
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน
และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี           
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 389,169            546,856            286,430           372,043           
เงินลงทุนชัว่คราว 6 245,294            439,212            238,040           427,086           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 และ 23 213,798            267,822            203,080           258,671           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 7,500                7,500                53,362             81,469             
สินคา้คงเหลือ 9 305,606            317,951            286,972           302,752           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 37,916              15,560              7,913               6,825               

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,199,283        1,594,901        1,075,797        1,448,846        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 4,402                4,471                584                  584                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 และ 23 87,040              62,511              68,998             48,998             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 และ 23 - - 120,881           105,996           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000              10,000              10,000             10,000             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,551,339        1,489,904        1,231,371        1,181,362        
สิทธิการเช่า 80,042              92,430              64,121             70,042             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,195              13,782              12,865             13,624             
เงินมดัจาํระยะยาว 225,324            213,664            169,165           153,926           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 35,117              24,789              28,694             24,711             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16,214              32,701              3,967               18,083             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,022,673        1,944,252        1,710,646        1,627,326        
รวมสินทรัพย์ 3,221,956        3,539,153        2,786,443        3,076,172        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

.................................................................... ....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 -               2,057               - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 และ 23 762,958           880,486           619,898           764,522           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 22,998             24,358             - -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,083               1,809               1,083               1,809               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,746             109,311           43,726             100,083           
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 6,870               5,075               6,870               5,075               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 49,339             58,595             24,169             31,661             
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 891,994           1,081,691        695,746           903,150           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 39,339             41,487             - -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 446                  1,146               446                  1,146               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 1,839               2,439               - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 123,556           112,833           115,751           105,722           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 35,671             8,343               34,146             4,699               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 200,851           166,248           150,343           111,567           
รวมหน้ีสิน 1,092,845        1,247,939        846,089           1,014,717        

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

.................................................................... ....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 20

ทุนจดทะเบียน
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 490,408 490,408
            หุ้นสามญั 98,081,673 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 490,408 490,408

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408
            หุ้นสามญั 98,081,673 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,981 689,981 689,981 689,981

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 52,343 52,343 52,343 52,343
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 837,434 989,365 706,015 827,116

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (24,247) (19,399) 1,607 1,607
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,045,919 2,202,698 1,940,354 2,061,455

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 83,192 88,516             - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,129,111 2,291,214 1,940,354 2,061,455

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,221,956 3,539,153 2,786,443 3,076,172

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

..................................................................... .....................................................................

(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา  ไรวา)
กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,928,440 1,905,156 1,628,710 1,659,436
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (1,049,839) (1,007,090) (967,112) (943,173)
กาํไรขั้นตน้ 878,601          898,066 661,598 716,263
รายไดเ้งินปันผล 11 และ 23 -              -              -              3,860
รายไดอ่ื้น 20,862 12,849            20,068 15,688
ค่าใชจ่้ายในการขาย (61,755) (78,347) (53,090) (67,330)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 และ 12 (651,139) (549,625) (439,748) (387,902)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 23 (13,102) (11,701)           (9,425) (9,166)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (4,348)             5,244              (2,473) 3,403
ตน้ทุนทางการเงิน (943) (1,293) (75)                  (28)                  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23 605 6,388 -              -              
กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 168,781          281,581 176,855 274,788
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 (44,305) (58,616) (42,146) (55,285)
กําไรสําหรับงวด 124,476 222,965 134,709 219,503

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(6,516) 9,376 -              -              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 29 61 -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (6) (13) -              -              

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,493)             9,424              -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 117,983 232,389 134,709 219,503

.....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา)

กรรมการ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก

(นางเกษสุดา  ไรวา)
กรรมการ

การแปลงค่างบการเงิน

....................................................................

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 131,308 220,321 134,709          219,503          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,832) 2,644 -              -              

124,476          222,965 134,709          219,503

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 123,180 227,711 134,709          219,503          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,197) 4,678 -              -              

117,983          232,389 134,709          219,503          

2557 2556 2557 2556

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 21 บาท 0.27 0.45 0.27 0.45

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 21 หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

.....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา)

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,256,146 5,102,981 4,389,321 4,428,110
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (2,886,473) (2,772,572) (2,650,261) (2,598,468)
กาํไรขั้นตน้ 2,369,673       2,330,409 1,739,060 1,829,642
รายไดเ้งินปันผล 11 และ 23 -              -              12,997 3,860              
รายไดอ่ื้น 66,009 60,233            70,173 57,296            
ค่าใชจ่้ายในการขาย (155,073) (198,218) (135,368) (179,749)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8 และ 12 (1,846,414) (1,575,870) (1,224,588) (1,116,630)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 23 (42,101) (35,605)           (30,094) (27,897)           
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2,905)             2,550              (1,294) 1,863              
ตน้ทุนทางการเงิน (2,325) (3,828) (230)                (64)                  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 23 4,529 9,366 -              -              
กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 391,393          589,037 430,656 568,321
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 #### (83,884) (115,748) (85,870) (106,247)
กําไรสําหรับงวด 307,509 473,289 344,786 462,074

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

(1,603) 5,911               -              -              
ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (กลบัรายการ) (157) 128 -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 31                   (26) -              -              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,729)             6,013              -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 305,780 479,302 344,786 462,074

.....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา)

กรรมการ

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก

กรรมการ

....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา)

การแปลงค่างบการเงิน

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 313,956 465,266 344,786          462,074          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (6,447) 8,023 -              -              

307,509          473,289 344,786          462,074

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 309,108 469,520 344,786          462,074          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,328) 9,782 -              -              

305,780          479,302 344,786          462,074          

งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 21 บาท 0.64 0.95 0.70 0.94

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 21 หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

.....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา)

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557

กรรมการ

....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา)

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ หุ้นทุน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร ซื้อคืน ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน กาํไรที่ยงั ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

ตามกฎหมาย ซื้อคืน อตัราแลกเปลีย่น องค์ประกอบของ

หลกัทรัพย์เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอืน่

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 523,431 689,981 52,343 250,951 894,294 (35,162) 424 1,523                2,377,785 (250,951) 65,950  2,192,784

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -         -         -         -         -         -             -               -               -           -         11,826  11,826

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -         -         -         -         465,266 4,152 128                  (26)                   469,520 -        9,782  479,302

เงินปันผลจ่าย 22 -         -         -         -         (563,970) -             -               -               (563,970) -        -         (563,970)       

หุน้ปันผลจ่ายโดยบริษทัยอ่ย -         -         -         -         -         -             -               -               -           -        -1,826 (1,826)           

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556 523,431 689,981 52,343 250,951 795,590 (31,010) 552 1,497 2,283,335 (250,951) 85,732 2,118,116

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343 -         989,365 (21,496) 612 1,485               2,202,698 -         88,516 2,291,214

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น -         -         -         -         -         -             -               -               -           -         7 7

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -         -         -         -         313,956      (4,722)            (157)                 31                    309,108 -        (3,328)        305,780

เงินปันผลจ่าย 22 -         -         -         -         (465,887)    -             -               -               (465,887)      -        (2,003)        (467,890)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 -         837,434 (26,218) 455 1,516 2,045,919 -        83,192 2,129,111

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(นายประเวศวฒุิ ไรวา)

ส่วนของผู้ถอืหุ้นทุนที่ออกและ

จัดสรรแล้ว

กาํไร (ขาดทุน)

ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอาํนาจ

ไม่เกดิขึน้จากการ

ปรับมูลค่าของ

กาํไรสะสม

หน่วย : พนับาท

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

................................................................
(นางเกษสุดา ไรวา)

กรรมการกรรมการ

..............................................................

จากการแปลงค่า

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างของ

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น รวม

บริษัทใหญ่

งบการเงิน

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557
งบการเงนิรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ องค์ประกอบอืน่ของ หุ้นทุน รวม

มูลค่าหุ้นสามญั ยงัไม่ได้จัดสรร ซื้อคนื ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน

ตามกฎหมาย ซื้อคนื ภาษเีงินได้เกีย่วกบั

องค์ประกอบของ

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 523,431 689,981 52,343            250,951           732,254           1,607              (250,951)          1,999,616
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 462,074 - -  462,074
เงินปันผลจ่าย 22 - - - - (563,970) - - (563,970)         
ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 523,431 689,981 52,343 250,951 630,358 1,607 (250,951)  1,897,720

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343            - 827,116           1,607              -  2,061,455
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 344,786 - -  344,786
เงินปันผลจ่าย 22 - - - - (465,887) - - (465,887)         
ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 - 706,015 1,607 - 1,940,354

กาํไรสะสม

และชําระแล้ว

หน่วย : พนับาท

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ส่วนของผู้ถือหุ้นจัดสรรแล้ว

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่

..............................................................

กรรมการ

..................................................................

กรรมการ
(นางเกษสุดา ไรวา(นายประเวศวฒุิ ไรวา)



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 391,393     589,037     430,656     568,321     
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 260,901     210,427     217,238     179,296     
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 268             (87)             810             3,439         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (8,193)        (4,097)        (8,193)        (4,097)        
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         25,000       -         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,529) (9,366)        -         -         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) 26,732       (300)           1,732         (300)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 8,901         9,769         8,901         6,656         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,372)        (3,920)        (2,087)        (3,920)        
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,040)        (1,759)        (1,040)        (1,759)        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,191       13,299       14,497       12,671       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,795         1,433         1,795         1,433         
รายไดเ้งินปันผล -         -         (12,997)      (3,860)        
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,735)        (7,390)        (3,148)        (7,216)        
ดอกเบ้ียจ่าย 2,325         3,828         230             64               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 689,637     800,874     673,394     750,728     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 54,024       58,609       58,342       34,673       
สินคา้คงเหลือ 12,345       4,031         15,780       7,597         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (9,526)        (3,985)        (1,011)        (3,649)        
เงินมดัจาํระยะยาว (20,948)      (43,087)      (15,239)      (30,252)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,024         (5,036)        3,653         (7,319)        

..................................................................... .....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา ไรวา)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (87,917)      (89,771)      (132,728)    (91,585)      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (9,256)        464             (7,492)        (1,083)        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,934)        (130)           -         -         
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4,468)        -         (4,468)        -         

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 626,981     721,969     590,231     659,110     
ดอกเบ้ียรับ 1,758         9,344         320             9,170         
จ่ายดอกเบ้ีย (2,193)        (3,651)        (47)             (64)             
จ่ายภาษีเงินได้ (155,346)    (189,903)    (146,210)    (178,672)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 471,200     537,759     444,294     489,544     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         -         (57,215)      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         2,565         -         
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง -         20,000       -         20,000       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (380,000)    (576,784)    (380,000)    (571,284)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 584,326     1,170,000  579,326     1,170,000  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,000)      -         (20,000)      -         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -         -         (14,885)      (14,999)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร 4.1.1 (353,722)    (384,920)    (242,007)    (332,825)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,586         2,091         1,586         2,091         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.1.1 (2,286)        (6,576)        (2,073)        (6,576)        
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า 4.1.1 (3,549)        (14,706)      (3,549)        (9,360)        
เงินปันผลรับ -         -         12,997       3,860         

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (173,645)    209,105     (66,040)      203,692     

..................................................................... .....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา ไรวา)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,057)        78               -         -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (21,856)      (69,934)      -         -         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18,348       14,000       -         -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 4.1.1 (1,426)        (3,944)        (1,426)        (3,944)        
เงินปันผลจ่าย 4.1.2 (462,173)    (563,873)    (462,173)    (563,873)    
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 7                 10,000       -         -         
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (469,157)    (613,673)    (463,599)    (567,817)    

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด (268)           92               (268)           92               

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 14,183       (451)           -         -         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) (157,687)    132,832     (85,613)      125,511     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 546,856     443,458     372,043     313,295     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 5 389,169     576,290     286,430     438,806     

..................................................................... .....................................................................
(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา ไรวา)

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่อยูท่ี่ อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 23 และ 24 เลขท่ี 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

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

2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี 

ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ได้จัดทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34                 
(ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล และเป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทยโดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้            
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 รวมทั้งเปิดเผย
ขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงิน
บางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มิได้นํามาแสดงไว  ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรอ่าน
ประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้  
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไม่จาํเป็นตอ้ง
บ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.3 ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของ
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได ้และ
ค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

2.4  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักับ                  
งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ในการจดัทาํ
และนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล ดงัต่อไปน้ี 

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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 

  ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
  สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองการรายงาน 

   ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.5 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559  ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.6 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 35/2557 ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 เร่ือง กรอบ
แนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 เป็นตน้ไป เพื่อใชแ้ทนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  

ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มาถือปฏิบติั
กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดท่ีมีผลบังคับใช้ ผูบ้ริหารได้ประเมินแล้วว่าไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

2.7 มาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้าจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดังนั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงไม่ได้จดัทาํข้ึนสําหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกับ
หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึน
โดยแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 
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2.8 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัและบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อย บริษทัย่อย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2557  2556 
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 ฟู้ ด โซลูชัน่ จาํกดั (1) ร้านอาหาร    
 (อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี) ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์      

(กมัพชูา) จาํกดั (2) ร้านอาหาร กมัพชูา 99.96 - 

(1) เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติใหมี้การเลิกและชาํระบญัชีบริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด 
โซลูชัน่ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 และอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการชาํระบญัชี 

(2) เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม  2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติให้ลงทุนในบริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ 
(กมัพูชา) จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีประเทศกมัพูชา โดยมีทุนจดทะเบียน 1,830 ลา้นเรียล (เทียบเท่า 
14.88 ล้านบาท) โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.96 ของทุนของบริษทัดงักล่าว โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชยใ์นประเทศกมัพูชาแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 และไดเ้รียกและชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน 
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นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ
ขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้นโดย
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหาร
และให้ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั 
มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น  
  ในประเทศ ในบริษทัย่อย (ทั้งทางตรง 
   และทางอ้อม) ของ 
   บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท 
   จํากดั (มหาชน) (ร้อยละ) 
   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 กนัยายน 

2557 
31 ธันวาคม 

2556 
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จํากดั     

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั (1) ร้านอาหาร    
 (ชาํระบญัชีแลว้) ไตห้วนั - 50.00 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) ร้านอาหาร    
 (ชาํระบญัชีแลว้) ไตห้วนั - 60.00 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั   ประชาชนจีน 91.86 91.86 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พทีอี)ี จํากดั    
บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (2) ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) มาเลเซีย 99.99 99.99 
     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั     
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ร้านอาหาร    
 (ยงัไม่เปิดดาํเนินงาน) สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 

       บริษทั สุดา จาํกดั ร้านอาหาร    
 (ยงัไม่เปิดดาํเนินงาน) สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 
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 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น  
  ในประเทศ ในบริษทัย่อย (ทั้งทางตรง 
   และทางอ้อม) ของ 
   บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท 
   จํากดั (มหาชน) (ร้อยละ) 
   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   2557 2556 
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     
       บริษทั บางกอก แจม จาํกดั     ร้านอาหาร ไตห้วนั 50.00 50.00 

บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ร้านอาหาร มาเลเซีย 50.00 50.00 

(1) บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวไดถู้กโอนใหแ้ก่บริษทั พาทิโอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั  

ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยถ์าวรของบริษทัดงักล่าว
ไดถู้กจาํหน่ายใหแ้ก่บริษทั บางกอก แจม จาํกดั ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2554 บริษทัจดทะเบียนเลิกกิจการ 

ต่อมาในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั และบริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั ไดช้าํระบญัชีแลว้ 

(2) บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทั 

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ี มีนัยสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 
2556 ไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) 
จาํกดั เน่ืองจากจาํนวนเงินไม่มีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีมูลค่าตามบญัชีแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 
2556 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ บางกอก แจมและภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการ
เจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
การควบคุมของบริษทั เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และ บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 
ตามลาํดบั 
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2.9 สินทรัพยแ์ละเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 รายได ้และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม 
สินทรัพยส์ุทธิ (สินทรัพยร์วมหกัดว้ยหนี้สินรวม) รายไดร้วมและกาํไรสุทธิรวม ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ชื่อบริษทั งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงินลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม 
 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดเก้าเดอืน  สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดเก้าเดอืน 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)               
บริษทัย่อย               
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 15.39  14.41 - - 12.61 12.21 13.72 12.50  -  - - - 

(สัดส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล                 
จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)                

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.36  0.52 - - 0.07 0.13 0.09 0.14  -  - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลูชัน่ จาํกดั -  0.01* - - - - - - - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั 2.92 2.55 - - 2.15 0.51 1.98 0.51 -  - - - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั 0.78 0.93 - - 0.59 0.03 0.69 0.01  -  - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ (กมัพชูา) จาํกดั 0.78* - - - 0.34* - 0.13* - -  - - - 

บริษทัร่วม               
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 3.02* 2.67* - - - - 0.16* 2.30* 1.01* 1.73* 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั  - - 0.18* 0.06* - - - - 1.18* 0.60* 0.80* 0.28* 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั ** - - 0.89* - - - - - (0.88)* - (0.37)* - 

 20.23  18.42 4.09 2.73 15.76 12.88 16.61 13.16  0.46  2.90 1.44 2.01 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
** เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหร้่วมลงทุนในบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน   
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

ชื่อบริษทั งบการเงินรวม 

 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงินลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม 
 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดเก้าเดอืน  สําหรับงวดสามเดอืน  สําหรับงวดเก้าเดอืน 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน  สิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จาํกดั               
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 7.08 6.50 - - 4.65 4.30 5.01 4.56  -  - - - 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 0.65*  0.66* - - 0.93* 0.92* 1.11* 1.10*  -  - - - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 0.74*  0.40* - - 0.56* 0.67* 0.65* 0.71*  -  - - - 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 3.73*  2.77* - - 4.84* 4.45* 5.12* 4.25*  -  - - - 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั -  0.01* - - - - - -  -  - - - 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั -  - - - - - - - - - - - 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์              
แมนเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั 0.50* 0.42* - - 0.25* 0.24* 0.26* 0.27*  -  - - - 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช 1.51* 1.80* - - 0.69* 0.69* 0.82* 0.72*  -  - - - 
 14.21 12.56 - - 11.92 11.27 12.97 11.61  -  - - - 
               

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พทีอี)ี จาํกดั               
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั  0.60* 0.52* - - 0.49* 0.68* 0.50* 0.60* - - - - 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั 0.15* 0.28* - - 0.20* 0.26* 0.24* 0.29* - - - - 
 14.96  13.36 - - 12.61 12.21 13.71 12.50  -  - - - 

*  ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 

4.1.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ       
สินทรัพยถ์าวร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86,263 64,166  66,169 45,229 
บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรระหวา่งงวด 361,998 395,685  267,135 344,243 
 ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวด 2,286 6,576  2,073 6,576 
         ซ้ือสิทธิการเช่าระหวา่งงวด 3,549 14,706  3,549 9,360 
หกั ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ  
   การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี  

 
(31,089) 

 
- 

  
(30,275) - 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัรซ่ึง 
   จ่ายในงวดก่อน 

 
(10,463) 

 
- 

  
(10,463) - 

 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด        
- สินทรัพยถ์าวร (353,722)  (384,920)  (242,007) (332,825) 
- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,286)  (6,576)  (2,073) (6,576) 
- สิทธิการเช่า (3,549)  (14,706)  (3,549) (9,360) 

 ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใต ้
  สัญญาเช่าการเงิน 

 
- 

 
(2,981)  - 

 
(2,981) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ       
สินทรัพยถ์าวร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 52,987 71,950  50,559 53,666 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน     

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,955 6,620 2,955 6,620 
บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใต ้     

สัญญาเช่าการเงิน - 2,981 - 2,981 
หกั เงินสดจ่าย (1,426) (3,944) (1,426) (3,944) 
ยอด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 1,529 5,657 1,529 5,657 

4.1.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,051 993 1,051 993 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด 465,887 563,970 465,887 563,970 
หกั เงินปันผลจ่าย (462,173) (563,873) (462,173) (563,873) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 4,765 1,090 4,765 1,090 

4.2 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

 ล้านบาท ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านยูโร 
 2557  2556 2557  2556 2557  2556  2557  2556 

เงินกูย้มืระยะสั้น 355.00 355.00  - - - -  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 91.00 91.00  0.20 0.20 -  -  0.10  0.10 
หนงัสือคํ้าประกนั 247.44 241.80  - - - -  -  - 
วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดา้น            

เงินตราต่างประเทศ 95.00 95.00  - - 1.00 1.00  -  - 
รวม 788.44 782.80  0.20 0.20 1.00 1.00  0.10  0.10 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เงินสดในมือ 8,993  8,564  7,341  7,344 
เงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 344,714  509,696  251,200  336,253 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน         

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.13 - 1.75 ต่อปี) 35,462  28,596  27,889  28,446 
 389,169  546,856  286,430  372,043 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน         
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 - 1.75 ต่อปี) 13  13  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 101,975  206,563  101,975  206,563 
- กองทุนส่วนบุคคล 136,065  220,523  136,065  220,523 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 7,241  12,113  -  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 245,294  439,212  238,040  427,086 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน จากการปรับมูลค่า 30 กนัยายน 
 2557 ของเงนิลงทุนช่ัวคราว 2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 101,887  88 101,975 
- กองทุนส่วนบุคคล 127,960  8,105 136,065 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,786  455 7,241 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2556 ของเงนิลงทุนช่ัวคราว 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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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน จากการปรับมูลค่า 30 กนัยายน 
 2557 ของเงนิลงทุนช่ัวคราว 2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 101,887  88  101,975 
- กองทุนส่วนบุคคล 127,960  8,105  136,065 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2556 ของเงนิลงทุนช่ัวคราว 2556 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 205,546  1,017  206,563 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  20,523  220,523 
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 165,994  233,070  135,475  222,422 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,743  2,460  19,808  6,261 
 167,737  235,530  155,283  228,683 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575)  (2,575)  (2,153)  (3,948) 
รวมลกูหน้ีการคา้ 165,162  232,955  153,130  224,735 

        
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 454  659  24,807  23,939 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  (2,966) 
 454  659  24,807  20,973 
        
ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 4,797  5,984  4,109  4,195 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,909  28,224  16,558  8,768 
รายไดเ้งินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัคา้งรับ 4,476  -  4,476  - 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 213,798  267,822  203,080  258,671 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทอืน่        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 89,958 111,431 59,861 101,205 
เกินกาํหนดชาํระ    
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 72,732 115,378 72,732 115,378 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 244 3,573 244 3,573 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 135 89 135 89 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,925 2,599 2,503 2,177 

รวม 165,994 233,070 135,475 222,422 
    

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ถึงกาํหนด 1,570 1,068 5,205 3,020 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 154 1,313 10,838 1,313 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1 42 3,589 42 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1 16 105 71 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 17 21 71 1,815 

รวม 1,743 2,460 19,808 6,261 
 167,737 235,530 155,283 228,683 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575) (2,575) (2,153)  (3,948) 
ลกูหน้ีการคา้  165,162 232,955 153,130 224,735 
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 เงนิต้นคงเหลอื อตัรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2557  2556  2557  2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย        
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   3 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั 3.5 -  -  -  3,178 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 0.1 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 3.0 -  -  -  2,565 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช  49.97 ลา้นบาท 3.0 -  -  49,974  49,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 3.0 -  -  20,888  21,430 

          
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทร่วม        
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  7.5 ลา้นบาท 5.0 7,500  7,500  7,500  7,500 
   7,500  7,500  78,362  84,647 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  (25,000)  (3,178) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,500  7,500  53,362  81,469 

-  บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินงานและจดทะเบียนเลิกกิจการแลว้ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2554 ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทั้งจาํนวนแลว้ตั้งแต่ปี 2554 ต่อมา ในไตรมาส 3 ของ
ปี 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชี  ดงันั้นบริษทัจึงไดต้ดัจาํหน่ายเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัดงักล่าว 

- บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้ืมดงักล่าวจากบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ทั้งจาํนวนแลว้ใน    
ไตรมาส 3 ของปี 2557 

- เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช 
จาํนวน 49.97 ลา้นบาท เพื่อนาํไปชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
ออกตัว๋สัญญาใช้เงินและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าว                      
มีขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 90 ลา้นบาท ดงันั้นบริษทัจึงไดพ้ิจารณาตั้ง                  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อยดงักล่าว จาํนวน 25 ลา้นบาท โดยรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  
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กรรมการ  กรรมการ 
 

- เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั จาํนวน 
0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เพื่อนาํไปซ้ืออาคารแห่งหน่ึง เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี  

- เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษัทได้ทาํขอ้ตกลงการรับชาํระหน้ีกับบริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีเงินทดรองจ่ายกบับริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 เป็นจาํนวน 6.78 ลา้นบาท และ 4.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดถู้กแปลงสภาพเป็นเงินใหกู้ย้มื
ระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

9. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 96,218  96,485  96,046  96,485 
งานระหวา่งทาํ 60  60  60  60 
วตัถุดิบ 137,179  139,714  120,605  126,241 
วสัดุหีบห่อ 63,498  67,863  62,699  67,226 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 8,523  12,914  7,463  11,825 
สินคา้ระหวา่งทาง 128  915  99  915 
รวมสินคา้คงเหลือ 305,606 317,951 286,972 302,752 

10. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
10.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท              

ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า (ดูหมายเหตุ               
ขอ้ 25.3) 

10.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 
ของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 3.82  ลา้นบาท 
และ 3.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมของบริษทั บางกอก แจม จาํกดั กบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16 (2)) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์  ทุนชําระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)  ตามวธิีราคาทุน   ตามวธิีส่วนได้เสีย 

    ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
    30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม   30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
    2557 2556  2557 2556  2557 2556   2557  2556 

ถอืหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)                
บริษทัร่วม            
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั  100,000 100,000  47.99 47.99  48,998  48,998 64,290  61,128 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั  10,000 10,000  49.97 49.97  4,997  4,997 3,907 1,383 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั  40,000 -  50.00 -  20,000  - 18,843 - 
          73,995  53,995 87,040  62,511 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน               

- บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั          (4,997)  (4,997) -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม          68,998  48,998 87,040  62,511 

ถอืหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จาํกดั                
บริษทัย่อย                
บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ร้านอาหาร               
 (หยดุดาํเนินงาน) ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั  2,845 2,845  50.00 50.00  1,423  1,423 -  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        1,423  1,423 -  - 
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เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ทุนชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ราคาทุน  รายได้เงินปันผล  รายได้เงินปันผล 
   ณ วนัที่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที ่  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
   2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)                      
บริษัทร่วม              
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย ผูถ้ือหุน้และ            

 อาหาร ผูบ้ริหารร่วมกนั 100,000 100,000  47.99 47.99 48,998 48,998 -  3,860  -  3,860 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง ผูถ้ือหุน้และ            
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000 10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 - -  - - 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ผูถ้ือหุน้และ             
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 40,000 -  50.00 - 20,000 - - -  - - 
        73,995 53,995 -  3,860  - 3,860 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน                

- บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั        (4,997) (4,997) -  -  - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม        68,998 48,998 -  3,860  - 3,860 

บริษัทย่อย                
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุน ผูถ้ือหุน้และ              
 ในบริษทัอื่น ผูบ้ริหารร่วมกนั 50,000 50,000  80.00 80.00 40,000 40,000 -  -  8,000 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่อาคาร ผูถ้ือหุน้และ              
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 1,000 1,000  99.93 99.93 999 999 -  -  4,997 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ดโซลูชัน่ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถ้ือหุน้และ              

 (อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี) ผูบ้ริหารร่วมกนั 20,000 20,000  99.99 99.99 10,034 10,034 -  -  - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถ้ือหุน้และ             

  ผูบ้ริหารร่วมกนั 50,000 50,000  99.99 99.99 49,997 49,997 -  -  - - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร ผูถ้ือหุน้และ              
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 25,000 25,000  59.99 59.99 15,000 15,000 -  -  - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ (กมัพชูา) จาํกดั ร้านอาหาร ผูถ้ือหุน้และ              
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 14,891 -  99.96 - 14,885 - -  -  - - 
        130,915 116,030 -  -  12,997 - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน                

- บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ดโซลูชัน่ จาํกดั        (10,034) (10,034) -  -  - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        120,881 105,996 -  -  12,997 - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 อาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ 1.30 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไป
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16 (1)) 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอชไดเ้ปิดดาํเนินงานตั้งแต่ปี 2553 โดยฝ่ายบริหารของบริษทั
ไดมี้การติดตามและปรับแผนการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไร อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสมและขาดทุนเกินทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 90 ลา้นบาท และ 
39 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยบริษทัไดพ้ิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยการประมาณการจากมูลค่า
การใชสิ้นทรัพยถ์าวรของบริษทัยอ่ยดงักล่าว พบว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรดงักล่าว  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 จาํนวน 43 ลา้นบาท สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ดงันั้นบริษทัจึงได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวรของบริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํนวน 25 ลา้นบาท โดยรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

13. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,117 24,789 28,694 24,711 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,839 2,439 - - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 
 ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่   เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์   ณ วนัที่  
 1 มกราคม        30 กนัยายน 
 2557        2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก       
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 509 6 - - 515 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 170 - (170) - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015 359 - - 1,374 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537 2,900 (894) - 21,543 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,607 - - - 1,607 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304 466 - - 2,770 
ขาดทุนสะสมทางภาษี - 6,322  - - 6,322 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย       

และการบูรณะสถานท่ี 6 1,801  - - 1,807 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา -  (161) - - (161) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,358)  -  (301)  -  (1,659) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 24,789  11,693  (1,365)  -  35,117 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก      

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (123)  -  -  31  (92) 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (2,316)  -  569  -  (1,747) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  (2,439)  -  569  31  (1,839) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิรวม  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่   เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์   ณ วนัที่  

 1 มกราคม        30 กนัยายน 

 2556        2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก          

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 509 - - - 509 

ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 611 - (336) - 275 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - - 999 

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 727 191 - - 918 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,159 2,534 - - 18,693 

ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,607 - - - 1,607 

รายไดร้อตดับญัชี (2,008) 4,334  - - 2,326 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 18,604 7,059 (336) - 25,327 

      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก        

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (85) -  -  (25) (110) 

ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,618) (391)  -  - (2,009) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  (1,703) (391) - (25) (2,119) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 
 ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่   เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์   ณ วนัที่  
 1 มกราคม        30 กนัยายน 
 2557        2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 431 - - - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 170 - (170) - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  - - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015  359 - - 1,374 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537  2,900 (894) - 21,543 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั       

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  1,607  - - - 1,607 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304  466 - - 2,770 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย       

และการบูรณะสถานท่ี 6 1,784  -  - 1,790 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา - (161)  - - (161) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,358) -  (301) - (1,659) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี   24,711 5,348  (1,365)  - 28,694 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื  รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  รับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 
 ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่   เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์   ณ วนัที่  
 1 มกราคม        30 กนัยายน 
 2556          2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมีผลมาจาก      
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 431 - - - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 611 - (336) - 275 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  - - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 727 192 - - 919 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,159 2,534 - - 18,693 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั       

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  1,607  - - - 1,607 
รายไดร้อตดับญัชี (2,008) 4,334  -  - 2,326 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี  18,526 7,060  (336) - 25,250 



 
- 25 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 46,681  64,560  43,978  61,522 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน -  (4,996)  -  (4,996) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (2,376)  (948)  (1,832)  (1,241) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 44,305  58,616  42,146  55,285 

 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 99,973  127,076  95,045  117,967 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน (5,192)  (4,996)  (5,192)  (4,996) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (10,897)  (6,332)  (3,983)  (6,724) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 83,884  115,748  85,870  106,247 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ยกเว้นบริษัทย่อย 
ในประเทศอีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20  

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในอตัราร้อยละ 8.5 - 25  

14. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีเงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 38,164 ปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 2.06 ลา้นบาท) โดยมี
อตัราดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทัย่อย
ดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารดงักล่าวแลว้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 402,867  422,869  335,634  382,041 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,117  1,351  5,401  1,604 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  329  42 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 52,987  86,263  50,559  66,169 
รายไดร้อรับรู้ 12,671  15,667  12,651  15,667 
เจา้หน้ีอ่ืน 71,759  76,570  65,085  74,344 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 217,557  277,766  150,239  224,655 

 762,958  880,486  619,898  764,522 

16. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 62,337  65,845  -  - 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (22,998)  (24,358)  -  - 
 39,339  41,487  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงันี้ 
 วงเงนิ สกลุเงนิ อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน วนัที่เริ่มชําระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
   (ร้อยละต่อปี)  ถึงวนัที่ครบกาํหนดชําระ เงนิตรา พนับาท เงนิตรา พนับาท 
      ต่างประเทศ  ต่างประเทศ  

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์  จํากดั (1)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ 450,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกเดือน  พฤษภาคม 2554 ถึง     
   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 7,500 ปอนดส์เตอร์ลิง เมษายน 2559 142,500 7,492 210,000 11,323 
 600,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตุลาคม 2555 ถึง     
   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 37,500 ปอนดส์เตอร์ลิง มิถุนายน 2559 300,000 15,772 412,500 22,240 
 340,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  เมษายน 2557 ถึง     

   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง มกราคม 2562 306,000 16,088 - - 
บริษัท บางกอก แจม จํากดั          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ 10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  16 ธนัวาคม 2554 ถึง     

   บวกร้อยละ 2.75 งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 16 กนัยายน 2557 - - 2,494,000 2,729 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ (2) 10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  8 พฤษภาคม 2555 ถึง     

   บวกร้อยละ 2.75 งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 6 กมุภาพนัธ์ 2558 1,660,000 1,765 4,162,000 4,553 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จํากดั (3)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 25,000,000 บาท MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  15 มกราคม 2557  ถึง     

    งวดละ 1,260,000 บาท  15 มกราคม 2562 - 21,220 - 25,000 
รวมเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย       62,337  65,845 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีในงบการเงินรวม     (22,998)  (24,358) 

       39,339  41,487 

(1) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  และ 1.30 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ตามลาํดบั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

(2) บริษทั บางกอก แจม จาํกดั นาํเงินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 
(3) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยไดร้ับวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้ให้แก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งดาํรงสดัส่วนการถือหุน้

ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,999  3,533  3,834  3,382 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,064 899 998 841 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,063 4,432 4,832 4,223 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 และ 2556 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,998  10,601  11,503  10,148 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,193 2,698 2,994 2,523 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 15,191 13,299 14,497 12,671 
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 112,833 95,101  105,722  88,828 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,998 10,601  11,503  10,148 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,193  2,698  2,994  2,523 

รวม 128,024  108,400  120,219  101,499 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (4,468)  -  (4,468)  - 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวป้ลายงวด 123,556  108,400  115,751  101,499 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 3.73 และ 3.89  ร้อยละ 3.89 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวติ  ตารางอตัราการเสียชีวติ 
 ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2551 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี  60 ปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 35  ร้อยละ 0 - 35 
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

18. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557 2556  2557 2556 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 34,960  4,699  34,146  4,699 

เงินมดัจาํรับจากผูเ้ช่า - สัญญาเกินกวา่ 1 ปี -  2,802  -  - 
อ่ืนๆ 711  842  -  - 
 35,671  8,343  34,146  4,699 

19. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี           
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสาํรองน้ี     
จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

20.  ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั 
(มหาชน) มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจาก 5 บาท ต่อหุ้น เป็น 1 บาท ต่อหุ้น 
ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียนเปล่ียนจากจาํนวน 98,081,673 หุ้น เป็น 490,408,365 หุ้น บริษทัได้
ดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั และไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
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21. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 20 ทาํให้
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัและกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของงบการเงินระหว่างกาลรวมและ   
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
เปล่ียนแปลง โดยกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดด้วยจาํนวนถัวเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมา
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
เปล่ียนแปลงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้ดงัน้ี 

  หน่วย : หุ้น 

 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ “ปรับปรุงใหม่” 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 98,081,673 490,408,365 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
หน่วย : บาทต่อหุ้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ตามทีร่ายงาน 

ไว้เดมิ  
“ปรับปรุงใหม่” ตามทีร่ายงาน 

ไว้เดมิ  
“ปรับปรุงใหม่” 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 2.25 0.45 2.24 0.45 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 4.74 0.95 4.71 0.94 
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22. การจัดสรรกาํไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 จาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 6.00  บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
588 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท จาํนวน 
98,081,673 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 147 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
7 กนัยายน 2555 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 4.50 บาท จาํนวน 98,081,673 หุน้ รวมเป็น
จาํนวนเงิน 441 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2556 จาํนวน 98,081,673 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 540 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท 
จาํนวน 98,081,673 หุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 123 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2556 ดงันั้น 
บริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 4.25 บาท จาํนวน 98,081,673 หุน้ รวมเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 417 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 จาํนวน 490,408,365 หุน้ ในอตัรา
หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 49 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 

บริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี  25 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั  เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดอ้นุมติั
ใหจ่้ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัปันผลจาํนวน 900,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ปอนด ์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 9 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 900,000 ปอนด ์(เทียบเท่า 45.65 ลา้นบาท) 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัการเพิ่มทุนหุน้สามญัจากเดิม 100,000 หุน้ เป็น 1,000,000 หุน้ โดยบริษทั 
เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัหน่วยงานราชการของ สหราชอาณาจกัรในวนัท่ี 
30 กนัยายน 2556 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดมี้
มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 20 บาท รวมเป็นเงิน 10 
ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 



 
- 33 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของบริษทั เอส แอนด ์พี แอทเซส จาํกดัไดมี้
มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 
5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

23. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้
จากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการที่เกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน           
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการบญัชี          
ท่ีสาํคญัระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงิน
ใชร้าคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด  

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
23.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2557  2556  2557  2556 
ลูกหนีก้ารค้า      
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 439 54 
      
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - - 1,795 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - - - (1,795) 
  - - - - 
      
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 12,356 1,952 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - 49 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์        
 (กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 5,221 - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 103 128 103 128 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 740 376 740 376 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 162 860 162 860 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 738 1,096 738 1,096 

  1,743 2,460 19,808 4,466 
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หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2557  2556  2557  2556 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  1,043  4,724 
      

บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  -  2,996 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   - -  -  (2,966) 

  - -  -  30 
      

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  16,896  8,815 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  170  5,685 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,555  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  543  62 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  166  140 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,980  858 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัร่วม 206  229  206  229 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 248  423  248  423 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  7  - 7 

  454  659  24,807  20,973 
      

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน      
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)      

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

  - - - - 
      

บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - - - 2,565 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - -    20,888 21,430 

      
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช  
 (ร้อยละ 3.0) 

บริษทัยอ่ย  
- 

 
- 

 
49,974 

 
49,974 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   - - (25,000) - 
  - - 24,974 49,974 

      
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  
 (ร้อยละ 5.0) 

บริษทัร่วม  
7,500 

 
7,500 

 
7,500 

 
7,500 

  7,500 7,500 53,362 81,469 
      

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม      
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 64,290 61,128 48,998 48,998 

      
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 8,904 6,380 4,997 4,997 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (4,997) (4,997) (4,997) (4,997) 

  3,907 1,383 - - 
      

บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 18,843 - 20,000 - 
  87,040 62,511 68,998 48,998 

 



 
- 35 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2557  2556  2557  2556 
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 ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 10,034 10,034 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  - - (10,034) (10,034) 

  - - - - 
      
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 49,997 49,997 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 15,000 15,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์       

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 14,885 - 
  - - 120,881 105,996 

        
เจ้าหนีก้ารค้า       

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - 284 253 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 968 1,351 968 1,351 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,401 - 1,401 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,748 - 2,748 - 
  5,117 1,351 5,401 1,604 

        
เงนิทดรองรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  14  23 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  315  19 

  -  -  329  42 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

23.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  3,178 3,178 
หกั  ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  -  -  (3,178) - 
  -  -  - 3,178 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  - (3,178) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  -  -  -  - 
      

บริษทั เอสแอนดพ์ี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  21,430  - 
บวก  (หกั)  ใหกู้เ้พิ่ม/(รับชาํระคืน) ระหวา่งงวด  -  -  -  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า  -  -  (542)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  -  -  20,888  - 
      

บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  2,565  - 
บวก  (หกั)  ใหกู้เ้พิ่ม/(รับชาํระคืน) ระหวา่งงวด  -  -  (2,565)  3,710 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  -  -  -  3,710 
      

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  -  -  49,974  - 
บวก  (หกั)  ใหกู้เ้พิ่ม/(รับชาํระคืน) ระหวา่งงวด  -  -  -  49,974 
  -  -  49,974 49,974 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (25,000) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  -  -  24,974 49,974 

         
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด  7,500 7,500  7,500 7,500 
บวก  (หกั)  ใหกู้เ้พิ่ม/(รับชาํระคืน) ระหวา่งงวด - -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  7,500 7,500  7,500 7,500 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

23.3 รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  3,796  1,028 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  5,242 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  1,859  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 117  115  117  115 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 714  943  714  943 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,226  3,087  4,226  3,087 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,865  378  5,865  378 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,098  3,882  3,098  3,882 

  14,020  8,405  19,675  14,675 

รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์        
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  249  171 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 202  209  202  209 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 750  -  750  - 
  952  209  1,351  380 

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

รายได้อืน่         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  359  313 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,020  186 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  159  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,701  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  158  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  378  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 14  10  14  10 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 222  464  222  464 
บริษทั เดอะไทยคูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 26  -  26  - 
  262  474  6,061  997 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 210  5,064  -  - 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 1,552  1,324  -  - 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม (1,157)  -  -  - 
  605  6,388  -  - 

      
ซ้ือสินค้า        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 1,541 1,967  1,541  1,967 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,879  -  2,879  - 
  4,420  1,967  4,420  1,967 

      
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,144  1,145 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 108  108  108  108 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 217  301  217  301 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,203  -  3,203  - 
กรรมการ กรรมการ 330  330  330  330 
  3,858  739  5,002  1,884 

      
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  320  320 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 707  886  707  886 
  707  886  1,027  1,206 

      
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 12,851  11,477  9,244  9,006 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 251  224  181  160 
  13,102  11,701  9,425  9,166 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2557  2556  2557  2556 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  10,927  2,343 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  5,242 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 1,859  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 338  433  338  433 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 2,325  2,669  2,325  2,669 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,985  15,995  12,985  15,995 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,860  17,431  33,860  17,431 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,044  16,734  14,044  16,734 

  63,552  53,262  76,338  60,847 

รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์        
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  669  351 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  315  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  350  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 610  640  610  640 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 1,000  -  1,000  - 
  1,610  640  2,944  991 

รายได้เงนิปันผล         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  8,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,997  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม -  -  -  3,860 
  -  -  12,997  3,860 

รายได้อืน่         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  995  1,002 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  72  72 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,340  558 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,079  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,149  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  481  - 
บริษทั เอสเค เคเทอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  27  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,121  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 44  36  44  36 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 1,143  1,335  1,143  1,335 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 26  -  26  - 
  1,213  1,371  19,477  3,003 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556  2557  2556 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 3,162  8,042  -  - 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 2,524  1,324  -  - 
บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม (1,157)  -  -  - 
  4,529  9,366  -  - 

         
ซ้ือสินค้า        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 4,804 6,193  4,804  6,193 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,474  -  4,474  - 
  9,278  6,193  9,278  6,193 

         
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  3 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,362  3,448 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 324  324  324  324 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 734  888  734  888 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,203  -  3,203  - 
กรรมการ กรรมการ 990  1,950  990  1,950 
  5,251  3,162  8,613  6,613 

         
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  958  958 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 2,478  2,657  2,478  2,657 
  2,478  2,657  3,436  3,615 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 41,349  34,934  29,550  27,417 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 752  671  544  480 
  42,101  35,605  30,094  27,897 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่รายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอื่น  ๆ

รายการตดับญัชีรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอืน่  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,462,700  209,232  252,179  11,448  1,935,559  (7,119)  1,928,440 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 275,645  21,639  (6,869)  (2,121)  288,294  -  288,294 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
รวมรายไดอ้ื่นๆ       20,862 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (122,587) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (13,102) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ       (4,348) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (943) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       605 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       168,781 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (44,305) 
กาํไรสาํหรับงวด             124,476 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (4,496) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             119,980 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ธุรกจิร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอืน่  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,445,795  214,688  234,481  11,786 1,906,750 (1,594) 1,905,156 
กาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 324,094  30,484  10,159  (2,240) 362,497 - 362,497 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน        
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ       5,244 
รวมรายไดอ้ื่นๆ       12,849 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (92,403) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (11,701) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,293) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       6,388 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       281,581 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (58,616) 
กาํไรสาํหรับงวด       222,965 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี       9,424 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด       232,389 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 

 ธุรกจิร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอืน่  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม              
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557              
รายไดต้ามส่วนงาน 4,005,135  495,854  736,765  35,498  5,273,252  (17,106)  5,256,146 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 698,448  45,734  (5,791)  (4,732)  733,659  -  733,659 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
รวมรายไดอ้ื่นๆ             66,009 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (365,473) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ             (2,905) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (42,101) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (2,325) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             4,529 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             391,393 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (83,884) 
กาํไรสาํหรับงวด             307,509 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (1,729) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             305,780 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอืน่  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม        
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556        
รายไดต้ามส่วนงาน 3,924,761  497,959  645,249  39,746 5,107,715 (4,734) 5,102,981 
กาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 779,189  49,078  31,015  (23) 859,259 - 859,259 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน           
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ       2,550 
รวมรายไดอ้ื่นๆ       60,233 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (302,938) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (35,605) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (3,828) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       9,366 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       589,037 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (115,748) 
กาํไรสาํหรับงวด       473,289 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี       6,013 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด       479,302 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย :  พนับาท 
 ในประเทศ ต่างประเทศ งบการเงนิรวม  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,676,261 1,670,675 252,179 234,481 1,928,440 1,905,156 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มี
ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย :  พนับาท 
 ในประเทศ ต่างประเทศ งบการเงนิรวม  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 4,519,381 4,457,732 736,765 645,249 5,256,146 5,102,981 

25. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัและ
หนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
25.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศ  
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 431,132 381,646 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 869,814 807,288 
เกิน 5 ปี 130,280 141,877 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2557  2556 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 148,454 121,212 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 199,305 226,801 
เกิน 5 ปี 113,663 109,030 

25.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้ง
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขา ร้านคา้ และโรงงานแห่งใหม่เป็นจาํนวนเงิน
99.39 ลา้นบาท และ 67.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนั
ท่ีธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 61.56
ลา้นบาท และ 51.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 
0.58 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.1) 

25.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิกบั
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิเร่ิมแรก (Initial royalty) และ
ค่าลิขสิทธ์ิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และทกัษะความชาํนาญ 

 บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศเพื่อคํ้ าประกันจาํนวนเงินท่ีบริษทัย่อยดังกล่าวตอ้งจ่ายตามสัญญาลิขสิทธ์ิ 
(License Agreement) 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม  2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติใหล้งทุนในบริษทั เอส แอนด ์พี โฮลด้ิง 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียน 3,054,310 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(เทียบเท่า 77.74 ลา้นบาท) โดยบริษทัจะถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว  

27. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงัน้ี 

บัญชี จํานวนเงนิ 
(พนับาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับตน้ทุน    
การร้ือถอนการขนยา้ยและ    
การบูรณะสถานท่ี 4,699 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

เงินกองทุนประกนัสังคมคา้งจ่าย 5,114 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

28. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมตัิโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2557 
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