
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
- 2 - 

 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 630,522            570,399            498,521           433,308           
เงินลงทุนชัว่คราว 5 156,328            321,396            151,548           314,111           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 21 238,966            312,985            240,879           291,749           
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 และ 21 - - 5,469               -                 
สินคา้คงเหลือ 7 296,057            328,832            279,276           312,053           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,772                11,115              3,595               11,145             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,328,645        1,544,727        1,179,288        1,362,366        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 584                   4,318                584                  584                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 21 178,671            85,995              73,995             73,995             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 21 - - 220,881           120,881           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000              10,000              10,000             10,000             
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 และ 21 7,500                7,500                48,882             52,792             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,561,943        1,605,782        1,246,905        1,280,093        
สิทธิการเช่า 83,528              70,380              45,839             55,258             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,121              13,633              11,876             13,331             
เงินมดัจาํระยะยาว 248,431            225,522            176,834           167,378           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 34,663              33,448              27,525             26,698             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,770              23,795              9,739               10,636             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,157,211        2,080,373        1,873,060        1,811,646        
รวมสินทรัพย์ 3,485,856        3,625,100        3,052,348        3,174,012        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 -               906                  - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 และ 21 825,154           933,114           697,107           788,055           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 19,952             21,652             - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 52,163             96,083             50,660             88,449             
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 5,717               9,345               5,717               9,345               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 63,215             62,670             33,726             29,929             
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 966,201           1,123,770        787,210           915,778           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 20,511             33,513             - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 2,468               2,130               - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 125,051           110,523           119,606           105,648           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 36,825             36,477             34,449             34,347             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 184,855           182,643           154,055           139,995           
รวมหน้ีสิน 1,151,056        1,306,413        941,265           1,055,773        

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

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,981 689,981 689,981 689,981

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 52,343 52,343 52,343 52,343
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,032,333 1,035,818 878,351 885,507

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (25,321) (33,832) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,239,744 2,234,718 2,111,083 2,118,239

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 95,056 83,969             - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,334,800 2,318,687 2,111,083 2,118,239

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,485,856 3,625,100 3,052,348 3,174,012

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา  ไรวา)
กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,045,076 1,928,440 1,753,493 1,628,710
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (1,077,600) (1,049,839) (1,002,929) (967,112)
กําไรข้ันต้น 967,476          878,601          750,564          661,598          
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 4,350 (4,348) 2,743 (2,473)
รายไดอ่ื้น 15,480 20,862 15,706 20,068
ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,986) (61,755) (70,636) (53,090)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (644,163) (651,139) (442,222) (439,748)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21 (12,445)           (13,102)           (10,415)           (9,425)             
ตน้ทุนทางการเงิน (343) (943) (66) (75)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 774 605 -              -              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,143          168,781          245,674          176,855          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (50,063) (44,305) (49,969) (42,146)
กําไรสําหรับงวด 195,080 124,476 195,705 134,709

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 11,880 (6,516)             -              -              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 58 29                   -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน (12) (6)                    -              -              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 11,926            (6,493)             -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 207,006 117,983 195,705 134,709

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

กรรมการ

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

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ



2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 191,648 131,308 195,705 134,709
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,432 (6,832) -              -              

195,080          124,476          195,705          134,709          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 197,431 123,180 195,705 134,709
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,575 (5,197) -              -              

207,006          117,983          195,705          134,709          

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน บาท 0.39 0.27 0.40 0.27

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

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

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

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

หน่วย : พันบาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,521,902 5,256,146 4,660,224 4,389,321
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (2,922,192) (2,886,473) (2,701,169) (2,650,261)
กําไรข้ันต้น 2,599,710       2,369,673       1,959,055       1,739,060       
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 5,882 (2,905) 4,766 (1,294)
เงินปันผลรับ 9 และ 21 -              -              -              12,997            
รายไดอ่ื้น 52,308 66,009 55,472 70,173
ค่าใชจ่้ายในการขาย (177,190) (155,073) (150,318) (135,368)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,897,002) (1,846,414) (1,294,736) (1,224,588)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21 (40,291)           (42,101)           (34,751)           (30,094)           
ตน้ทุนทางการเงิน (1,880) (2,325) (210) (230)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 9,486 4,529 -              -              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 551,023          391,393          539,278          430,656          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (108,511) (83,884) (105,067) (85,870)
กําไรสําหรับงวด 442,512          307,509          434,211          344,786          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,027 (1,603) -              -              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า (กลบัรายการ)
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (73) (157) -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 14 31 -              -              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 14,968             (1,729)             -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 457,480 305,780 434,211 344,786

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

กรรมการ



2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 437,882 313,956 434,211 344,786
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,630 (6,447) -              -              

442,512 307,509 434,211 344,786

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 446,393 309,108 434,211 344,786
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,087 (3,328) -              -              

457,480 305,780 434,211 344,786

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน บาท 0.89 0.64 0.88 0.70

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

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

กรรมการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุม

ทุนสํารอง กาํไร (ขาดทุน) ที่ยัง ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น องค์ประกอบของ

หลกัทรัพย์เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343 990,972 (21,496) 612 (122)               2,202,698  88,516 2,291,214

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้น

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -           -          -         -         -           -                              -             -           7 7

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

เงินปันผลจ่าย 20 -           -          -         (465,887) -           -                              -             (465,887)     (2,003)      (467,890)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 839,041 (26,218) 455 (91) 2,045,919 83,192 2,129,111

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 490,408 689,981 52,343 1,035,818 (34,221) 486 (97)                 2,234,718  83,969 2,318,687

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -          -         437,882     8,570           (73)                                  14                  446,393      11,087      457,480      

เงินปันผลจ่าย 20 -           -          -         (441,367) -           -                              -             (441,367)     -       (441,367)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 490,408 689,981 52,343 1,032,333 (25,651) 413 (83) 2,239,744 95,056 2,334,800

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

จัดสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ทุนที่ออกและ

ปรับมูลค่าของ

รวม

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
งบการเงนิรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีอาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ บริษัทใหญ่

ไม่เกดิขึน้จากการ

กาํไร (ขาดทุน)

งบการเงิน

จากการแปลงค่า

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

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม
มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343                 828,723               2,061,455
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                   -                   344,786               344,786
เงินปันผลจ่าย 20 -                 -                   -                   (465,887) (465,887)                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 707,622  1,940,354

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 490,408 689,981 52,343                 885,507               2,118,239
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                   -                   434,211  434,211
เงินปันผลจ่าย 20 -                 -                   -                   (441,367) (441,367)                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 490,408 689,981 52,343 878,351 2,111,083

จดัสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กาํไรสะสม
และชําระแล้ว

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

กรรมการ

..............................................................
(นายประเวศวฒุิ ไรวา)

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 551,023     391,393     539,278     430,656     
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 272,350     260,901     217,888     217,238     
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (12)             268             (1,572)        810             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,997)        (8,193)        (1,997)        (8,193)        
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         -         25,000       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,486) (4,529) -         -         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (7,617)        26,732       -         1,732         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,788       8,901         7,503         8,901         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,665)        (2,372)        (2,597)        (2,087)        
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,118)        (1,040)        (1,118)        (1,040)        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,642       15,191       14,072       14,497       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) (3,628)        1,795         (3,628)        1,795         
รายไดเ้งินปันผล -         -         -         (12,997)      
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,552)        (1,735)        (3,051)        (3,148)        
ดอกเบ้ียจ่าย 1,880         2,325         210             230             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 824,608     689,637     764,988     673,394     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 74,098       54,024       52,248       58,342       
สินคา้คงเหลือ 32,775       12,345       32,777       15,780       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,343         (9,526)        7,550         (1,011)        
เงินมดัจาํระยะยาว (22,909)      (20,948)      (9,456)        (15,239)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,025         6,024         897             3,653         
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 3,734         -         -         -         

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (86,281)      (87,917)      (70,035)      (132,728)    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 991             (9,256)        4,243         (7,492)        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,426         (2,934)        -         -         
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (114)           (4,468)        (114)           (4,468)        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 836,696     626,981     783,098     590,231     
ดอกเบ้ียรับ 1,472         1,758         1,673         320             
จ่ายดอกเบ้ีย (1,765)        (2,193)        (47)             (47)             
จ่ายภาษีเงินได้ (153,294)    (155,346)    (143,683)    (146,210)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 683,109     471,200     641,041     444,294     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         -         2,565         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (380,000)    (380,000)    (380,000)    (380,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 549,657     584,326     547,157     579,326     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (83,190)      (20,000)      -         (20,000)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -         -         (100,000)    (14,885)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และสิทธิการเช่า 4.2.1 (255,103)    (359,557)    (202,594)    (247,629)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,563         1,586         1,563         1,586         
เงินปันผลรับ -         -         -         12,997       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (167,073)    (173,645)    (133,874)    (66,040)      

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

กรรมการ

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

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (906)           (2,057)        -         -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,702)      (21,856)      -         -         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -         18,348       -         -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (700)           (1,426)        (700)           (1,426)        
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (441,266)    (462,173)    (441,266)    (462,173)    
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -         7                 -         -         
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (457,574)    (469,157)    (441,966)    (463,599)    

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ 12               (268)           12               (268)           

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,649         14,183       -         -         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 60,123       (157,687)    65,213       (85,613)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 570,399     546,856     433,308     372,043     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 4.1 630,522     389,169     498,521     286,430     

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

กรรมการ

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กรรมการ

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

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 630,522            570,399            498,521           433,308           
เงินลงทุนชัว่คราว 5 156,328            321,396            151,548           314,111           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 21 238,966            312,985            240,879           291,749           
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 และ 21 - - 5,469               -                 
สินคา้คงเหลือ 7 296,057            328,832            279,276           312,053           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,772                11,115              3,595               11,145             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,328,645        1,544,727        1,179,288        1,362,366        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 584                   4,318                584                  584                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 21 178,671            85,995              73,995             73,995             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 21 - - 220,881           120,881           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000              10,000              10,000             10,000             
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 และ 21 7,500                7,500                48,882             52,792             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,561,943        1,605,782        1,246,905        1,280,093        
สิทธิการเช่า 83,528              70,380              45,839             55,258             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,121              13,633              11,876             13,331             
เงินมดัจาํระยะยาว 248,431            225,522            176,834           167,378           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 34,663              33,448              27,525             26,698             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,770              23,795              9,739               10,636             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,157,211        2,080,373        1,873,060        1,811,646        
รวมสินทรัพย์ 3,485,856        3,625,100        3,052,348        3,174,012        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 13 -               906                  - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 และ 21 825,154           933,114           697,107           788,055           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 19,952             21,652             - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 52,163             96,083             50,660             88,449             
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 5,717               9,345               5,717               9,345               

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 63,215             62,670             33,726             29,929             
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 966,201           1,123,770        787,210           915,778           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 20,511             33,513             - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 2,468               2,130               - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 125,051           110,523           119,606           105,648           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 17 36,825             36,477             34,449             34,347             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 184,855           182,643           154,055           139,995           
รวมหน้ีสิน 1,151,056        1,306,413        941,265           1,055,773        

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

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,981 689,981 689,981 689,981

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 52,343 52,343 52,343 52,343
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,032,333 1,035,818 878,351 885,507

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (25,321) (33,832) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,239,744 2,234,718 2,111,083 2,118,239

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 95,056 83,969             - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,334,800 2,318,687 2,111,083 2,118,239

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,485,856 3,625,100 3,052,348 3,174,012

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

(นายประเวศวฒิุ ไรวา) (นางเกษสุดา  ไรวา)
กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,045,076 1,928,440 1,753,493 1,628,710
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (1,077,600) (1,049,839) (1,002,929) (967,112)
กําไรข้ันต้น 967,476          878,601          750,564          661,598          
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 4,350 (4,348) 2,743 (2,473)
รายไดอ่ื้น 15,480 20,862 15,706 20,068
ค่าใชจ่้ายในการขาย (85,986) (61,755) (70,636) (53,090)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (644,163) (651,139) (442,222) (439,748)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21 (12,445)           (13,102)           (10,415)           (9,425)             
ตน้ทุนทางการเงิน (343) (943) (66) (75)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 774 605 -              -              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 245,143          168,781          245,674          176,855          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (50,063) (44,305) (49,969) (42,146)
กําไรสําหรับงวด 195,080 124,476 195,705 134,709

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 11,880 (6,516)             -              -              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 58 29                   -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน (12) (6)                    -              -              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 11,926            (6,493)             -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 207,006 117,983 195,705 134,709

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

กรรมการ

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 191,648 131,308 195,705 134,709
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,432 (6,832) -              -              

195,080          124,476          195,705          134,709          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 197,431 123,180 195,705 134,709
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,575 (5,197) -              -              

207,006          117,983          195,705          134,709          

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน บาท 0.39 0.27 0.40 0.27

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5,521,902 5,256,146 4,660,224 4,389,321
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (2,922,192) (2,886,473) (2,701,169) (2,650,261)
กําไรข้ันต้น 2,599,710       2,369,673       1,959,055       1,739,060       
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 5,882 (2,905) 4,766 (1,294)
เงินปันผลรับ 9 และ 21 -              -              -              12,997            
รายไดอ่ื้น 52,308 66,009 55,472 70,173
ค่าใชจ่้ายในการขาย (177,190) (155,073) (150,318) (135,368)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,897,002) (1,846,414) (1,294,736) (1,224,588)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 21 (40,291)           (42,101)           (34,751)           (30,094)           
ตน้ทุนทางการเงิน (1,880) (2,325) (210) (230)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 21 9,486 4,529 -              -              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 551,023          391,393          539,278          430,656          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 12 (108,511) (83,884) (105,067) (85,870)
กําไรสําหรับงวด 442,512          307,509          434,211          344,786          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,027 (1,603) -              -              
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า (กลบัรายการ)
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (73) (157) -              -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 14 31 -              -              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 14,968             (1,729)             -              -              
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 457,480 305,780 434,211 344,786

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

กรรมการ

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 437,882 313,956 434,211 344,786
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,630 (6,447) -              -              

442,512 307,509 434,211 344,786

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 446,393 309,108 434,211 344,786
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11,087 (3,328) -              -              

457,480 305,780 434,211 344,786

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน บาท 0.89 0.64 0.88 0.70

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558



หมายเหตุ รวม

ส่วนเกนิ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุม

ทุนสํารอง กาํไร (ขาดทุน) ที่ยัง ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลีย่น องค์ประกอบของ

หลกัทรัพย์เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343 990,972 (21,496) 612 (122)               2,202,698  88,516 2,291,214

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้น

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -           -          -         -         -           -                              -             -           7 7

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

เงินปันผลจ่าย 20 -           -          -         (465,887) -           -                              -             (465,887)     (2,003)      (467,890)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 839,041 (26,218) 455 (91) 2,045,919 83,192 2,129,111

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 490,408 689,981 52,343 1,035,818 (34,221) 486 (97)                 2,234,718  83,969 2,318,687

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -           -          -         437,882     8,570           (73)                                  14                  446,393      11,087      457,480      

เงินปันผลจ่าย 20 -           -          -         (441,367) -           -                              -             (441,367)     -       (441,367)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 490,408 689,981 52,343 1,032,333 (25,651) 413 (83) 2,239,744 95,056 2,334,800

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(นายประเวศวฒุิ ไรวา) (นางเกษสุดา ไรวา)
กรรมการ กรรมการ

ไม่เกดิขึน้จากการ

จากการแปลงค่า ปรับมูลค่าของ กาํไร (ขาดทุน)

งบการเงิน

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ บริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ไม่มีอาํนาจ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
งบการเงนิรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม
มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 490,408 689,981 52,343                 828,723               2,061,455
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                   -                   344,786               344,786
เงินปันผลจ่าย 20 -                 -                   -                   (465,887) (465,887)                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 490,408 689,981 52,343 707,622  1,940,354

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 490,408 689,981 52,343                 885,507               2,118,239
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                 -                   -                   434,211  434,211
เงินปันผลจ่าย 20 -                 -                   -                   (441,367) (441,367)                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 490,408 689,981 52,343 878,351 2,111,083

(นายประเวศวฒุิ ไรวา) (นางเกษสุดา ไรวา)
กรรมการ กรรมการ

กาํไรสะสม
และชําระแล้ว จดัสรรแล้ว

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 551,023     391,393     539,278     430,656     
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 272,350     260,901     217,888     217,238     
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (12)             268             (1,572)        810             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,997)        (8,193)        (1,997)        (8,193)        
หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         -         25,000       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (9,486) (4,529) -         -         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (7,617)        26,732       -         1,732         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,788       8,901         7,503         8,901         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (2,665)        (2,372)        (2,597)        (2,087)        
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,118)        (1,040)        (1,118)        (1,040)        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,642       15,191       14,072       14,497       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) (3,628)        1,795         (3,628)        1,795         
รายไดเ้งินปันผล -         -         -         (12,997)      
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,552)        (1,735)        (3,051)        (3,148)        
ดอกเบ้ียจ่าย 1,880         2,325         210             230             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 824,608     689,637     764,988     673,394     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 74,098       54,024       52,248       58,342       
สินคา้คงเหลือ 32,775       12,345       32,777       15,780       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,343         (9,526)        7,550         (1,011)        
เงินมดัจาํระยะยาว (22,909)      (20,948)      (9,456)        (15,239)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,025         6,024         897             3,653         
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 3,734         -         -         -         

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (86,281)      (87,917)      (70,035)      (132,728)    
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 991             (9,256)        4,243         (7,492)        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,426         (2,934)        -         -         
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (114)           (4,468)        (114)           (4,468)        

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 836,696     626,981     783,098     590,231     
ดอกเบ้ียรับ 1,472         1,758         1,673         320             
จ่ายดอกเบ้ีย (1,765)        (2,193)        (47)             (47)             
จ่ายภาษีเงินได้ (153,294)    (155,346)    (143,683)    (146,210)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 683,109     471,200     641,041     444,294     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         -         2,565         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (380,000)    (380,000)    (380,000)    (380,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 549,657     584,326     547,157     579,326     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (83,190)      (20,000)      -         (20,000)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -         -         (100,000)    (14,885)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และสิทธิการเช่า 4.2.1 (255,103)    (359,557)    (202,594)    (247,629)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,563         1,586         1,563         1,586         
เงินปันผลรับ -         -         -         12,997       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (167,073)    (173,645)    (133,874)    (66,040)      

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

กรรมการ

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

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (906)           (2,057)        -         -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14,702)      (21,856)      -         -         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -         18,348       -         -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (700)           (1,426)        (700)           (1,426)        
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (441,266)    (462,173)    (441,266)    (462,173)    
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -         7                 -         -         
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (457,574)    (469,157)    (441,966)    (463,599)    

ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในสกุลเงินต่างประเทศ 12               (268)           12               (268)           

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,649         14,183       -         -         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 60,123       (157,687)    65,213       (85,613)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 570,399     546,856     433,308     372,043     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 4.1 630,522     389,169     498,521     286,430     

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

กรรมการ กรรมการ

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

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 
“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
การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี 

ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ได้จัดทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34                 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
โดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้       
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 โดยหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงิน
บางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มิได้นํามาแสดงไว  ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในขอ้มูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรอ่าน
ประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไม่จาํเป็นตอ้ง
บ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี 
การประมาณการและการตั้ งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการ
ของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมี
ความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

2.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับ
รอบบญัชีปัจจุบนั  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)       การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557)       สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)       งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557)       นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557)     สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557)     รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557)     ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557)    กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13  การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 
 ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า    
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
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ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 เป็นตน้ไป เพื่อใชแ้ทนกรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบแนวคิด
สาํหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

2.6 มาตรฐานท่ีออกใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปีปัจจุบนั 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13  ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 13 ครอบคลุมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมของรายการทั้ งท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและ
รายการท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนกาํหนด หรืออนุญาต
ให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรม หรือให้มีการเปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ การจ่ายโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า และการวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่
มูลค่ายุติธรรม (เช่น การวดัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ หรือการวดัมูลค่าจากการใชเ้พื่อ
ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจาก  
การขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด                   
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 หมายถึงราคาขาย
หรือโอนออก (exit price) ยกเวน้กรณีท่ีราคาสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันไม่สามารถ
สงัเกตได ้จึงจะวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 13 ยงักาํหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ตอ้งถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป โดยการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งรับรู้รายการในงบการเงินรวม นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)       การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด   
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)     เหตุการณ์ภายหลงัวนัส้ินงวด 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)     สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)     รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)     ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)    กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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กรรมการ  กรรมการ 
 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัติทางบัญชี 
แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมาเร่ิม
ถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ซ่ึงผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
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2.8 มาตรฐานการบญัชีท่ีใชอ้าจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดังนั้ น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงไม่ได้จดัทาํข้ึนสําหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกับ
หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึน
โดยแปลจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

2.9 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2558  2557 
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 อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพชูา) จาํกดั  ร้านอาหาร กมัพชูา 99.96 99.96 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     

(พีทีอี) จาํกดั (1) เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 - 
    บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั (2) เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 - 

(1) ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรก 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 23 บาท) และไดเ้รียกและชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

(2) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน               
5 ลา้นบาท และไดเ้รียกและชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติใหล้งทุน
ในบริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั จาํนวนรวม 1,999,997 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 199,999,700 บาท คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ต่อมาบริษทัย่อยไดเ้พิ่มทุนของบริษทัจากจาํนวน 5 ลา้นบาท 
เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1,950,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 195 ลา้นบาท 
บริษทัไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุน้ในอตัราหุน้ละ 50 บาท เป็นจาํนวน 97.50 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 
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นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อย    
ในต่างประเทศซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคให้กบัร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   2558 2557 
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 อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

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

     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั     
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั (1)  ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร   - 96.00 

       บริษทั สุดา จาํกดั ร้านอาหาร    
 (ยงัไม่เปิดดาํเนินงาน) สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 

 

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั (2) ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (2) ร้านอาหาร มาเลเซีย 50.00 50.00 

(1) ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนโอนหุน้สามญัในบริษทั ภทัรา ไฟน์ 
ไทย คูซีน จาํกดั จาํนวน 1 หุน้ ใหก้บับริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั) ไดท้าํสญัญา
ร่วมลงทุนกบับริษทั เอม็ เอฟ จี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง (สิงคโปร์) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)) เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั เพื่อประกอบกิจการภตัตาคารไทยใน 
สหราชอาณาจกัร ต่อมาวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจาก 1 ปอนด ์เป็น 
3 ลา้นปอนด ์โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2,999,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนด ์รวมเป็นจาํนวน 2.9 ลา้นปอนด ์โดย
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั ถือหุน้ในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ในอตัราร้อยละ 50 
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(2) ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั บางกอก แจม จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินงานแลว้ และในเดือนตุลาคม 
2558 บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็  บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินงาน 

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ี มีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากข้อมูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และ 2557  ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของ บางกอก แจม และภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการ
เจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยูภ่ายใต้
การควบคุมของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกัด และ บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกัด 
ตามลาํดบั 
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 สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 รายไดข้องบริษทัยอ่ยและส่วนแบ่ง
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีจาํนวนคิดเป็น           
ร้อยละของสินทรัพยร์วม สินทรัพยส์ุทธิ (สินทรัพยร์วมหกัดว้ยหนี้สินรวม) รายไดร้วมและกาํไรสุทธิรวม ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ชื่อบริษทั งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบนัทึก  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม 
 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)              
บริษทัย่อย              
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 13.96  13.54 - - 11.90 12.61 13.08 13.72 -  -  -  - 

(สดัส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)               
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.27  0.33 - - 0.06 0.07 0.07 0.09 -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั 2.77  2.64 - - 1.68 2.15 1.74 1.98 -  -  - - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั 0.56 0.67 - - 0.43 0.59 0.48 0.69 -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชา) จาํกดั (1) 0.64 0.76 - - 0.36 0.34 0.37 0.13 -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั  - - - - - - - - -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั  2.84 - - - - - - - -  -  -  - 

บริษทัร่วม              
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั (1) - - 2.97  2.74 - -  -  - (1.08) 0.16 1.32  1.01 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (1) - - 0.51  0.21 - -  -  - 2.07 1.18 1.59 0.80 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั (เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) (1) (2) - - 0.65  0.76 - -  -  - (0.18) (0.88) (0.57) (0.37) 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จาํกดั              
บริษทัร่วม              
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั - - 3.53 - - - - - (0.41) - (0.18)  - 
 21.04 17.94 7.66  3.71 14.43 15.76 15.74 16.61 0.40 0.46 2.16 1.44 

(1) ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
(2) เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้ร่วมลงทุนใน บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน  

ต่อมาในเดือน กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัร่วมดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 10 ลา้นบาท โดยไดเ้สนอขายหุ้นให้กบับริษทัแห่งหนึ่ง   
ทั้งจาํนวน ดงันั้นทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว นอกจากนี้บริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษทัเป็น บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั
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กรรมการ  กรรมการ 
 

 

ชื่อบริษทั งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบนัทึก  รายได้ 
 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จาํกดั           
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 7.28 6.60 - - 4.62  4.65  4.96 5.01 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั (1) 0.70  0.45 - - 1.01  0.93  1.08 1.11 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั (1) 0.45  0.44 - - 0.45  0.56  0.56 0.65 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั (1) 2.96  3.46 - - 4.59  4.84  5.10 5.12 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์          
แมนเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั (1) 0.39 0.44 - - 0.27  0.25  0.23 0.26 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช (1) 1.28 1.36 - - 0.58  0.69  0.63 0.82 
 13.06 12.75 - - 11.52  11.92  12.56 12.97 
          

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พทีีอ)ี จาํกดั          
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั (1) 0.28 0.30 - - 0.23  0.49  0.37 0.50 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (1) 0.02 0.07 - - 0.13  0.20  0.14 0.24 
 13.36  13.12 - - 11.88  12.61  13.07 13.71 

(1)  ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.6 โดยนโยบายการบญัชีท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณ 
มาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใด
รายการหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนาํมา
พิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) และการวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่า
ยติุธรรม เช่น มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) หรือมูลค่าจากการใชใ้น
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) 

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตามลาํดบัขั้น
ของขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 



 
- 15 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2557
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 
เงินสดในมือ 9,765  9,156  7,404  7,491 
เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 610,575  526,640  488,966  398,618 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.85 - 1.25 ต่อปี        
และร้อยละ 0.62 - 1.25 ต่อปี ตามลาํดบั)   10,182  34,603  2,151  27,199 

 630,522  570,399  498,521  433,308 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72,138 86,263 67,707 66,169 

บวก ซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
 และสิทธิการเช่าระหวา่งงวด 234,356 367,833 181,935 272,757 

หกั ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ      
 การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี  (986) (31,089) (356)  (30,275) 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร     
 ซ่ึงจ่ายในงวดก่อน - (10,463) - (10,463) 
 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด  (255,103) (359,557) (202,594) (247,629) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 50,405 52,987 46,692 50,559 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     

(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 

 
 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,146 2,955 1,146 2,955 
หกั เงินสดจ่าย (700) (1,426) (700) (1,426) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 446 1,529 446 1,529 

        
ค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 446 1,083  446 1,083 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 446  - 446 
 446 1,529  446 1,529 

4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557  2558  2557 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  290 1,051 290 1,051 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด 441,367 465,887 441,367 465,887 
หกั เงินปันผลจ่าย (441,266) (462,173) (441,266) (462,173) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 391 4,765 391 4,765 

4.3 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 ล้านบาท ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านยูโร 
 2558  2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557 

เงินกูย้มืระยะสั้น 355.00 355.00  - - - -  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 91.00 91.00  0.20 0.20  -  -  0.10  0.10 
หนงัสือคํ้าประกนั 247.14 247.44  - -  - -  -  - 
วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดา้น             

เงินตราต่างประเทศ 95.00 95.00  - -  1.00 1.00  -  - 
รวม 788.14 788.44  0.20 0.20  1.00 1.00  0.10  0.10 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี) 13 13 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 34,402 182,604 34,402 182,604 
- กองทุนส่วนบุคคล 117,146 131,507 117,146 131,507 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4,767 7,272 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 156,328 321,396 151,548 314,111 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน จากการปรับมูลค่า 30 กนัยายน 
 2558 ของเงนิลงทุน 2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 34,121  281 34,402 
- กองทุนส่วนบุคคล 115,430  1,716 117,146 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4,354  413 4,767 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2557 ของเงนิลงทุน 2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 181,887  717 182,604 
- กองทุนส่วนบุคคล 126,077  5,430 131,507 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,786  486 7,272 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน จากการปรับมูลค่า 30 กนัยายน 
 2558 ของเงนิลงทุน 2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 34,121  281 34,402 
- กองทุนส่วนบุคคล 115,430  1,716 117,146 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2557 ของเงนิลงทุน 2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 181,887 717 182,604 
- กองทุนส่วนบุคคล 126,077 5,430 131,507 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 184,025  263,557  161,833  231,940 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,194  2,534  26,014  20,250 
 186,219  266,091  187,847  252,190 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575)  (2,575)  (2,152)  (2,152) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 183,644  263,516  185,695  250,038 
        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 259  392  24,864  22,874 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 7,373  10,447  5,016  162 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188  125  6,486  4,965 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 47,502  38,505  18,818  13,710 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 238,966  312,985  240,879  291,749 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 118,532 123,284 96,763 92,090 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 62,309 136,723 62,309 136,723 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 413 309 413 309 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 45 286 45 286 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,726 2,955 2,303 2,532 

รวม 184,025 263,557 161,833 231,940 
    

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ถึงกาํหนด 2,152 2,168 5,013 4,698 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน - 254 6,195 6,668 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 38 87 4,464 6,315 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 1 5,743 2,490 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4 24 4,599 79 

รวม 2,194 2,534 26,014 20,250 
 186,219 266,091 187,847 252,190 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575) (2,575) (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีการคา้  183,644 263,516 185,695 250,038 



 
- 21 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 92,399  101,686  92,301  101,607 
งานระหวา่งทาํ 86  55  86  55 
วตัถุดิบ 142,073  159,152  127,385  143,748 
วสัดุหีบห่อ 49,330  54,863  48,844  54,315 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 12,162  12,540  10,653  11,792 
สินคา้ระหวา่งทาง 7  536  7  536 
รวมสินคา้คงเหลือ 296,057 328,832 279,276 312,053 

8. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
8.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท              

ไดใ้ช้เป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้า (ดูหมายเหตุ               
ขอ้ 23.3) 

8.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน ของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 3.73 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ของบริษทั บางกอก แจม จาํกัด กับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมทั้งหมด ดงันั้นบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั จึงได้
ไถ่ถอนเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในเดือนมีนาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภทกจิการ ทุนทีช่ําระแล้ว  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 
  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)                
บริษทัร่วม            
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร 100,000 100,000  47.99  47.99  48,998  48,998 69,274  63,475 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000  49.97  49.97  4,997  4,997 11,879 4,900 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั             

(เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) โรงเรียนสอนทาํอาหาร 50,000 40,000  40.00  50.00  20,000  20,000 15,119 17,620 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั              
บริษทัร่วม              
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั  ร้านอาหาร 3 ลา้นปอนด ์              
  สเตอร์ลิง  -  50.00  -  83,190  - 82,399  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม          157,185  73,995 178,671  85,995 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภทกจิการ ทุนทีช่ําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ยอดคงเหลือ  รายได้เงินปันผล  รายได้เงินปันผล 
         (ราคาทุน)  สําหรับงวดสามเดือน  สําหรับงวดเก้าเดือน 
  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่ 
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)                     
บริษทัร่วม       
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร 100,000 100,000  47.99 47.99 48,998 48,998 - - - - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 - - - - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั             

(เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) โรงเรียนสอนทาํอาหาร 50,000 40,000  40.00 50.00 20,000 20,000 - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       73,995 73,995     

                     
บริษทัย่อย             
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 50,000 50,000  80.00 80.00 40,000 40,000 - - - 8,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่อาคาร 1,000 1,000  99.93 99.93 999 999 - - - 4,997 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร 50,000 50,000  99.99 99.99 49,997 49,997 - - - - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร 25,000 25,000  59.99 59.99 15,000 15,000 - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์   457,500  457,500            

(กมัพชูา) จาํกดั ร้านอาหาร ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐ  99.96 99.96 14,885 14,885 - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น - -  100.00 - -  -  - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 200,000 -  99.99 - 100,000  -  - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       220,881 120,881     

รวมรายไดเ้งินปันผล         - - - 12,997 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัแผนเขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร ภายใตช่ื้อ 
“ภทัรา” และ “สุดา” ร่วมกนั โดยจะดาํเนินการผา่นบริษทัร่วมทุนภายใตช่ื้อ “บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน 
จาํกดั” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบริษทัย่อยของบริษทัในสหราชอาณาจกัร และมีมติอนุมติัให้จดทะเบียนเพิ่มทุน
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั จาก 1 ปอนด ์เป็น 3 ลา้นปอนด ์โดยใหบ้ริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์
โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศสิงคโปร์ เขา้ถือหุ้นของบริษทั ภทัรา 
ไฟน์ไทย คูซีน จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือจาํนวน 1.50 ลา้นปอนด์ ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ไดมี้มติอนุมติัแผนเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าว โดยบริษทั
จะลงทุนผ่าน บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลด้ิง จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใน
ประเทศไทย  

10. เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
เงนิต้น อตัรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

   2558  2557  2558  2557 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษัทย่อย        
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 -  -  21,877  20,318 

          
บริษัทร่วม        
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  7.5 ลา้นบาท 5.0 7,500  7,500  7,500  7,500 

   7,500  7,500  79,351  77,792 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ           

- บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช   -  -  (25,000)  (25,000) 
รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,500  7,500  54,351  52,792 
หกั  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั         

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  (5,469)  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  7,500 7,500 48,882  52,792 
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- เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั จาํนวน 
0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เพื่อนาํไปซ้ืออาคารแห่งหน่ึง เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

ต่อมาในปี 2558 บริษทัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวเพื่อท่ีจะขยายระยะเวลาการให้กู ้
เงินตามสัญญาเงินกู ้โดยเงินให้กูย้ืมมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนทุกปี จาํนวนทั้งหมด 3 งวด ดงัน้ี ชาํระเงิน
กูย้ืมงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2558 จาํนวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ชาํระเงินกูย้ืมงวดท่ีสองในเดือน
พฤศจิกายน 2559 จาํนวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และชาํระเงินกูย้มืงวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 
จาํนวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช จาํนวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหแ้ก่บริษทัโดยตัว๋มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 92.02  ลา้นบาท ดงันั้น 
บริษทัจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํนวน 25 ลา้นบาท  

- เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา 
จีเอม็บีเอช และบริษทัฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัคาดว่าเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่าวจะไดรั้บชาํระคืนภายหลงั 12 เดือนหลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 

11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 อาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 110.80 ลา้นบาท) และ 2.01 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 102.81 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบั
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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12. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,663 33,448 27,525 26,698 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,468 2,130 - - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 กนัยายน 
 2558      2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,229)  (132) - (1,361) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 515 - - 515 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (197) (48) - (245) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,869 (726) - 1,143 
รายไดร้อตดับญัชี 2,371 (1,638) - 733 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,139 2,807 - 24,946 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808) - - (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย    
และการบูรณะสถานท่ี 2,347 586 - 2,933 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441 366 - 6,807 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,448  1,215  -  34,663 
     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย(1) (97)  - 14 (83) 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(2) (2,033)  (352) - (2,385) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,130)  (352) 14 (2,468) 
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งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 กนัยายน 
 2557      2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,358)  (301)  -  (1,659) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 509 6 - 515 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - 999 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 170 (170) - - 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015 359 - 1,374 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304 466 - 2,770 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537 2,006 - 21,543 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,607 - - 1,607 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย    -  
และการบูรณะสถานท่ี 6 1,640  - 1,646 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 6,322  - 6,322 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,789  10,328  -  35,117 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย(1) (123)  -  31  (92) 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(2) (2,316)  569  -  (1,747) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,439)  569  31  (1,839) 

(1)   เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  
(2)   เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 กนัยายน 
 2558      2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  (1,229) (132) - (1,361) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431 - - 431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (197) (48) - (245) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,869 (726) - 1,143 
รายไดร้อตดับญัชี 2,371 (1,638) - 733 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21,938 2,791 - 24,729 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (808) - - (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     
และการบูรณะสถานท่ี 2,323 580 - 2,903 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   26,698 827 - 27,525 
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งบการเงนิเฉพาะบริษัท (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 กนัยายน 
 2557      2557 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,358) (301) - (1,659) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431 - - 431 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - 999 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 170 (170) - - 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015 359 - 1,374 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304 466 - 2,770 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537 2,006 - 21,543 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  1,607 - - 1,607 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     

และการบูรณะสถานท่ี 6 1,623 - 1,629 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   24,711 3,983  - 28,694 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบในการปรับลดอตัราการจดัเก็บภาษีเงินได ้ นิติบุคคลจาก
เดิมในอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิสําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน  นิติบุคคลท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีปี 2555 ท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และจากเดิมในอตัราร้อยละ 23 เป็นอตัราร้อยละ 
20 สาํหรับบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
ต่อมา พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ไดล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และไดล้ดเป็น
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรา
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและคงจดัเก็บในอตัรา
ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี        
31 ธันวาคม 2558 ดงันั้น บริษทัจึงใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ
งวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557  
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จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ประกอบกบัคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชี บริษทัคาดว่ากฎหมายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง
จะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพื่อปรับลดอตัราการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไปไม่เกินอตัราร้อยละ 20 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมติ
ของคณะรัฐมนตรี ดงันั้น บริษทัจึงใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 และ 2557 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 51,431  46,681  50,911  43,978 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
      ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (1,368)  (2,376)  (942)  (1,832) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน        

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 50,063  44,305  49,969  42,146 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 2558  2557  2558  2557 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 113,708  99,973  110,228  95,045 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน (4,334)  (5,192)  (4,334)  (5,192) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (863)  (10,897)  (827)  (3,983) 
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน        

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 108,511  83,884  105,067  85,870 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษัทย่อย 
ในประเทศอีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20  

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในอตัราร้อยละ 8.5 - 25  
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13. เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 17,709 ปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 0.91 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารดงักล่าวแลว้ 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 446,420 464,714 377,072 393,469 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,648 5,077 4,567 5,252 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60 3 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 50,405  72,138  46,692  67,707 
รายไดร้อรับรู้ 8,178  18,193  8,126  18,058 
เจา้หน้ีอ่ืน 70,971  79,483  65,449  76,445 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 244,532  293,509  195,141  227,121 

 825,154  933,114  697,107  788,055 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 40,463  55,165  -  - 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (19,952)  (21,652)  -  - 
 20,511  33,513  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงันี้ 
 วงเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน วนัที่เริ่มชําระ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 
   (ร้อยละต่อปี)  ถึงวนัที่ครบกาํหนดชําระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
      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 52,500 2,894 120,000 6,138 
 600,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตุลาคม 2555 ถึง     
   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 37,500 ปอนดส์เตอร์ลิง มิถุนายน 2559 150,000 8,269 262,500 13,427 
 340,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  เมษายน 2557 ถึง     

   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง มกราคม 2562 238,000 13,120 289,000 14,782 
บริษัท บางกอก แจม จํากดั (2)         
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ 10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  8 พฤษภาคม 2555 ถึง     

   บวกร้อยละ 2.75 งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 6 กมุภาพนัธ์ 2558 - - 826,000 858 
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  16,180 - 19,960 
       40,463  55,165 

(1) บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั ได้นําอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง  ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

(2) บริษทั บางกอก แจม จาํกดั นาํเงินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ต่อมาเมื่อวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้มืทั้งหมด ดงันั้นบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั จึงไดไ้ถ่ถอนเงินฝากธนาคาร
ที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัในเดือนมีนาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 

(3) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยไดร้ับวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้ให้แก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งดาํรงสดัส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 และ 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,878  3,999  3,737  3,834 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,002 1,064 953 998 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 4,880 5,063 4,690 4,832 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 และ 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,638  11,998  11,214  11,503 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,004 3,193 2,858 2,994 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 14,642 15,191 14,072 14,497 
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ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 110,523 112,833  105,648  105,722 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,638 11,998  11,214  11,503 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,004  3,193  2,858  2,994 

รวม 125,165  128,024  119,720  120,219 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (114)  (4,468)  (114)  (4,468) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 125,051  123,556  119,606  115,751 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 3.58 – 4.11  ร้อยละ 3.73 – 3.89  ร้อยละ 3.58  ร้อยละ 3.89 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัรา  ตารางอตัรา  ตารางอตัรา  ตารางอตัรา 
 การเสียชีวติ  การเสียชีวติ  การเสียชีวติ  การเสียชีวติ 
 ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2551 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี  60 ปี  60 ปี  60 ปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 4  ร้อยละ 5  ร้อยละ 4  ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 – 41  ร้อยละ 0 – 35  ร้อยละ 0 – 41  ร้อยละ 0 – 35 
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(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558 2557  2558 2557 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 35,988  35,002  34,449  34,093 

อ่ืนๆ 837  1,475  -  254 
 36,825  36,477  34,449  34,347 

18. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี           
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสํารองน้ี     
จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

19. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจาก 5 บาท ต่อหุ้น เป็น 1 บาท ต่อหุ้น ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียน
เปล่ียนจากจาํนวน 98,081,673 หุ้น เป็น 490,408,365 หุ้น บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
และขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั และไดจ้ดทะเบียน
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
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20. การจัดสรรกาํไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2556 จาํนวน 98,081,673 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท) ในอตัราหุ้นละ 
5.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 540 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท จาํนวน 98,081,673 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 123 ลา้นบาท 
ในเดือนกนัยายน 2556 ดงันั้น บริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 4.25 บาท จาํนวน 
98,081,673 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 417 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2557 จาํนวน 490,408,365 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้นละ 
0.80 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 392 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 49 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2557 ดงันั้น
บริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 343 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 490,408,365 หุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 98 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 

บริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดมี้มติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 500,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 20 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
10 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีของบริษทั เอส แอนด ์พี แอทเซส จาํกดัไดมี้มติ
อนุมติัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 500 บาท เป็นเงินรวม 5 ลา้นบาท 
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557  
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21. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้าก
การขายและการใหบ้ริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้าย
ในการบริหารบางส่วนของบริษทั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่าว กิจการเหล่าน้ี เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีท่ีสาํคญั
ระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงิน
ใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
21.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
  2558  2557  2558  2557 
ลูกหนีก้ารค้า        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  77  291 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  21,825  11,740 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  101  38 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  1,817  5,647 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 49 70  49  70 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 445 925  445  925 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั        

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม - 63  -  63 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 696 801  696  801 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,004 675  1,004  675 

  2,194 2,534  26,014  20,250 
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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 
  2558  2557  2558  2557 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  83  286 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  24,445  17,010 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  64  206 

     บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  487 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  13  4,493 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัร่วม 74  207  74  207 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 185  185  185  185 

  259  392  24,864  22,874 

         
รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  107  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  465  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  64  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  973  1,655 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,210  668 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  159 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  3,479  2,358 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 188  125  188  125 

  188  125  6,486   4,965 

     
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม     
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 69,274 63,475 48,998 48,998 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 11,879 4,900 4,997 4,997 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั      

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 15,119 17,620 20,000 20,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 82,399 - - - 

  178,671 85,995 73,995 73,995 
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..........................................................  .......................................................... 
(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 
  2558  2557  2558  2557 
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 อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 49,997 49,997 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 15,000 15,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์        

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 14,885 14,885 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง       

(พีทีอี) จาํกดั (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558       
: 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  - - - 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 100,000 - 
  -  - 220,881 120,881 

 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)      
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช       

(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - - 49,974 49,974 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   - - (25,000) (25,000) 
  - - 24,974 24,974 
      
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - - 21,877 20,318 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั          

(ร้อยละ 5.0) บริษทัร่วม 7,500  7,500  7,500  7,500 
  7,500 7,500 54,351 52,792 

       
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม 646  -  - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  291 136 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  274 39 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 538 927  538 927 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,006 1,402  1,006 1,402 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,458 2,748  2,458 2,748 

  4,648 5,077  4,567 5,252 

        
เงนิทดรองรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  60  3 

  -  -  60  3 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

21.2 รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  6,062  3,796 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  133  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,361  1,859 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 54  117  54  117 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 550  714  550  714 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,049  4,226  6,049  4,226 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,649  5,865  6,649  5,865 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,869  3,098  2,869  3,098 

  16,171  14,020  23,727  19,675 

      
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  249  249 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 201  202  201  202 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 450  750  450  750 
  651  952  1,050  1,351 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  306  359 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  230  3,020 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  90  159 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,337  1,701 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  166  158 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  378  378 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 17  14  17  14 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 284  222  284  222 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 7  -  7  - 

  308  236  2,839  6,035 

      
ซ้ือสินค้า         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 976 1,541  976  1,541 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 87  -  87  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,156  2,879  3,156  2,879 
  4,219  4,420  4,219  4,420 

      
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,156  1,144 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  125  - 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 108  108  108  108 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 171  217  171  217 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,203  -  3,203 
กรรมการ กรรมการ 924  330  924  330 
  1,203  3,858  2,484  5,002 

 
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  320  320 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 940  -  940  - 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 875  707  875  707 

  1,815  707  2,135  1,027 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 12,147  12,851  10,122  9,244 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 298  251  293  181 
  12,445  13,102  10,415  9,425 

         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม (2,061)  210  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 3,963  1,552  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม (337)  (1,157)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม (791)  -  -  - 
  774  605  -  - 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558
และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  17,713  10,927 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  314  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,839  1,859 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 184  338  184  338 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 1,776  2,325  1,776  2,325 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,624  12,985  17,624  12,985 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,442  33,860  32,442  33,860 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,398  14,044  16,398  14,044 

  68,424  63,552  90,290  76,338 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  747  669 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  225  315 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  225  350 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 605  610  605  610 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 1,750  1,000  1,750  1,000 
  2,355  1,610  3,552  2,944 

         
รายได้เงนิปันผล      

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  8,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  4,997 
  - - - 12,997 

         
รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  930  995 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  72  72 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  871  10,340 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  270  1,079 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,766  4,149 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  465  481 
บริษทั เอสเค เคเทอร์ร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  27 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,121  1,121 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 35  44  35  44 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 904  1,143  904  1,143 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 15  26  15  26 

  954  1,213  8,449  19,477 

      
ซ้ือสินค้า         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 3,027 4,804  3,027  4,804 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม 87  -  87  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,706  4,474  8,706  4,474 
  11,820  9,278  11,820  9,278 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,396  3,362 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  125  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3  - 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 510  734  510  734 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 324  324  324  324 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,203  -  3,203 
กรรมการ กรรมการ 1,623  990  1,623  990 
  2,457  5,251  5,981  8,613 

          
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  958  958 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,640  -  2,640  - 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 2,589  2,478  2,589  2,478 
  5,229  2,478  6,187  3,436 

      
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 39,398  41,349  33,875  29,550 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 893  752  876  544 
  40,291  42,101  34,751  30,094 

         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 5,799  3,162  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 6,979  2,524  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) บริษทัร่วม (2,501)  (1,157)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั บริษทัร่วม (791)  -  -  - 
  9,486  4,529  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่รายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอื่น  ๆ
รายการตดับญัชีรายไดร้ะหว่างส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงันี้ 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม              
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,548,191  238,743  253,074  11,367  2,051,375  (6,299)  2,045,076 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 303,096  34,795  3,537  (2,442)  338,986  (7,812)  331,174 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน-สุทธิ       4,350 
รายไดอ้ื่น       15,480 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (93,847) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (12,445) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (343) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       774 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       245,143 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (50,063) 
กาํไรสาํหรับงวด             195,080 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             11,926 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             207,006 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่อ)              
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 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 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (6,493) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             117,983 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่อ)        
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558        
รายไดต้ามส่วนงาน 4,206,759  545,885  750,500  35,404 5,538,548 (16,646) 5,521,902 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 777,745  71,022  15,788  (3,819) 860,736 (8,833) 851,903 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน           
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน-สุทธิ       5,882 
รายไดอ้ื่น       52,308 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (326,385) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (40,291) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (1,880) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       9,486 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       551,023 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (108,511) 
กาํไรสาํหรับงวด       442,512 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี       14,968 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด       457,480 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒุิ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (ต่อ)              
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 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 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (1,729) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             305,780 
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..........................................................  .......................................................... 
(นายประเวศวฒิุ  ไรวา)  (นางเกษสุดา  ไรวา) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย :  พนับาท 
 ในประเทศ ต่างประเทศ งบการเงนิรวม  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,775,830 1,725,794 253,074 252,179 2,028,904 1,977,973 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย :  พนับาท 
 ในประเทศ ต่างประเทศ งบการเงนิรวม  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,702,978 4,519,381 750,500 736,765 5,453,478 5,256,146 

23. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือ
คํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
23.1 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีดงัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 454,151 438,576 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 915,174 884,533 
เกิน 5 ปี 112,436 125,819 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2558  2557 
ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 147,727 135,052 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 230,400 188,306 
เกิน 5 ปี 122,335 132,953 

23.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้ง
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาตกแต่งสาขา ร้านคา้ และโรงงานแห่งใหม่เป็นจาํนวนเงิน
36.99 ลา้นบาท และ 48.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนั
ท่ีธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 
52.97 ลา้นบาท และ 52.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนังสือคํ้าประกนั
จาํนวน 0.58 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 

23.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา
เพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศเพื่อคํ้าประกนัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ 
(License Agreement) 
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24. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ ลาํดบัช้ัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลที่ใช้ในการวดั

มูลค่ายุตธิรรม 
 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  

ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 

2558 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 

2558 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2557 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
34,402 

- กองทุนส่วนบุคคล 
= 117,146 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
182,604 

- กองทุนส่วนบุคคล
= 131,507 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
34,402 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 117,146 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
182,604 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 131,507 

ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี 4,767 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี 7,272 

- - ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ   

25. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
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