242)    (416,831,271)    
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน
  จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 10,002,700        - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (606,052,565) (434,152,204) (570,558,142) (421,541,518)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691,097             14,556              633,785             14,577              
่ ป ่ ิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

จ่ายเงินปันผลแก่ผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท

เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,971,387)         (9,076,714)        - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 103,397,666 (229,330,721) 58,748,402 (250,203,970)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 443,457,851      672,788,572     313,295,311     563,499,281     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5.1 546,855,517 443,457,851 372,043,713 313,295,311

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

.....................................................................       .....................................................................
คุณประเวศวฒิุ  ไรวา คุณเกษสุดา  ไรวา

กรรมการ กรรมการ



..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสํานักงานใหญ่เดิมอยู่ท่ีเลขท่ี 457-457/6 
ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้า้ยท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่จากเลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขมุวิท 55 (ซอยทองหล่อ) 
ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยูท่ี่ อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชั้นท่ี 23 - 24 
เลขท่ี 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ทาํธุรกิจหลกัคือ
การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
“การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 
22 มกราคม 2544 เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาํคญั   
จากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ืองกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2554 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

บริษัทจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัได้จัดทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจาก
งบการเงินฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.2 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

ท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
โดยบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

2.3 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุง
ใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

1) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ การ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย 

ตามสัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ 

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั      
งบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐานดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัผูบ้ริหารอยู่ระหว่าง                  
การประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัและบริษัทย่อยในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม                    
บริษทัไดน้าํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้”             
มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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2.4 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดร้วมงบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ในบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
   2556  2555 
บริษทัย่อย   

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ด โซลูชัน่ จาํกดั ร้านอาหาร(หยดุดาํเนินงาน) ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั (1) ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั (2) ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 - 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) มีมติให้
ลงทุนในบริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษทัมีมติใหบ้ริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์ เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากจาํนวน 10 ลา้นบาท เป็น 50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 400,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
รวมเป็นจาํนวน 40 ลา้นบาท ซ่ึงเสนอขายใหก้บับริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวน 399,994 หุ้น 
รวมเป็นจาํนวน 39,999,400 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

(2) เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาร่วมคา้กบับริษทั อุเมะโนะฮานะ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ในนาม บริษทั อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด ์พี  จาํกดั โดยธุรกิจหลกัของกิจการร่วมคา้คือการประกอบกิจการร้านคา้และร้านอาหารภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ท่ีกาํหนดในสญัญา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติ
ให้ลงทุนในบริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 59.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของบริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั ทั้งน้ี บริษทั
มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  ดงันั้นบริษทั
ดงักล่าวจึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
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นอกจากน้ี งบการเงินรวมยงัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้น โดยบริษทั เอส แอนด ์พี 
โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและใหค้วามช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
   2556 2555 

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จํากดั     
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (8) ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั (6) ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 

(เดิมช่ือบริษทั ธีมฟู้ดส์ (พีทีอี) จาํกดั)     
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั (1) ร้านอาหาร ไตห้วนั 50.00 50.00 
 (หยดุดาํเนินงาน)    
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) ร้านอาหาร ไตห้วนั 60.00 60.00 
 (หยดุดาํเนินงาน)    
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั (7)  ประชาชนจีน 91.86 91.25 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช (2) ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.30 52.30 
     
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พทีอี)ี จํากดั 
   (เดมิช่ือบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พทีอี)ี จํากดั) 

    

บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (3) ร้านอาหาร 
(หยดุดาํเนินงาน) 

มาเลเซีย 99.99 99.99 

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั     
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จาํกดั (4) ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 

 (ยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน)    
บริษทั สุดา จาํกดั (4) ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 

 (ยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน)    
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช  (2) ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 

     
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     

บริษทั บางกอก แจม จาํกดั   ร้านอาหาร ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (5) ร้านอาหาร มาเลเซีย 50.00 50.00 

(1) ในระหว่างปี 2550 บริษทั ภทัรา ไต้หวนั จาํกดั ได้หยุดดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยข์องบริษทัดังกล่าวได้ถูกโอนให้แก่บริษทั พาทิโอ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดห้ยุดดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยถ์าวรของบริษทัดงักล่าว                
ไดถู้กจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทั บางกอกแจม จาํกดั ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการ 
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(2) ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2555 บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์ จาํกดั ไดโ้อนหุน้ท่ีถือในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช จาํนวน 16,000 
หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 2.3 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ให้แก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั เอส 
แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ถือหุน้ทางตรงในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 52.3 

นอกจากน้ี ผลจากการจาํหน่ายหุน้ของบริษทัไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ท่ีถือโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั มีผลทาํใหส้ัดส่วน
การถือหุ้นทางออ้มของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ลดลงจากร้อยละ 43.05                    
เป็นร้อยละ 40.80  

(3) ในระหวา่งปี 2548 บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ
ปิดบริษทั 

(4) บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จาํกดั ในปี 2549 และลงทุนในบริษทั สุดา 
จาํกดั ในปี 2553 จาํนวน 1 ปอนด ์ในแต่ละบริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของ 
แต่ละบริษทัดงักล่าว โดยทั้งสองบริษทัยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน เป็นผลให้บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล ถือหุ้นทางออ้มในบริษทั   
ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จาํกดั และบริษทั สุดา จาํกดั ในอตัราร้อยละ 96 

(5) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีมติใหล้งทุนในบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ 
บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิต โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระจาํนวน 2 ริงกิต ซ่ึงถือโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง 
(พีทีอี) จาํกดั เป็นจาํนวน 1 ริงกิต หรือร้อยละ 50 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้   

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000             
ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ไดถื้อหุน้เพิ่มจาํนวน 349,998 ริงกิต ทาํใหทุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จาํกดั เป็นจาํนวน 350,000 ริงกิต ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีสัดส่วน              
การถือหุน้เพิ่มจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั บางกอกแจม เอชดีเอน็ 
บีเอชดี จาํกดั ร้อยละ 50 

(6) เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556  บริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 

(7) เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ ของบริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล 
เรสทวัรองท ์แมนเนจเมน้ท ์(ปักก่ิง) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เป็นจาํนวน 300,000 หยวน (เทียบเท่า 
1.46 ลา้นบาท) 

(8) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามญัปันผลของบริษทัย่อย จาํนวน 900,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ปอนด์ ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยในอตัรา 1 หุ้น       
เดิมต่อ 9 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 900,000 ปอนด ์(เทียบเท่า 45.65 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจดทะเบียน
เพิ่มทุนหุ้นสามญัจากเดิม 100,000 ปอนด์ เป็น 1,000,000 ปอนด์ โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัหน่วยงานราชการ
ของสหราชอาณาจกัรในวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แลว้ 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั สยาม 
คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุ้น
โดยบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จาํกดั) เน่ืองจากจาํนวน
เงินไม่มีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ2555 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีมูลค่า
ตามบญัชีแลว้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดร้วมงบการเงินของ บางกอก แจม
และภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และ 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จาํกดั) ตามลาํดบั 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                                กรรมการ 

สินทรัพยแ์ละเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได ้และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วม 
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม สินทรัพยส์ุทธิ (ยอดสินทรัพยร์วมหกัดว้ยยอดหนี้สินรวม) รายไดร้วม
และกาํไรสุทธิ ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร  

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)           
บริษัทย่อย           
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 14.41  13.43  -  -  12.60  12.86  -  - 
(สดัส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล                 
จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)                
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.52  0.45  -  -  0.14  0.14  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ด โซลูชัน่ จาํกดั 0.01*  0.01*  -  -  -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี  อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั 2.55  0.78  -  -  0.64  0.09  -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั 0.93  -  -  -  0.20  -  -  - 

บริษัทร่วม                
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั -  -  2.67*  2.62*  -  -  1.64*  2.60* 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั  -  -  0.06*  -  -  -  0.30*  - 

 18.42  14.67  2.73  2.62  13.58  13.09  1.94  2.60 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                                กรรมการ 

 

ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร 

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จํากดั           
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 6.50  5.41  -  -  4.76  4.66  -  - 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 0.66*  0.53*  -  -  1.07*  1.12*  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั                

(เดิมชื่อบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จาํกดั) 0.40*  0.34*  -  -  0.70*  0.81*  -  - 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 2.77*  2.81*  -  -  4.26*  3.34*  -  - 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั 0.01*  0.01*  -  -  -  -  -  - 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  -  -  -  -  -  0.89*  -  - 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์

 แมนเนจเมนท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั 
 

0.42* 
  

0.39* 
  

- 
  

- 
  

0.26* 
  

0.25* 
  

- 
  

- 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช 1.80*  1.91*  -  -  0.73*  0.77*  -  - 
 12.56  11.40  -  -  11.78  11.84*  -  -                 

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พทีีอ)ี จํากดั                
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั  0.52*  0.75*  -  -  0.54*  0.79*  -  - 
บริษทั บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั 0.28*  0.37*  -  -  0.28*  0.23*  -  - 
 13.36  12.52  -  -  12.60  12.86  -  - 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท
ท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภท  
เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดท่ีมีกาํหนดเวลาไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระคํ้าประกนั 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายบนัทึกเป็นผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ กาํหนดข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้การประมาณ
ดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีแต่ละราย 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยจาํนวน 4 แห่ง คาํนวณ
โดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก และบริษทัย่อยอ่ืนอีกจาํนวน 3 แห่ง คาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน
ออกก่อน 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือ
ไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและแสดงดว้ยราคาทุน
ตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศและต่างประเทศแสดงในราคาทุน
หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
อายกุารใชง้านของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 - 30 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละมีการคิดค่าเส่ือมราคา 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพวิเตอร์    5  ปี 

3.9 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าของบริษทั และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดิน และอาคารแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 
ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิการเช่าของบริษทั  - ท่ีดิน และอาคาร 3 - 30  ปี 
สิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ย - อาคาร 15 - 20  ปี 

3.10 ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัท่ีเกิดจาก
โปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวลัท่ีบริษทัให้กบัลูกคา้ ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการอตัรา
การใชสิ้ทธิคะแนนสะสมของลูกคา้ เพื่อแลกของรางวลั และราคาเฉล่ียของของรางวลั และ
แสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.11 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานไทยจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ตามวิธี  Projected Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และ 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 
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3.12 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของ
สญัญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.13 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือเกิดรายการ 

3.14 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินปี
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพ่ือจดัทาํงบการเงินรวมใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 
ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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3.15 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได ้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ สาํหรับการขายในประเทศการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ สําหรับการขายส่งออก บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่ง
สินคา้และความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของการเป็นเจา้ของในสินคา้ไดโ้อนให้แก่
ผูซ้ื้อแลว้ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณซ้ือและสินคา้รับคืนแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ  

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณ์คงคา้ง 

3.16 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได ้- รายได ้ (ค่าใชจ่้าย) ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สาํหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเน่ืองจากกาํไร
ทางภาษีได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และไม่ได้รวมรายการท่ี 
ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณ
โดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ใน 
งบแสดงฐานะการเงินของแต่ละงวด และลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีลงเม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมด
มาใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะ
กลบัรายการเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษี เพียงพอท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่า
จะตอ้งใชใ้นงวดท่ีรับรู้สินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินโดยอิงตามอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหัก
กลบกนัและบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพย์
และหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษี
เงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานการจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัและกิจการตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั และสําหรับงวด
อนาคตแต่ละงวดท่ีบริษทัคาดว่าจะจ่ายหน้ีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและรับชาํระสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยยอดสุทธิ 

บริษทัแสดงรายการภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนจาก
กิจกรรมตามปกติของกิจการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้รายการภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 
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3.17 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยหารกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับปีดว้ยจาํนวน   
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี 

3.18 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป มาใชเ้ป็นคร้ังแรก โดยการถือปฏิบติั
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ยกเวน้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง “ส่วนงานดาํเนินงาน” (ดูหมายเหตุขอ้ 32) และไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เปรียบเทียบยอ้นหลงัในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบให้
เป็นไปตามนโยบายการบญัชีใหม่แลว้ 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

เงินสดในมือ 8,564  8,123  7,344  6,825 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 509,696  435,335  336,253  306,470 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี) 28,596  -  28,446  - 

 546,856  443,458  372,043  313,295 
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5.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
5.2.1 หน้ีสินจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีเกิดข้ึนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือท่ีดิน  
  อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

 
64,167 

 
41,307 

  
45,232 

  
41,307 

บวก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 536,629 320,262  447,543  273,094 
 ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,433 5,501  9,273  5,501 
 ค่าซ้ือสิทธิการเช่า 16,326 2,246  10,980  - 

หกั ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
(511,552) 

 
(291,740) 

  
(423,625) 

  
(263,507) 

 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,433) (5,501)  (9,273)  (5,501) 
 - สิทธิการเช่า (16,326) (2,246)  (10,980)  - 

 ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

 
(2,981) 

 
(5,662) 

  
(2,981) 

  
(5,662) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือท่ีดิน  
  อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
86,263 

 
64,167 

  
66,169 

  
45,232 

        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน       

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)     
ยอดยกมา 6,620  5,668  6,620  5,668 

บวก ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต ้  
   สญัญาเช่าการเงิน 

 
2,981 

  
5,662 

  
2,981 

  
5,662 

หกั เงินสดจ่าย (6,646)  (4,710)  (6,646)  (4,710) 
ยอดยกไป 2,955  6,620  2,955  6,620 
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5.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  993  977  993  977 
บวก เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 563,970  416,848  563,970  416,848 
หกั  เงินปันผลจ่าย (563,912)  (416,832)  (563,912)  (416,832) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,051  993  1,051  993 

5.2.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 ลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัร่วม ถูกแปลงสภาพ
เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 8.5) 

5.2.4 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดจ้าํหน่ายหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยู่
ในบริษทั ไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงมีมูลค่าการขาย เป็นจาํนวนเงิน 731,250 สวิสฟรังก์
หรือประมาณ 23.77 ลา้นบาท ให้แก่บริษทัแห่งหน่ึง และไดรั้บชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
596,250 สวิสฟรังก ์หรือประมาณ 19.36 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 135,000 สวิสฟรังก ์
หรือประมาณ 4.41 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระปีละ 27,000 สวิสฟรังก ์หรือประมาณ 0.88 ลา้นบาท 
ภายใน 5 ปี 

5.2.5 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหบ้ริษทัตดัจาํหน่าย
หุน้ทุนซ้ือคืนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายคงเหลือจาํนวน 6,604,600 หุน้ มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 33.02 ลา้นบาท 
โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และบริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน
จาํนวน 250.95 ลา้นบาท ไปยงับญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรหลงัจากท่ีไดต้ดัจาํหน่าย
หุน้ทุนซ้ือคืนและลดทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 23 และ 25) 

5.3 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 ล้านบาท  ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านยูโร 

 2556 2555  2556 2555 2556 2555  2556  2555 
เงินกูย้มืระยะสั้น 355.00  355.00  - -  -  -  - - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 91.00  91.00  0.16 0.20  - - 0.10 0.10 
หนงัสือคํ้าประกนั 299.00  263.07  - -  -  - - - 
วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดา้นเงินตรา             

ต่างประเทศ 95.00  95.00   -  1.00  1.00 - - 
รวม 840.00  804.07  0.16 0.20  1.00  1.00 0.10 0.10 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 - 3.70 ต่อปี) 13  240,012  -  240,000 
ตัว๋แลกเงินท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 - 4.00 ต่อปี) -  50,000  -  50,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้         

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 206,563  320,342  206,563  320,342 
- กองทุนส่วนบุคคล 220,523  214,748  220,523  214,748 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 12,113  6,425  -  - 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 439,212  831,527  427,086  825,090 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2556 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2556 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 205,546  1,017 206,563 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  20,523 220,523 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 11,500  613 12,113 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 315,337  5,005  320,342 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  14,748  214,748 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,000  425  6,425 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2556 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่า
ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2556 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 205,546  1,017  206,563 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  20,523  220,523 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 315,337  5,005  320,342 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  14,748  214,748 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
       
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 233,070  219,886  222,422  207,530 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,460  5,973  6,261  7,896 
 235,530  225,859  228,683  215,426 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575)  (2,543)  (3,948)  (3,948) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 232,955  223,316  224,735  211,478 
        
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 659  587  23,939  8,286 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (2,966)  (2,505) 
 659  587  20,973  5,781 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,984  5,736  4,195  5,610 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 28,224  25,345  8,768  9,651 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 267,822  254,984  258,671  232,520 
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ลูกหน้ีการคา้  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 111,431 105,245 101,205 92,888 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 115,378 112,268 115,378 112,269 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 3,573 188 3,573 188 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 89 - 89 - 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,599 2,185 2,177 2,185 

รวม 233,070 219,886 222,422 207,530 

 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

    

ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,068 3,239 3,020 3,313 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 1,313 188 1,313 188 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 42 1,465 42 1,465 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 16 1,073 71 1,127 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 21 8 1,815 1,803 

รวม 2,460 5,973 6,261 7,896 

รวมลูกหน้ีการคา้ 235,530 225,859 228,683 215,426 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575) (2,543) (3,948)  (3,948) 

ลูกหน้ีการคา้ 232,955 223,316 224,735 211,478 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4) -  -  77,147  3,178 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 8.5) 7,500  7,500  7,500  7,500 
 7,500  7,500  84,647  10,678 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,178)  (3,178) 

 7,500  7,500  81,469  7,500 

8.1 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั 
จาํนวน 3 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั (เทียบเท่า 3.18 ลา้นบาท) เพื่อนาํไปชาํระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และไดผ้ดินดัชาํระหน้ี อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัดงักล่าวหยุดดาํเนินงานและไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการแลว้ในเดือนธนัวาคม 2554 ดงันั้น
บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 

8.2 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินใหกู้ย้มืกบับริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 
จาํนวน 0.3 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 7.79 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี 
และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เงินกูด้งักล่าวถูกนาํไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการขยายสาขา
ร้านอาหารในประเทศสิงคโ์ปร์ ในระหว่างปี 2556 บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีพีอี) จาํกดั ไดช้าํระคืน
เงินกูแ้ก่บริษทัจาํนวน 0.2 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 5.22 ลา้นบาท)  

8.3 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช 
จาํนวน 1.24 ลา้นยโูร (เทียบเท่า 49.97 ลา้นบาท) เพื่อนาํไปชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 1.24 ลา้นยโูร (เทียบเท่า 49.97 ลา้นบาท) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม (ดูหมายเหตุขอ้ 20 (1)) 

8.4 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกัด 
จาํนวน 0.4 ลา้นปอนด ์(เทียบเท่า 21.43 ลา้นบาท) เพื่อนาํไปซ้ืออาคารแห่งหน่ึง เงินกูย้มืดงักล่าว
มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 
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8.5 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการรับชาํระหน้ีกบับริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายกบับริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 เป็นจาํนวน 6.78 ลา้นบาท และ 4.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดถู้กแปลงสภาพเป็นเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 5.2.3) ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.0 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม สําหรับยอดหน้ีคงเหลืออีก
จาํนวน 3.96 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระคืนเป็นเงินสดแลว้ในเดือนมกราคม 2555 

9. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 96,485 95,755 96,485 95,755 
งานระหวา่งทาํ 60 163 60 163 
วตัถุดิบ 139,715 118,951 126,242 109,572 
วสัดุหีบห่อ 67,863 46,060 67,226 45,791 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 12,914 9,845 11,825 9,845 
สินคา้ระหวา่งทาง 915 13 915 13 

รวมสินคา้คงเหลือ 317,952 270,787 302,753 261,139 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 3,804 ลา้นบาท และ 3,464 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จาํนวน 3,547 ลา้นบาท และ 3,242 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

10. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
10.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 33.3) 

10.2 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษทักบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหน่ึง จาํนวน 20 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืของบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บี
เอช ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 1.8 ลา้นยโูร เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารพาณิชยด์ังกล่าวทั้งจาํนวน ดังนั้น บริษทัจึงได้ไถ่ถอนเงินฝาก
ธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในเดือนมิถุนายน 2556 (ดูหมายเหตุขอ้ 20 (1)) 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษทั เอส
เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 3.89 ลา้นบาท และ 3.76 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ ืมของบริษทั บางกอก แจม จาํกดั กบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20 (3)) 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภท ลกัษณะ ทุนทีชํ่าระแล้ว อตัราการถือหุ้น  ตามวธีิ ตามวธีิ 
 กจิการ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ)  ราคาทุน ส่วนได้เสีย 
   2556 2555 2556 2555  2556  2555 2556  2555 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)          
บริษทัร่วม         
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย ผูถื้อหุน้และ       

 อาหาร ผูบ้ริหารร่วมกนั 100,000 100,000 47.99 47.99 48,998 48,998 61,128 57,353 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเล้ียง ผูถื้อหุน้และ         

  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000 10,000 49.97 49.97 4,997 4,997 1,383 - 
       53,995 53,995 62,511 57,353 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน           
- บริษทัฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั       (4,997) (4,997) - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       48,998 48,998 62,511 57,353 

           
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จํากดั           
บริษทัย่อย           
บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ         

 (หยดุดาํเนินงาน) ผูบ้ริหารร่วมกนั 2,845 2,845 50.00 50.00 1,423 1,423 -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     1,423 1,423 -  - 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภท ลกัษณะ ทุนทีชํ่าระแล้ว  อตัราการถือหุ้น ราคาทุน เงินปันผลรับ 
 กจิการ ความสัมพนัธ์     (ร้อยละ)   สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 
   2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)              
บริษทัร่วม              
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย ผูถื้อหุน้และ            

 อาหาร ผูบ้ริหารร่วมกนั 100,000  100,000  47.99 47.99 48,998 48,998 3,860  3,390 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเล้ียง ผูถื้อหุน้และ            
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000  10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 -  - 
         53,995 53,995 3,860  3,390 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน              

- บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั         (4,997) (4,997) -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม         48,998 48,998 3,860  3,390 

บริษทัย่อย              
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน  
ผูถื้อหุน้และ 

ผูบ้ริหารร่วมกนั 
 

50,000 
  

50,000 
  

80.00 
 

80.00 
 

40,000 
 

40,000 
 

- 
  

- 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ผูถื้อหุน้และ            
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 1,000  1,000  99.93 99.93 999 999 -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ดโซลูชัน่ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ            
 (หยดุดาํเนินงาน) ผูบ้ริหารร่วมกนั 20,000  20,000  99.99 99.99 10,034 10,034 -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ            

  ผูบ้ริหารร่วมกนั 50,000  10,000  99.99 99.99 49,997 10,000 -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ            
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 25,000  -  59.99 - 15,000 - -  - 
          116,030 61,033 -  - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน              

- บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ดโซลูชัน่ จาํกดั         (10,034) (10,034) -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         105,996 50,999 -  - 

12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบกาํหนด        
หุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.375 ต่อปี) 10,000  10,000  10,000  10,000 

 10,000  10,000  10,000  10,000 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า  

(โอนออก) 
ผลต่างจาก 
การแปลง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม
2555 

   /การจัด
ประเภท

รายการใหม่ 

ค่างบการเงนิ
ต่างประเทศ 

31 ธันวาคม
2556 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053  18,430  -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 185,425  -  -  3,419  11,224  200,068 
อาคารโรงงาน 189,142  -  (33)  11,151  -  200,260 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 987,255  93,283  (42,833)  49,307  7,041  1,094,053 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,611,542  141,157  (60,620)  212,994  16,785  1,921,858 
ยานพาหนะ 60,466  6,523  (6,985)  -  158  60,162 

รวมราคาทุน 3,294,883  259,393  (110,471)  276,871  35,208  3,755,884 
       

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (80,825)  (4,382)  -  4,186  (1,778)  (82,799) 
อาคารโรงงาน (109,866)  (6,501)  33  (4,186)  -  (120,520) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (738,778)  (82,219)  39,020  -  (4,669)  (786,646) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,161,748)  (175,436)  50,034  -  (9,463)  (1,296,613) 
ยานพาหนะ (42,124)  (6,053)  6,984  -  (158)  (41,351) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,133,341)  (274,591)  96,071  -  (16,068)  (2,327,929) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์            
ระหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  61,930  277,236  -  (276,164)  -  63,002 

 1,223,472          1,490,957 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง            
 อาคารและอุปกรณ์ (1,000)  (53)  -  -  -  (1,053) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,222,472          1,489,904 
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(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า  ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    (โอนออก) การแปลง ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม     ค่างบการเงนิ 31 ธันวาคม 
 2554     ต่างประเทศ 2555 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 184,463 - - - 962 185,425 
อาคารโรงงาน 188,795 139 - 208 - 189,142 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 941,338 76,034 (52,983) 21,758 1,108 987,255 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,432,679 107,617 (39,081) 109,886 441 1,611,542 
ยานพาหนะ 53,303 8,946 (1,803) - 20 60,466 

รวมราคาทุน 3,061,631 192,736 (93,867) 131,852 2,531 3,294,883 
       

ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (76,198) (4,563) - - (64) (80,825) 
อาคารโรงงาน (103,406) (6,460) - - - (109,866) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (708,188) (75,481) 42,958 - 1,933 (738,778) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,039,276) (154,501) 33,205 - (1,176) (1,161,748) 
ยานพาหนะ (38,734) (5,039) 1,673 - (24) (42,124) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,965,802) (246,044) 77,836 - 669 (2,133,341) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์       
ระหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง  66,256 127,526 - (131,852) - 61,930 

 1,162,085     1,223,472 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง       

 อาคารและอุปกรณ์ - (1,000) - - - (1,000) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,162,085     1,222,472 

       
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2556      274,591 

2555      246,044 
       

ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรทีหั่กค่าเส่ือมราคาสะสม      
ทั้งจํานวนแต่ยงัใช้งานอยู่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม      

2556      1,504,135 

2555      1,573,126 
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(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า  

(โอนออก) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม
2555 

   /การจัดประเภท
รายการใหม่ 

31 ธันวาคม
2556 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053  18,430  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37,227  -  -  3,419  40,646 
อาคารโรงงาน 189,142  -  (33)  11,151  200,260 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 891,647  78,802  (35,966)  44,840  979,323 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,408,074  108,692  (56,277)  195,304  1,655,793 
ยานพาหนะ 58,674  6,523  (6,985)  -  58,212 

รวมราคาทุน 2,845,817  212,447  (99,261)  254,714  3,213,717 
          
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (37,077)  (1,261)  -  4,186  (34,152) 
อาคารโรงงาน (109,866)  (6,501)  33  (4,186)  (120,520) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (686,539)  (71,406)  35,228  -  (722,717) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,057,126)  (146,136)  45,834  -  (1,157,428) 
ยานพาหนะ (40,487)  (6,002)  6,984  -  (39,505) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,931,095)  (231,306)  88,079  -  (2,074,322) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์           
ระหวา่ง ก่อสร้างและติดตั้ง 61,930  235,096  -  (254,007)  43,019 

 976,652        1,182,414 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง          

อาคาร และอุปกรณ์ (1,000)  (53)  -  -  (1,053) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  975,652        1,181,361 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    (โอนออก) ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2554     2555 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053 - - -  261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37,227 - - - 37,227 
อาคารโรงงาน 188,795 139 - 208 189,142 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 823,926 59,156 (13,193) 21,758 891,647 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,245,629 77,327 (24,768) 109,886 1,408,074 
ยานพาหนะ 51,123 8,946 (1,395) - 58,674 

รวมราคาทุน 2,607,753 145,568 (39,356) 131,852 2,845,817       
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (35,808) (1,269) - - (37,077) 
อาคารโรงงาน (103,406) (6,460) - - (109,866) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (636,029) (63,161) 12,651 - (686,539) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (946,848) (131,135) 20,857 - (1,057,126) 
ยานพาหนะ (36,902) (4,979) 1,394 - (40,487) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,758,993) (207,004) 34,902 - (1,931,095) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์       
ระหวา่ง ก่อสร้างและติดตั้ง 66,256 127,526 - (131,852) 61,930 

 915,016    976,652 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง      

อาคาร และอุปกรณ์ - (1,000) - - (1,000) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  915,016    975,652 
      
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

2556     231,307 
2555     207,004 

      
ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเส่ือมราคาสะสม      
ทั้งจํานวนแต่ยังใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

2556     1,503,770 
2555     1,543,694 

อาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกัด ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นปอนด ์
(เทียบเท่า 64.15 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20 (2)) 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดง
ในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 10,230 19,318 10,230 19,318 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,683) (8,208) (4,683) (8,208) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,547 11,110 5,547 11,110 

14. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม     งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2555     ต่างประเทศ  2556 

ราคาทุน         
สิทธิการเช่า 352,305  16,326  (118,438)  4,576  254,769 

รวมราคาทุน 352,305  16,326  (118,438)  4,576  254,769 
          ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
สิทธิการเช่า (264,894)  (11,980)  117,664  (3,129)  (162,339) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (264,894)  (11,980)  117,664  (3,129)  (162,339) 
สิทธิการเช่า  87,411        92,430 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      การแปลงค่า  ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม     งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2554     ต่างประเทศ  2555 

ราคาทุน         
สิทธิการเช่า 380,268  2,246  (30,679)  470  352,305 

รวมราคาทุน 380,268  2,246  (30,679)  470  352,305 
          ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
สิทธิการเช่า (282,132)  (13,156)  30,679  (285)  (264,894) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (282,132)  (13,156)  30,679  (285)  (264,894) 
สิทธิการเช่า  98,136        87,411 
          
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม         

2556         11,980 

2555         13,156 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2555     2556 

ราคาทุน       
สิทธิการเช่า 302,895  10,980  (118,438)  195,437 

รวมราคาทุน 302,895  10,980  (118,438)  195,437 
        ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
สิทธิการเช่า (232,913)  (10,146)  117,664  (125,395) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (232,913)  (10,146)  117,664  (125,395) 
สิทธิการเช่า  69,982      70,042 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2554     2555 

ราคาทุน       
สิทธิการเช่า 333,574  -  (30,679)  302,895 

รวมราคาทุน 333,574  -  (30,679)  302,895 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
สิทธิการเช่า (254,296)  (9,296)  30,679  (232,913) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (254,296)  (9,296)  30,679  (232,913) 
สิทธิการเช่า  79,278      69,982 
        
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม       

2556       10,146 
2555       9,296 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม

2555 
    /การจัด

ประเภท
รายการใหม่ 

 31 ธันวาคม
2556 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 14,269  9,433  -  (707)  22,995 

รวมราคาทุน 14,269  9,433  -  (707)  22,995 
          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (6,166)  (3,047)  -  -  (9,213) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,166)  (3,047)  -  -  (9,213) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8,103        13,782 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2554       2555 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 8,768  5,501  -  -  14,269 

รวมราคาทุน 8,768  5,501  -  -  14,269 
          ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,895        8,103 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม         
2556         3,047 
2555         1,293 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี      (โอนออก)  ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม

2555 
    /การจัด

ประเภท
รายการใหม่ 

 31 ธันวาคม 
2556 

         
ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 14,269  9,273  -  (707)  22,835 

รวมราคาทุน 14,269  9,273  -  (707)  22,835 
      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (6,166)  (3,045)  -  -  (9,211) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,166)  (3,045)  -  -  (9,211) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8,103        13,624 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี     (โอนออก) ณ วนัท่ี  
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2554       2555 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 8,768  5,501  -  -  14,269 

รวมราคาทุน 8,768  5,501  -  -  14,269 
          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  3,895        8,103 

      
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม         

2556         3,045 

2555         1,293 

16. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็น
รายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกันดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกัน 
โดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนั
ไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด  
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

16.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
ลูกหนีก้ารค้า (รวมแสดงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน)     

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  54  54 
         
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ด โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,795  1,795 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (1,795)  (1,795) 

  -  -  -  - 
         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,952  74 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 128  191  128  191 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 376  3,212  376  3,212 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 860  1,167  860  1,167 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,096  1,403  1,096  1,403 

  2,460  5,973  4,466  6,101 

        
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  4,724  146 
         
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ด โซลูชัน่ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  2,995  2,535 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  (2,965)  (2,505) 

  -  -  30  30 
         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  8,815  5,018 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  5,685  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  62  - 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  140  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  858  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัร่วม 229  179  229  179 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 423  408  423  408 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  -  7  - 
  659  587  20,973  5,781 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน         

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ร้อยละ 3.5) บริษทัยอ่ย -  -  3,178  3,178 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (3,178)  (3,178) 

  -  -  -  - 
         

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  21,430  - 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  2,565  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  49,974  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (ร้อยละ 5.0) บริษทัร่วม 7,500  7,500  7,500  7,500 

  7,500  7,500  81,469  7,500 
         
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 61,128  57,353  48,998  48,998 
         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 6,380  4,997  4,997  4,997 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (4,997)  (4,997)  (4,997)  (4,997) 

  1,383  -  - - 
  62,511  57,353  48,998  48,998 

         
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย      

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  40,000  40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  999  999 
         
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ด โซลูชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,034  10,034 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  -  -  (10,034)  (10,034) 

  -  -  -  - 
         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  49,997  10,000 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  15,000  - 

  -  -  105,996  50,999 
         
เจ้าหนีก้ารค้า (รวมแสดงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน)         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  253  306 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 1,351  1,860  1,351  1,860 

  1,351  1,860  1,604  2,166 
         

เงนิทดรองรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  23  20 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  19  - 

  -  -  42  20 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

16.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - - - 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - - 21,430 - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 21,430 - 
     

บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - -  3,178 3,178 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - -  - - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี -  -  - - 
 -  -  3,178 3,178 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,178) (3,178) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี -  -  - - 
     

บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - - - 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - - 7,786 - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี - - (5,221) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 2,565 - 
     

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี - - - - 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - - 49,974 - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี - - - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี - - 49,974 - 
     

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั     
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 7,500 7,500  7,500 7,500 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - -  - - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี - -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 7,500 7,500  7,500 7,500 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

16.3 รายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2556  2555  2556  2555 
รายได้จากการขาย         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  69 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,174  16 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 591  621  591  621 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 3,188  6,750  3,188  6,750 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,903  25,631  20,903  25,631 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,580  36,304  37,580  36,304 

  62,262  69,306  64,436  69,391 

         
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  522  360 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 843  896  843  896 

  843  896  1,365  1,256 

         
เงนิปันผลรับ         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม -  -  3,860  3,390 
  -  -  3,860  3,390 

         
รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,200  1,409 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  96  96 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  744  2,054 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  62  - 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  140  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  858  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 56  68  56  68 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 1,770  1,895  1,770  1,895 

  1,826  1,963  4,926  5,522 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2556  2555  2556  2555 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 7,635  18,434  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 1,383  -  -  - 

  9,018  18,434  -  - 
         

ซ้ือสินค้า         
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 7,878  11,311  7,878  11,311 

  7,878  11,311  7,878  11,311 
         
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ               

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -   3   120 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -   4,548   3,954 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 432   432   432   432 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 1,198   514   1,198   514 
กรรมการ กรรมการ 2,423   3,413   2,423   3,413 

    4,053   4,359   8,604   8,433 
         
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -   -   1,277   1,208 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 3,543   2,437   3,543   2,437 

    3,543   2,437   4,820   3,645 
         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร          

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 49,211  51,422  38,800  42,165 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 895  1,003  640  767 

  50,106  52,425  39,440  42,932 

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,789 18,604 24,711 18,526 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,439 1,703 - - 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2555        2556 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 509 - - 509 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 611 - (441) 170 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 727 288 - 1,015 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,159 3,378 - 19,537 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
(รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 1,607 - - 1,607 

รายไดร้อการตดับญัชี - 4,312 (2,008) 2,304 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     

และการบูรณะสถานท่ี - 6 - 6 
รวม 20,612 7,984 (2,449) 26,147 

       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก       

รายไดร้อตดับญัชี (2,008) -  2,008  - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน       

ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - (1,358)  -  (1,358) 
รวม (2,008) (1,358)  2,008  (1,358) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 18,604 6,626  (441) 24,789 

      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
(รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (85) (38)  -  (123) 

ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,618) (698) - (2,316) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (1,703) (736) - (2,439) 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554        2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 489 27 (7) 509 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 1,026 - (415) 611 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 406 321 - 727 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,391 2,958 (190) 16,159 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
 (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) - 1,607 - 1,607 
รวม 16,311 4,913 (612) 20,612 

       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก       

รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (1,649)  763  (2,008) 
รวม (1,122) (1,649)  763  (2,008) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 15,189 3,264  151 18,604 

      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
(รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (66) (19)  -  (85) 

ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,645) (476)  503  (1,618) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (1,711) (495)  503  (1,703) 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2555        2556 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 611 - (441) 170 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 727  288 - 1,015 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,159  3,378 - 19,537 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน      
(รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 1,607  - - 1,607 
รายไดร้อตดับญัชี -  4,312 (2,008) 2,304 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย      
และการบูรณะสถานท่ี -  6 - 6 

รวม 20,534  7,984 (2,449) 26,069 
        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     

รายไดร้อตดับญัชี (2,008) -  2,008  - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน       
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - (1,358)  -  (1,358) 

รวม  (2,008) (1,358)  2,008  (1,358) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  18,526 6,626  (441) 24,711 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554        2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 -  - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 1,026 -  (415) 611 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  -  - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 406  321  - 727 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,391  2,967  (199) 16,159 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน       
(รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) -  1,607  - 1,607 
รวม 16,253  4,895  (614) 20,534 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      

รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (1,649)  763  (2,008) 
รวม  (1,122) (1,649)  763  (2,008) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  15,131 3,246  149 18,526 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 173,576  219,814 161,922 210,663 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4,996)  1,630 (4,996) 1,630 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั      

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (5,487)  (1,835) (6,185) (1,787) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 163,093  219,609 150,741 210,506 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

รายการกระทบยอดระหวา่งภาษีเงินได-้รายได ้(ค่าใชจ่้าย) และกาํไรทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

        
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 797,723  932,155  776,550  899,001 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15 - 25  ร้อยละ 15 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 23 
ภาษีเงินได ้ 172,455 217,251  155,310  206,770 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน (4,996) 1,630  (4,996)  1,630 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี       

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (4,366)  728  427  2,106 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 163,093  219,609  150,741  210,506 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศ คาํนวณจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีปรับปรุงดว้ย
รายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร ซ่ึงไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินได้
ในอตัราร้อยละ 20 และ 23 ของกาํไรสุทธิทางภาษี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
ตามลาํดบั สําหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึงคาํนวณจากกาํไรสุทธิ
สําหรับงวดปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร ไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดข้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามแบบ
แสดงรายการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23                  
ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และไดล้ดเป็นร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 
ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

บริษทัย่อยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             
ในงวดปัจจุบนัตามแบบแสดงรายการและใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
  

18. เงินเบิกเกนิบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 38,164 ปอนด ์หรือประมาณ 2.06 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555: ไม่มี) 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2556  2555  2556  2555 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 422,869  396,328  382,041  356,208 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,351  1,860  1,604  2,166 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  42  20 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 86,263  64,167  66,169  45,232 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 15,667  18,086  15,667  18,086 
เจา้หน้ีอ่ืน 71,456  79,912  69,230  79,218 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 277,766  274,149  224,655  230,352 

 875,372  834,502  759,408  731,282 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย  : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 65,845  113,399  -  - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (24,358)  (35,104)  -  - 
 41,487  78,295  -  - 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                              กรรมการ 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงันี้ 
 ระยะเวลา สกลุเงนิ วงเงนิ วนัที่เริ่มชําระ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

   
 ถงึวนัที่ครบกาํหนดชําระ (ร้อยละต่อปี) เงนิตรา

ต่างประเทศ 
 

พนับาท 
เงนิตรา

ต่างประเทศ 
 

พนับาท 
บริษทั ภทัรา เรสทัวรองท์ เวยีนนา จเีอม็บีเอช จาํกดั (1)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดหกเดือน งวดละ 200,000 ยโูร ยโูร 1,800,000 26 มีนาคม 2554 ถึง ร้อยละ 3.85 - - 1,400,000 56,779 
    26 มีนาคม 2559      
บริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์  จาํกดั (2)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 7,500 ปอนด ์ ปอนด ์ 450,000 พฤษภาคม 2554 ถึง อตัราเงินกู ้ 210,000 11,323 300,000 14,804 
    เมษายน 2559 บวกร้อยละ 0.5     
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 37,500 ปอนด ์ ปอนด ์ 600,000 ตุลาคม 2555 ถึง อตัราเงินกู ้ 412,500 22,240 562,500 27,757 
    มิถุนายน 2559 บวกร้อยละ 0.5     
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั           
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั ดอลลาร์ไตห้วนั 10,000,000 16 ธนัวาคม 2554 ถึง อตัราเงินกู ้ 2,494,000 2,729 5,830,000 6,150 
    16 กนัยายน 2557 บวกร้อยละ 2.75     
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ (3) จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั ดอลลาร์ไตห้วนั 10,000,000 8 พฤษภาคม 2555 ถึง อตัราเงินกู ้ 4,162,000 4,553 7,498,000 7,909 
    6 กมุภาพนัธ์ 2558 บวกร้อยละ 2.75     
บริษทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จาํกดั(4)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 1,260,000 บาท บาท 25,000,000 15 มกราคม 2557  ถึง MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 - 25,000 - - 
 งวดแรกเริ่มชาํระเมื่อครบกาํหนดระยะเวลา 12 เดือน  15 มกราคม 2562      
 นบัจากวนัเบิกเงินกูค้รั้งแรก        
รวมเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย       65,845  113,399 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีในงบการเงินรวม      (24,358)  (35,104) 
       41,487  78,295 

(1) บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง จาํนวน 1.8 ลา้นยูโร บริษทัย่อยดงักล่าวไดม้ีการเบิกใชเ้งินกูค้รบตามวงเงินกูแ้ลว้ และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมดในวนัที่ 26 มีนาคม 2558 ต่อมา
เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2555 มีการแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย ์โดยเลื่อนการจ่ายชาํระงวดที่สามในวนัที่ 26 มีนาคม 2555  เป็นจ่ายชาํระในวนัที่ 26 มีนาคม 2556 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยาวจะครบกาํหนดในวนัที่ 26 มีนาคม 2559 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช ใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2)  
เมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช ไดกู้เ้งินจาํนวน 1.24 ลา้นยโูร (เทียบเท่า 49.97 ลา้นบาท) จากบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เพื่อนาํไปจ่ายชาํระคืนเงินกูค้งคา้งทั้งจาํนวนแก่ธนาคารพาณิชยก์่อนครบกาํหนดชาํระ ดงันั้น 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) จึงไดไ้ถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัของเงินกูด้งักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 8.3 และ 10.2)  

(2) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคาร ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นปอนด ์(เทียบเท่า 64.15 ลา้นบาท) ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ซึ่งบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูข้า้งตน้ 

(3) บริษทั บางกอกแจม จาํกดั ใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.3) 
(4) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ขออนุมตัิวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลกัประกนักบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้ให้แก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งดาํรงสดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,809  3,440  1,809  3,440 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,146  3,180  1,146  3,180 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,955  6,620  2,955  6,620 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้บนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบญัญติคุม้ครอง
แรงงานไทย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,134  12,482  13,530  11,935 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,598 3,110 3,364 2,904 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 17,732 15,592 16,894 14,839 
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ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้น้ปี 95,101 73,150  88,828  66,952 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,134 12,482  13,530  11,935 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,598  3,110  3,364  2,904 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               
     ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  9,129  -  8,036 
 112,833  97,871  105,722  89,827 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  -  (2,770)  -  (999) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวป้ลายปี 112,833  95,101  105,722  88,828 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน 9.13 ลา้นบาท และ 8.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั สาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลดและอตัราการเสียชีวิตของขอ้สมมติหลกัใน
การประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.73 - 3.89 ต่อปี  ร้อยละ 3.89 ต่อปี 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัรา  ตารางอตัรา 
 การเสียชีวิต  การเสียชีวิต 
 ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2551 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี  60 ปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 5 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 35 ต่อปี  ร้อยละ 0 - 35 ต่อปี 
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23. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหบ้ริษทัตดัหุน้ทุนซ้ือคืนคงเหลือ
ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจากบญัชีทั้งจาํนวน ซ่ึงมีราคาตามบญัชีจาํนวน 250.95 ลา้นบาท โดยการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 6,604,600 หุน้ โดยมูลค่ารวมทั้งส้ิน 33.02 ลา้นบาท จากจาํนวนหุน้สามญัเดิม
จาํนวน 104,686,273 หุ้น เป็นจาํนวน 98,081,673 หุ้น เน่ืองจากบริษทัไม่ไดจ้าํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าว         
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 บริษทัได ้           
จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2556 

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

25. หุ้นทุนซ้ือคืนและสํารองหุ้นทุนซ้ือคืน 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2553 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 คณะกรรมการ
บริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติั           
บริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 350 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวน
ไม่เกิน 10.47 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุน้คืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลกัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ถึง
วนัท่ี 10 กนัยายน 2553 ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั ไดพ้ิจารณาวิธีการและกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่าย
หุ้นท่ีซ้ือคืนโดยเสนอขายในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในขณะนั้น บริษทัมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือ 
ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 (ภายหลงั 6 เดือนนบัตั้งแต่การซ้ือหุ้นแลว้เสร็จและ 
ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่การซ้ือหุน้แลว้เสร็จ)  
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หุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน (พนับาท) - 250,951 - 250,951 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน (พนัหุน้) -  6,605  -  6,605 
ราคาทุนเฉล่ียหุน้ละ (บาท) -  38.00  -  38.00 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้        
ท่ีบริษทัออก (ร้อยละ) -  6.31  -  6.31 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสาํรองสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 250.95 ลา้นบาท ซ่ึงถูกจดัสรร
จากกาํไรสะสม 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ตดัหุ้นทุนซ้ือคืนคงเหลือ
ที่ยงัไม่ได้จาํหน่ายออกจากบญัชีทั้งจาํนวน โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เน่ืองจากบริษทัไม่ได้
จาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนในช่วงเวลาท่ีกาํหนดสาํหรับการจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 

บริษทัไดโ้อนผลต่างจาํนวน 217.93 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างการลดทุนตามมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 
33.02 ลา้นบาท กบัมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 250.95 ลา้นบาท ไปยงับญัชีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 
และบริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 250.95 ลา้นบาท ไปยงับญัชีกาํไรสะสม
ท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรหลงัจากท่ีไดต้ดัหุน้ทุนซ้ือคืนและลดทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าว 

26. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม แสดงวิธีการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 626,018  707,806 625,809 688,496 
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 98,082 98,082 98,082 98,082 
หุน้สามญัซ้ือคืนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
ในระหวา่งปี (พนัหุน้) - - - - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหลงัหกัหุน้ทุนซ้ือคืน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (พนัหุน้) 98,082 98,082 98,082 98,082 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 6.38 7.22 6.38  7.02 
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27. การจัดสรรกาํไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2554 จาํนวน 98,081,673 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 1.25 บาท จาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 98,081,673 หุ้น  
ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท จาํนวนเงินรวม 269.72 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 จาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 6.00  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
588.49 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 1.50 บาท จาํนวน
เงินรวม 147.12  ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 และเงินปันผลท่ีจ่าย
เพิ่มเติมจาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 4.50 บาท จาํนวนเงินรวม 441.37 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 98,081,673 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ หักดว้ยจาํนวนหุ้นทุนซ้ือคืน
ทั้งหมด ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 

บริษทัยอ่ย 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษัท วนัทีป่ระชุม เงนิปันผลจ่าย (สกลุเงนิ) วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 
 คณะกรรมการบริษัท สวสิฟรังก์ ล้านบาท  

บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 24 เมษายน 2555 150,000 4.98 29 มิถุนายน 2555 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 24 เมษายน 2555 140,000 4.64 29 มิถุนายน 2555 

    9.62  

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) 
ไดอ้นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัปันผลของบริษทัยอ่ย จาํนวน 900,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 ปอนด ์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 9 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 900,000 ปอนด ์
(เทียบเท่า 45.65 ลา้นบาท) ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนหุน้สามญัจากเดิม 
100,000 หุ้น เป็น 1,000,000 หุ้น โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัหน่วยงานราชการของ   
สหราชอาณาจกัรในวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 แลว้ 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        
และงานระหวา่งทาํเพ่ิมข้ึน (627) (38,966) (627) ( (38,966) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,277,321 2,093,529 2,039,207  1,876,449 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 59,882  57,523 59,882  57,523 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 289,618 260,492 244,498  217,594 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,718,159 1,556,987 1,383,456  1,241,219 
ค่าขนส่งสินคา้ 184,621 165,761 184,122 165,743 

29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่าย 
เงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 
ของค่าจา้งแต่ละเดือน เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมมีจาํนวน 19.29 ลา้นบาท และ 15.38 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการมีจาํนวน  14.67 ลา้นบาท และ 12.87  ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 
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30. การจัดการส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการส่วนของทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ช้อตัราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่
จดัการให้มีระดบัทุนอย่างเพียงพอ สําหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านั้น เช่น การออก
หุน้ใหม่หรือปรับปรุงจาํนวนเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ 

31. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
31.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได ้ บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่คา้ท่ีมี 
ความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

31.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหาย
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าผลกระทบจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระสาํคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจาํนวนไม่มีนยัสาํคญั 

31.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสําคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศทาํในสกลุเงินบาท  
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนอาจมีสาระสําคัญต่อมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมิได้ใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  

31.4 ประมาณการมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรม
ท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ
ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคญัในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมีมูลค่าตามบญัชี
จาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมี
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ณ ขณะนั้น 

32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ 
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ีสาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอ่ืนๆ 

รายการตดับญัชีระหว่างส่วนงาน รายได้และกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอด
ระหว่างผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบักาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไร
เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                              กรรมการ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกจิร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตดับัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556              
รายไดต้ามส่วนงาน 5,340,765  721,946  892,276  53,165  7,008,152  (7,999)  7,000,153 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน 1,016,886  83,135  51,140  (2,204)  1,148,957  -  1,148,957 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ             9,656 
รวมรายไดอ้ื่นๆ             84,388 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (399,913) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (50,106) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (4,277) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             9,018 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             797,723 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (163,093) 
กาํไรสาํหรับปี             634,630 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี             17,767 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี             652,397 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                              กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 

 ธุรกจิร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตดับัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555              
รายไดต้ามส่วนงาน 4,982,099  644,699  853,206  51,999  6,532,003  (5,366)  6,526,637 
กาํไรตามส่วนงาน 1,045,432  72,984  24,046  3,692  1,146,154  -  1,146,154 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ             1,001 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย             19,046 
รวมรายไดอ้ื่นๆ             88,050 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (283,458) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (52,425) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (4,647) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             18,434 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             932,155 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (219,609) 
กาํไรสาํหรับปี             712,546 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี             (2,604) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี             709,942 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                              กรรมการ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตดับัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  

             

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 42,309  185,996  26,316  1,515  256,136  (22,630)  233,506 
สินคา้คงเหลือ 113,564  2,072  11,023  2,569  129,228  -  129,228 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 526,588  2,340  266,835  4,369  800,132  (68)  800,064 
สิทธิการเช่า 65,710  -  17,491  -  83,201  -  83,201 
สินทรัพยท์ี่ใชร้่วมกนั              
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น             34,316 
- สินคา้คงเหลือ             188,723 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             689,840 
- สิทธิการเช่า             9,229 
- อื่นๆ             1,371,046 
สินทรัพยร์วม             3,539,153 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒุิ  ไรวา)                                                              (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                              กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตดับัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555              
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 39,257  170,874  27,287  1,420  238,838  (5,648)  233,190 
สินคา้คงเหลือ 108,616  3,094  8,727  1,407  121,844  -  121,844 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 431,425  2,328  238,103  6,603  678,459  (112)  678,347 
สิทธิการเช่า 59,654  -  17,427  -  77,081  -  77,081 
สินทรัพยท์ี่ใชร้่วมกนั              
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น             21,794 
- สินคา้คงเหลือ             148,943 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์             544,125 
- สิทธิการเช่า             10,329 
- อื่นๆ             1,612,511 
สินทรัพยร์วม             3,448,164 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  งบการเงนิรวม 

รายได้ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2556 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,107,877 892,276 7,000,153 
    
สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,613,838 330,414 1,944,252 
    
รายได้    
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2555    
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,673,431 853,206 6,526,637 

    
สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,329,450 296,230 1,625,680 

33. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
33.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงาน ยานพาหนะและคอมพวิเตอร์และค่าบริการในประเทศ  
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 381,646 302,590 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 807,288 601,479 
เกิน 5 ปี 141,877 14,986 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556 2555 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 121,212 77,621 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 226,801 175,227 
เกิน 5 ปี 109,030 148,152 

33.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้งเกี่ยวกบั
รายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขาและร้านคา้แห่งใหม่ และซ้ืออาคารเป็นจาํนวนเงินรวม  
67.93 ลา้นบาท และ 34.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

33.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารแห่งหน่ึง
ออกให้เพื่อค ํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 51.98 ล้านบาท และ 35.93 ล้านบาท 
ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝาก
ธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.1) 

33.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิกบั
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิเร่ิมแรก (Initial 
royalty) และค่าลิขสิทธ์ิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี 
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต 

33.5 บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาคํ้าประกนั (Letter of guarantee) 
ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือคํ้าประกนัจาํนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสญัญาลิขสิทธ์ิ (License Agreement) ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 33.4 
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..........................................................................                       ......................................................................... 
(คุณประเวศวฒิุ  ไรวา)                                                           (คุณเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ                                                                           กรรมการ 
 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
34.1 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับ                

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 จาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
539.45 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 1.25 บาท 
จาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2556 และ          
เงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 4.25 บาท จาํนวนเงินรวม 416.85 ลา้นบาท 
ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม  2557โดยคณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต่อไป 

34.2 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดท้าํสัญญาเงินกูแ้ละเบิกใช้
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จาํนวน 340,000 ปอนด ์หรือประมาณ 18.33 ลา้นบาท 
ซ่ึงคิดดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินตน้มีกาํหนดชาํระคืน
เป็นงวด จาํนวน 20 งวด งวดละ 17,000 ปอนด ์โดยกาํหนดจ่ายงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 
3 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกและงวดต่อไปเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน เงินกูด้งักล่าว
มีหลกัประกนัเป็นอาคารแห่งใหม่ ซ่ึงไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในวนัท่ี 12 มกราคม 2557 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.4) 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
26 กุมภาพนัธ์ 2557 
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