
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ       
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน              
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ                         
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผู ้บริหารใช้และ                                
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ
งบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 650,969,643 570,399,001 498,011,934 433,308,469
เงินลงทุนชัว่คราว 5 317,645,387 321,395,736 312,789,399 314,111,001
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 25 333,502,746 312,985,149 335,781,597 291,748,951
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 - - 18,054,890 -

สินคา้คงเหลือ 7 324,038,040 328,832,472 309,242,875 312,052,973
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,224,243 11,115,461 7,061,959 11,144,289

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,635,380,059 1,544,727,819 1,480,942,654 1,362,365,683

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 1,052,860 4,318,045 583,660 583,660
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 25 84,940,840 68,374,780 53,995,000 53,995,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 25 - - 220,880,839 120,881,115
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 และ 25 86,959,641 17,620,388 20,000,000 20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 6,000,000 7,500,000 38,934,780 52,792,250
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,579,709,775 1,605,781,578 1,269,851,526 1,280,092,795
สิทธิการเช่า 13 79,442,310 70,379,871 42,716,424 55,258,485
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 15,339,422 13,633,168 15,120,106 13,331,438
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 34,481,289 33,350,724 27,807,087 26,697,864
เงินมดัจาํระยะยาว 254,328,094 225,521,985 183,139,920 167,378,288
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19,069,720 23,794,697 9,384,774 10,636,192

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,171,323,951 2,080,275,236 1,892,414,116 1,811,647,087
รวมสินทรัพย์ 3,806,704,010 3,625,003,055 3,373,356,770 3,174,012,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16 -               905,810            - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 และ 25 907,875,143    933,113,847     794,538,147     788,055,415     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 16,302,487      21,651,496       - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 112,186,818    96,083,257       93,516,946       88,448,617       

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 5,096,474        9,345,679         5,096,474          9,345,679         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18 62,166,222      62,670,785       36,106,478       29,927,899       

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,103,627,144 1,123,770,874  929,258,045     915,777,610     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 18,066,036      33,512,916       - -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 2,167,317        2,032,428         - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 129,049,920    110,522,944     123,414,203     105,648,566     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 21 54,667,041      36,477,005       35,152,809       34,347,132       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 203,950,314    182,545,293     158,567,012     139,995,698     

รวมหน้ีสิน 1,307,577,458 1,306,316,167  1,087,825,057  1,055,773,308  

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)
กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ
2558 2557 2558 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้
               มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้

490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,200,583,335 1,035,818,446 1,052,799,662 885,507,411

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (23,681,899) (33,832,381) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,409,633,487 2,234,718,116 2,285,531,713 2,118,239,462

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 89,493,065      83,968,772       - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,499,126,552 2,318,686,888 2,285,531,713 2,118,239,462

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,806,704,010 3,625,003,055 3,373,356,770 3,174,012,770

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

               มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 7,551,991,844   7,256,854,663   6,378,768,346   6,075,849,330   
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,997,737,764) (3,936,797,971) (3,690,738,084)  (3,622,268,347)  
กาํไรขั้นต้น 3,554,254,080   3,320,056,692   2,688,030,262   2,453,580,983   
รายไดอ่ื้น 24 78,525,384        89,839,533        90,544,395        113,762,254      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (263,140,651)     (240,455,324)     (233,654,902)     (216,137,032)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (2,560,443,448)  (2,478,290,733)  (1,747,184,457)  (1,659,748,079)  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 25 (53,069,246)       (59,191,941)       (45,155,309)       (45,186,058)       
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 4,502,127           (5,017,549)         4,205,754           (2,528,434)         
ตน้ทุนทางการเงิน (2,268,755)         (2,889,378)         (278,094)            (302,421)            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 25 4,215,229           5,746,165           - -
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 762,574,720      629,797,465      756,507,649      643,441,213      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15 (154,507,100)     (132,861,968)     (147,847,869)     (130,431,174)     
กาํไรสําหรับปี 608,067,620      496,935,497      608,659,780      513,010,039      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
 - สุทธิจากภาษี -                 13,829,524        - 9,661,719           

รายการท่ีอาจจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 13,824,938        (15,306,834)       - -
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย์
เผือ่ขาย (กลบัรายการ) (106,706)            (126,041)            - -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 21,341                25,208                - -
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 13,739,573        (1,578,143)         - 9,661,719           
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 621,807,193      495,357,354      608,659,780      522,671,758      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 606,132,418 497,737,783 608,659,780 513,010,039
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,935,202           (802,286)            - -

608,067,620 496,935,497 608,659,780 513,010,039

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 616,282,900 497,907,925 608,659,780 522,671,758
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,524,293           (2,550,571)         - -

621,807,193 495,357,354 608,659,780 522,671,758

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.23 1.01 1.24 1.05

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ รวม ไม่มอีาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ทุนสํารอง บริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 490,408,365 689,980,549 52,343,137 990,972,640 (21,496,581) 612,538 (122,510) 2,202,698,138 88,516,333 2,291,214,471

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น

จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย -           -           -        -                 -          -       -        -               6,510 6,510

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -           -           -        510,733,753 (12,724,995) (126,041) 25,208 497,907,925 (2,550,571) 495,357,354

เงินปันผลจ่าย 23 -           -           -        (465,887,947) -          -       -        (465,887,947) (2,003,500) (467,891,447)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,035,818,446 (34,221,576) 486,497 (97,302) 2,234,718,116 83,968,772 2,318,686,888

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของ กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ ภาษีเงนิได้เกีย่วกบั

อตัราแลกเปลีย่น จากการปรับมูลค่า องค์ประกอบของ

จากการแปลงค่า ของหลกัทรัพย์เผื่อขาย กาํไร (ขาดทุน)

งบการเงนิ (กลบัรายการ) เบ็ดเสร็จอื่น

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทิูร  ศิลาอ่อน)
กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ รวม ไม่มอีาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ทุนสํารอง บริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,035,818,446 (34,221,576) 486,497 (97,302) 2,234,718,116 83,968,772 2,318,686,888

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -             -             -          606,132,418 10,235,847 (106,706)    21,341        616,282,900       5,524,293   621,807,193

เงินปันผลจ่าย 23 -             -             -          (441,367,529) -            -           -          (441,367,529) -          (441,367,529)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,200,583,335 (23,985,729) 379,791 (75,961) 2,409,633,487 89,493,065 2,499,126,552

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

จัดสรรแล้ว

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลต่างของ กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้

อตัราแลกเปลีย่น จากการปรับมูลค่า

(กลบัรายการ)

ภาษีเงนิได้เกีย่วกบั

องค์ประกอบของ

กาํไร (ขาดทุน)จากการแปลงค่า ของหลกัทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงนิ เบ็ดเสร็จอื่น

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทิูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 490,408,365 689,980,549 52,343,137 828,723,600 2,061,455,651

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 522,671,758 522,671,758

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (465,887,947) (465,887,947)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 490,408,365 689,980,549 52,343,137 885,507,411 2,118,239,462

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 490,408,365 689,980,549 52,343,137 885,507,411 2,118,239,462

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 608,659,780 608,659,780

เงินปันผลจ่าย 23 - - - (441,367,529) (441,367,529)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,052,799,662 2,285,531,713

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

....................................................................    .....................................................................
                          (นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทิูร  ศิลาอ่อน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 762,574,720      629,797,465     756,507,649     643,441,213     
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 367,855,261 359,488,678 294,720,495 292,195,506
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 116,263             (47,301)             (1,408,928)        1,064,379         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า

ของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (3,238,421)         (6,147,670)        (3,238,224)        (6,147,413)        
หน้ีสงสัยจะสูญ- เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                - - 25,000,000       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (4,215,229)         (5,746,165)        - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (7,674,332)         8,946,088         1,077,937         (751,181)           
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,968,841        17,265,116       8,242,569         16,402,415       

(2,774,627)         (5,650,552)        (2,596,865)        (5,365,584)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (กลบัรายการ) -                - - (4,997,000)        
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,623,952)         (1,539,413)        (1,639,844)        (1,539,413)        
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,522,466        21,259,780       18,761,127       19,328,055       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) (4,249,205)         4,270,442         (4,249,205)        4,270,442         
รายไดเ้งินปันผล -                - (1,499,940)        (15,258,408)      
รายไดด้อกเบ้ียรับ (2,650,297)         (2,525,995)        (4,638,584)        (4,477,180)        
ดอกเบ้ียจ่าย 2,268,755          2,889,307         278,094             302,421            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 1,136,880,243 1,022,259,780 1,060,316,281 963,468,252

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา)                (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,547,495) (44,987,980) (42,642,483)      (29,585,421)      
สินคา้คงเหลือ 4,794,432          (10,880,885)      2,810,098         (9,300,468)        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,891,218          4,444,516         4,082,330         (4,319,500)        
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 3,265,185          - - -
เงินมดัจาํระยะยาว (28,806,109)       (11,857,490)      (15,761,632)      (13,451,824)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,724,977          3,926,565         1,251,418         2,466,956         

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (18,131,676) 67,580,593 11,066,654       22,755,438       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 387,121             3,183,137         6,815,636         (2,624,756)        
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (995,490)            (7,324,600)        (995,490) (7,324,600)        
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (981,708) (2,423,239)        - -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,082,480,698 1,023,920,397 1,026,942,812 922,084,077
ดอกเบ้ียรับ 2,680,195          2,548,523         3,700,850         1,182,105         
จ่ายดอกเบ้ีย (2,255,176)         (2,719,934)        (59,310)             (65,705)             
จ่ายภาษีเงินได้ (139,377,873)     (157,447,916)    (143,888,764)    (146,468,163)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 943,527,844 866,301,070 886,695,588 776,732,314

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (10,094,000)      -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,500,000          - 6,969,340         2,564,850         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (540,000,000)     (460,000,000)    (540,000,000)    (460,000,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 549,656,692      589,488,027     547,156,692     584,488,027     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (83,190,144)       (20,000,000)      - (20,000,000)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (99,999,724)      (14,885,115)      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

.....................................................................                                         .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา)                (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (340,862,194) (482,577,330) (287,565,982)    (356,621,072)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,429,726 2,334,618 2,400,734 2,334,618 
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า - 3,549,150         - -
เงินปันผลรับ - 2,261,908         1,499,940         15,258,408       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (410,465,920) (364,943,627) (379,633,000) (246,860,284)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

(905,810)            (1,151,848)        - -
(20,795,889)       (29,028,221)      - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 18,348,134       - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2.1 (891,684)            (1,808,476)        (891,684)           (1,808,476)        

- (2,003,500)        - -
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (441,351,177)     (466,648,725)    (441,351,176)    (466,648,725)    
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย - 6,510                - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (463,944,560) (482,286,126) (442,242,860) (468,457,201)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (116,263)            (150,073)           (116,263)           (150,073)           

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 11,569,541        4,622,240         - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 80,570,642 23,543,484 64,703,465 61,264,756 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 570,399,001      546,855,517     433,308,469     372,043,713     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 4.1 650,969,643 570,399,001 498,011,934 433,308,469

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

.....................................................................       .....................................................................
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายวทูิร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

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. เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การนาํเสนองบการเงิน และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 
2544 เร่ือง การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554   

มาตรฐานการบัญชีท่ีใช้อาจไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอ่ืนๆ 
เน่ืองจากงบการเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินจึงไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนสาํหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัหลกัการบญัชี
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

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 ้
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 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

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 
  
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 เร่ืองการรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 

   และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี      
      ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ เร่ือง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2558) ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2558 เป็นต้นไป เพื่อใช้แทนกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) กรอบ
แนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 

2.4 มาตรฐานท่ีออกใหม่เก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 12 เป็นมาตรฐานที่ออกใหม่เกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย การร่วมการงาน บริษทัร่วมและ/หรือกิจการ
ซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัท่ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม โดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 12 มีผลให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมเพิ่มข้ึน (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 2.8 และ 9) 

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)์ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจาก  
การขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด                   
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 หมายถึงราคาขาย
หรือโอนออก (exit price) ยกเวน้กรณีท่ีราคาสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกันไม่สามารถ
สงัเกตได ้จึงจะวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 13 ยงักาํหนดถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ตอ้งถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป โดยการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ไม่ไดมี้ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งรับรู้รายการในงบการเงินรวม นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม (ดูหมายเหตุขอ้ 29.4) 

2.5 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)     เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
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 
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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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 
 ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.6 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดร้วมงบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่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 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกและรับชาํระค่าหุ้นในอตัราหุ้นละ 50 บาท เป็นจาํนวน 97.50 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

นอกจากน้ี งบการเงินรวมยงัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั 
เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและ
ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่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 ์  สาธารณรัฐ   

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

     
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จาํกดั     

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน 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 

     
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     

บริษทั บางกอก แจม จาํกดั(2)   ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั(2) ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) 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) ไดท้าํสญัญาร่วม
ลงทุนกบับริษทั เอม็ เอฟ จี อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง (สิงคโปร์) จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน)) เพื่อร่วมลงทุนในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั เพื่อประกอบกิจการภตัตาคารไทยใน สหราช
อาณาจกัร ต่อมาวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1 ปอนด ์เป็น 3 ลา้น
ปอนด ์โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2,999,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนด ์รวมเป็นจาํนวน 2.9 ลา้นปอนด ์โดยบริษทั 
เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั ถือหุน้ในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ในอตัราร้อยละ 50 

(2) ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บางกอก แจม จาํกดั และบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็  บีเอชดี จาํกดั ได้
หยดุดาํเนินงานแลว้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดร้วมงบการเงินของ บางกอก 
แจมและภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียน
ภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จาํกดั และ บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั ตามลาํดบั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.7 สินทรัพยแ์ละเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 รายไดข้องบริษทัยอ่ย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม สินทรัพยส์ุทธิ 
(สินทรัพยร์วมหกัดว้ยหนี้สินรวม) รายไดร้วมและกาํไรสุทธิรวม ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ชื่อบริษทั งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบนัทึก  รายได้คดิเป็นร้อยละ  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม 

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  ของรายได้รวม  คดิเป็นร้อยละของกาํไรสุทธิ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ     
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่31 ธันวาคม  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

บริษทัย่อย         
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 12.80 13.54 - - 13.15 13.67 - - 
(สดัส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.24 0.33 - - 0.07 0.09 - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี  อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั 2.66 2.64 - - 1.79 1.83 - - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั 0.50 0.67 - - 0.46 0.65 - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพชูา) จาํกดั 0.68* 0.76* - - 0.38* 0.17* - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั - - - - - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั 2.34 - - - - - - -          

บริษทัร่วม         
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั - - 2.78* 2.74* - - 1.23* 0.93* 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั  - - 0.62* 0.21* - - 1.75* 0.71*          

การร่วมค้า         
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั (เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) (1) - - 0.57* 0.76* - -               (0.54)*               (0.48)* 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จาํกดั         

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั - - 2.90* - - - (1.75)* - 
 19.22 17.94 6.87 3.71 15.85 16.41 0.69 1.16 

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

เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 10 ลา้นบาท โดยไดเ้สนอขายหุ้นให้กบับริษทัแห่งหนึ่งทั้งจาํนวน ดงันั้นทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมดงักล่าว นอกจากนี้การร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษทัเป็น บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

ชื่อบริษทั งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์ของบริษทัย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวธิีส่วนได้เสีย  รายได้ 
 คดิเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม  คดิเป็นร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  คดิเป็นร้อยละของรายได้รวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จาํกดั       
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 6.78  6.60  -  -  5.18  5.18 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 0.65*  0.45*  -  -  1.05*  1.04* 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 0.36*  0.44*  -  -  0.54*  0.65* 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 2.93*  3.46*  -  -  5.06*  5.06* 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์            

 แมนเนจเมนท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั 0.27*  0.44*  -  -  0.23*  0.25* 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 1.05*  1.36*  -  -  0.65*  0.78* 

 12.04  12.75  -  -  12.71  12.96 
            

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พทีีอ)ี จาํกดั            
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั  0.23*  0.30*  -  -  0.27*  0.49* 
บริษทั บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั 0.04*  0.07*  -  -  0.11*  0.22* 

 12.31  13.12  -  -  13.09  13.67 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 
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2.8 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด  
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมี
สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี  

    หน่วย :พนับาท 
ช่ือบริษทั สัดส่วนการถือหุ้นและ การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)  ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี

 สิทธิในการออกเสียง ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย  อาํนาจควบคุมสะสม 
 ของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  ณ วนัที ่
 ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  31 ธันวาคม 
 (ร้อยละ) 31 ธันวาคม   

 2558  2557  2558  2557  2558  2557 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 50 50 3,070 8,729 42,523 39,453 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย       

ท่ีไม่มีสาระสาํคญั   2,454 (11,280) 46,970 44,516 
   5,524 (2,551) 89,493 83,969 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุ้น
ทั้งหมด ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี 

บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั  

 
หน่วย : พนับาท 

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 
2558 

 
2557 

สินทรัพยห์มุนเวียน 71,155 
 

79,797 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 90,160 

 
101,403 

หน้ีสินหมุนเวยีน (76,269) 
 

(102,293) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 42,523 

 
39,453 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  42,523 
 

39,453 
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บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั 
หน่วย : พนับาท 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 
2558 

 
2557 

    
รายได ้ 387,945  

 
378,314  

ค่าใชจ่้าย (383,645) 
 

(358,336) 

กาํไรสาํหรับปี 4,300  
 

19,978 

    
การแบ่งปันกาํไร 

   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,150 

 
9,989 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,150 
 

9,989 

 
4,300 

 
19,978 

    
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม 

   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,070 

 
8,729 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,070 
 

8,729 

 
6,140 

 
17,458 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท
ท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีภาระผกูพนั 

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

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ กาํหนดข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้การประมาณ
ดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีแต่ละราย 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 5 แห่ง คาํนวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั และบริษทัยอ่ยอ่ืนอีกจาํนวน 8 แห่ง คาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และการร่วมคา้แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

เงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือ
ไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดและแสดงดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ดงัต่อไปน้ี 

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์    5  ปี 

3.9 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่า ดงัต่อไปน้ี 

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

3.10 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่และ
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อน
เม่ือขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

3.11 ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันท่ีเกิดจาก
โปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวลัท่ีบริษทัให้กบัลูกคา้ ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการอตัรา
การใช้สิทธิคะแนนสะสมของลูกคา้ เพื่อแลกของรางวลั และราคาเฉล่ียของของรางวลั และ
แสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.12 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ตามวิธี Projected Unit Credit เช่น อตัราคิดลด อตัราการเสียชีวิต อายเุกษียณปกติ อตัราการเพิ่มข้ึน
ของเงินเดือน และอตัราการหมุนเวียนของพนกังาน เป็นตน้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 

3.13 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่           
อยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก   
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
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ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงินของผูเ้ช่าดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญา ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.14 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

3.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

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

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

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ  

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.17 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สําหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือคาดไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีลง 
เม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้ งน้ี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีปรับลดลงนั้ น บริษัทจะกลับรายการให้เท่ากับ
จาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะ
ใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทจะนํารายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้มาหักกลบกับรายการหน้ี สินภาษี เงินได ้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ดงักล่าวมาหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายและนาํไปรวมเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้รายการภาษี
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น ถา้ภาษีเงินไดที้่เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 
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3.18 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัใหญ่สําหรับปี
ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 

3.19 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้ นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใช้
ตามเกณฑต์ามท่ีกล่าว ยกเวน้รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 
2557) และการวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายติุธรรม เช่น มูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) หรือมูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) 
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
เงินสดในมือ 9,089  9,156  7,638  7,491 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 625,645  526,640  481,957  398,618 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 - 1.25 ต่อปี) 16,236  34,603  8,417  27,199 
 650,970  570,399  498,012  433,308 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ        

  สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        
และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72,138 86,263  67,707  66,169 

บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพย ์       
ไม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าระหวา่งปี 352,896 508,982  283,808  397,764 

หกั    ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ        
การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (18,953) (30,067)  (842) (29,142)

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเคร่ืองจกัร       
ซ่ึงจ่ายในปีก่อน - (10,463)  -  (10,463)

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (340,862) (482,577)  (287,566) (356,621)
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ        
สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        
และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 65,219 72,138  63,107  67,707 

      
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 

    

ยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,146  2,955 1,146  2,955 
หกั เงินสดจ่าย (891)  (1,809) (891) (1,809) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 255  1,146 255  1,146 

       
ค่าเช่าภายใตส้ัญญาการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 255  891 255  891 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  255 -  255 
 255  1,146 255  1,146 
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4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  290  1,051  290  1,051 
บวก เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 441,367  465,887  441,367  465,887 
หกั  เงินปันผลจ่าย (441,351)  (466,648)  (441,351)  (466,648) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 306  290  306  290 

4.3 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 247.28  247.26  - -  -  - - - 
วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดา้นเงินตรา             

ต่างประเทศ 95.00  95.00  - -  1.00  1.00 - - 
รวม     788.28      788.26  0.20 0.20  1.00  1.00 0.10 0.10 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 194,976 182,604 194,976 182,604 
- กองทุนส่วนบุคคล 117,813 131,507 117,813 131,507 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4,843 7,272 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 317,645 321,396 312,789 314,111 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 194,121 855 194,976 
- กองทุนส่วนบุคคล 115,430 2,383 117,813 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4,463 380 4,843 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2557 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,785 487 7,272 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2558 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 194,121 855 194,976 
- กองทุนส่วนบุคคล 115,430 2,383 117,813 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2557 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2557 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 277,279 263,557 256,136 231,940 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,447 2,534 33,534 20,250 
 283,726 266,091 289,670 252,190 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575) (2,575) (2,152) (2,152) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 281,151 263,516 287,518 250,038 
     
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 177 392 13,144 22,874 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 10,469 10,447 6,539 162 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 416 125 7,481 4,965 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 41,290 38,505 21,100 13,710 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 333,503 312,985 335,782 291,749 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 399 284 679 90 
เกินกาํหนดชาํระ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 372 723 372 723 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4 5 1 2 

รวม 279 557 136 940 
 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
ยงัไม่ถึงกาํหนด 7 8 0 8 
เกินกาํหนดชาํระ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 0 8 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5 5 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1 0 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 8 

รวม 7 4 34 50 
 726 091 670 190 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,575) (2,575) 52) 52) 
ลูกหน้ีการคา้ 151 516 518 038 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 107,888 101,686 107,772 101,607 
งานระหวา่งทาํ 72 55 72 55 
วตัถุดิบ 149,949 159,152 137,584 143,748 
วสัดุหีบห่อ 54,895 54,863 54,415 54,315 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 11,234 12,540 9,400 11,792 
สินคา้ระหวา่งทาง - 536 - 536 

รวมสินคา้คงเหลือ 324,038 328,832 309,243 312,053 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  
ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 3,998  ลา้นบาท และ 3,937 ลา้นบาท ตามลาํดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการ           
มีจาํนวน 3,691 ลา้นบาท และ 3,622 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
8.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากธนาคารของบริษัทจาํนวน 0.58 ล้านบาท ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 31.3) 

8.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี แอสเซท จาํกดั จาํนวน 
0.47 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
(ดูหมายเหตุขอ้ 31.3) 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน ของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง 
(พีทีอี) จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า 3.73 ลา้นบาท) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั
เงินกูย้ืมของบริษทั บางกอก แจม จาํกดั กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 
2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมทั้งหมด ดงันั้นบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 
จึงไดไ้ถ่ถอนเงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในเดือนมีนาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภทกจิการ  ทุนทีช่ําระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
       (ตามวธิีราคาทุน)   (ตามวธิีส่วนได้เสีย) 

   2558 2557  2558 2557  2558 2557   2558  2557 
บริษทัร่วม           

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)               
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร  100,000 100,000  48.99 48.99 48,998 48,998 69,438  63,475 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง  10,000 10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 15,503 4,900 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม        53,995 53,995 84,941  68,375 

การร่วมค้า           
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)               
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั            

(เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) โรงเรียนสอนทาํอาหาร  50,000 40,000  40.00 50.00 20,000 20,000 14,369 17,620 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากดั            
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั  ร้านอาหาร  3 ลา้นปอนด ์         
   สเตอร์ลิง -  50.00 - 83,190 72,591      - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้        103,190 20,000 86,960  17,620 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภทกจิการ ทุนทีช่ําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน ยอดคงเหลือ  รายได้เงินปันผล  
      (ร้อยละ)  (ราคาทุน)  สําหรับปีสิ้นสุด  
  ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม  
  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  

บริษทัร่วม            
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)                  
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั         ตวัแทนจาํหน่ายอาหาร 100,000 100,000  48.99 48.99 48,998 48,998 1,500  2,262 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       53,995 53,995     
บริษทัย่อย             

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)                  
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 -  4,996  
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 (กมัพชูา) จาํกดั ร้านอาหาร 457,500 457,500          
  ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ  99.96 99.96 14,885 14,885 -  -  
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ -  100.00 - - - -  -  

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 100,000 -  99.99 - 100,000 - -  -  
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       220,881 120,881     

การร่วมค้า             
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน)                  
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั            

(เดิมชื่อบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) โรงเรียนสอนทาํอาหาร 50,000 40,000  40.00 50.00 20,000 20,000 - -  
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้       20,000 20,000     
รวมรายไดเ้งินปันผล         1,500  15,258  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัแผนเขา้ร่วมลงทุนกบักลุ่มบริษทั 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร โดยจะ
ดาํเนินการผ่านบริษทัร่วมทุนภายใตช่ื้อ “บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั” ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัในสหราชอาณาจกัร และมีมติอนุมติัให้จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั 
จาก 1 ปอนด์ เป็น 3 ลา้นปอนด์ โดยให้บริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลด้ิง (พีทีอี) จาํกัด ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัในประเทศสิงคโปร์ เขา้ถือหุ้นของบริษทั ภทัรา ไฟน์ไทย คูซีน จาํกดั ในสัดส่วน 
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือจาํนวน 1.50 ลา้นปอนด์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ไดมี้มติอนุมติัแผนเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าว โดยบริษทัไดล้งทุนผา่น บริษทั เอส แอนด ์พี ดี
เวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัในประเทศไทย  

รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีสาํคญั 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั เป็นจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทัร่วม
ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

บริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
 หน่วย : พนับาท
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 

สินทรัพยห์มุนเวียน 171,210  151,288 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 70,475  54,908 

หน้ีสินหมุนเวยีน (98,654)  (74,891) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (1,292)  (1,738) 

  
 หน่วย : พนับาท
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 

รายได ้ 383,143  337,655 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 19,758  15,546 

กาํไรสาํหรับปี 15,232  9,406 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั เอชดี 
ดิสทริ บิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 141,739  129,567 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส    

(ประเทศไทย) จาํกดั (ร้อยละ) 48.99  48.99 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส     

(ประเทศไทย) จาํกดั 69,438  63,475 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 หน่วย : พนับาท
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 

ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ียงัดาํเนินงาน 10,603  3,518 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม 15,503  4,900 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั เป็นจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินของการร่วมคา้ซ่ึง
จดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จํากดั 

หน่วย : พนับาท 

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

   2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   77,838 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด)   10,085 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   87,923 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   70,013 
รวมสินทรัพย์   157,936 

    
หน้ีสินหมุนเวยีน    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้)   (204) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้)   (12,550) 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   (12,754) 
รวมหนีสิ้น   (12,754) 

    
สินทรัพย์สุทธิ   145,182 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยสรุป 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั 

หน่วย : พนับาท 
   สําหรับปีส้ินสุด 
   วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

รายได ้   1,755 
ตน้ทุนการขาย   (706) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน   (2,528) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร   (19,719) 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง   (21,198) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   - 
ขาดทุนหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง   (21,198) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   (21,198) 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีรับรู้ใน               
งบการเงินรวมท่ีมีสาระสาํคญั เป็นดงัน้ี 

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั 

หน่วย : พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้  145,182 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ)   50.00 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  72,591 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

หน่วย : พนับาท 
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  (3,252)  (2,380) 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ 14,369  17,620 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบกาํหนด     
หุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี      

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.375 ต่อปี) 10,000  10,000  10,000  10,000 

11. เงินให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

เงนิต้น อตัรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ดอกเบีย้ 2558  2557  2558  2557 
  ร้อยละต่อปี        

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
บริษัทย่อย        
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  10.09 ลา้นบาท 3.0 -  -  10,094  - 
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 -  -  15,922  20,318 

          
บริษัทร่วม        
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  7.5 ลา้นบาท 5.0 6,000  7,500  6,000  7,500 

   6,000  7,500  81,990  77,792 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ           

- บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช   -  -  (25,000)  (25,000) 
รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,000  7,500  56,990  52,792 

         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          

- แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  - - 18,055  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  6,000 7,500 38,935  52,792 
  6,000 7,500 56,990  52,792 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

- 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 ในระหวา่งปี 2558 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มืบางส่วน เป็นจาํนวน 
0.10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 5.47 ลา้นบาท) 

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

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

- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั เป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.50 ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มืบางส่วนเป็นจาํนวน 
1.50 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 3  มิถุนายน 2558  บริษัทได้ให้กู ้ยืมแก่บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จาํกัด  
จาํนวน 10.94 ลา้นบาท  เพื่อนําไปชาํระสิทธิการเช่าสาขาแห่งหน่ึง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 10 เดือน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทั เอส แอนด ์พี 
เรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทัฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระคืนจาก
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกราคม 
2558 

    งบการเงนิ
ต่างประเทศ 

31 ธันวาคม
2558 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 279,483  - -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 229,718  1,523  -  -  6,797  238,038 
อาคารโรงงาน 200,260  -  (129) - -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,218,759  54,227  (70,379)  53,129  3,918  1,259,654 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- สาํนกังานและโรงงาน 625,368  35,799  (12,161)  91,702 -  740,708 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,484,258  85,984  (58,331)  86,113  1,543  1,599,567 

ยานพาหนะ 61,387  3,327  (1,029)  -  73  63,758 
รวมราคาทุน 4,099,233  180,860  (142,029)  230,944  12,331  4,381,339 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (86,419)  (8,049)  -  -  (2,824)  (97,292) 
อาคารโรงงาน (126,870)  (7,803)  128  -  -  (134,545) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (870,808)  (113,765)  64,686  -  (2,952)  (922,839) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- สาํนกังานและโรงงาน (473,659)  (45,592)  11,678  -  -  (507,573) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (992,001)  (167,495)  52,910  -  (3,550)  (1,110,136) 

ยานพาหนะ (46,181)  (5,508)  976  -  (72)  (50,785) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,595,938)  (348,212)  130,378  -  (9,398)  (2,823,170) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง            
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง  112,486  142,371  -  (230,944)  (47)  23,866 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง            
 อาคารและอุปกรณ์ (9,999)  (1,380)  9,054  -  -  (2,325) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,605,782          1,579,710 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกราคม 
2557 

    งบการเงนิ
ต่างประเทศ 

31 ธันวาคม
2557 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 279,483  - -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 200,068  19,551  (186)  19,954  (9,669)  229,718 
อาคารโรงงาน 200,260  -  - - -  200,260 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,094,053  70,044  (14,952)  76,057  (6,443)  1,218,759 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- สาํนกังานและโรงงาน 602,468  36,596  (13,696)  - -  625,368 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,319,390  134,211  (42,412)  90,435  (17,366)  1,484,258 

ยานพาหนะ 60,162  2,639  (2,645)  1,336  (105)  61,387 
รวมราคาทุน 3,755,884  263,041  (73,891)  187,782  (33,583)  4,099,233 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (82,799)  (5,235)  107  -  1,508  (86,419) 
อาคารโรงงาน (120,520)  (6,350)  -  -  -  (126,870) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (786,646)  (102,812)  12,534  -  6,116  (870,808) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- สาํนกังานและโรงงาน (436,688)  (50,257)  13,286  -  -  (473,659) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (859,925)  (167,816)  25,107  -  10,633  (992,001) 

ยานพาหนะ (41,351)  (7,279)  2,345  -  104  (46,181) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,327,929)  (339,749)  53,379  -  18,361  (2,595,938) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง            
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง  63,002  238,548  (1,314)  (187,782)  32  112,486 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง            
 อาคารและอุปกรณ์ (1,053)  (9,697)  751  -  -  (9,999) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,489,904          1,605,782 

       
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2558      348,212 
2557      339,749 

      
มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม)       
ของสินทรัพย์ถาวรซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาสะสม      
เต็มจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม     

2558      1,725,925 
2557      1,647,537 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกราคม 
2558 

    31 ธันวาคม
2558 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 279,483  -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 40,460  -  -  -  40,460 
อาคารโรงงาน 200,260  -  (129)  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,095,755  44,237  (47,080)  52,745  1,145,657 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์          

- สาํนกังานและโรงงาน 625,048  35,737  (12,112)  91,702  740,375 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,169,977  57,136  (39,630)  81,142  1,268,625 

ยานพาหนะ 59,541  3,330  (555)  -  62,316 
รวมราคาทุน 3,470,524  140,440  (99,506)  225,589  3,737,047 

      
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (35,304)  (1,260)  -  -  (36,564) 
อาคารโรงงาน (126,870)  (7,803)  128  -  (134,545) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (800,842)  (95,152)  46,050  -  (849,944) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์          

- สาํนกังานและโรงงาน (473,386)  (45,571)  11,651  -  (507,306) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (821,742)  (122,497)  32,293  -  (911,946) 

ยานพาหนะ (44,387)  (5,456)  503  -  (49,340) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,302,531)  (277,739)  90,625  -  (2,489,645) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง           
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 112,402  137,017  -  (225,589)  23,830 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง          
อาคารและอุปกรณ์ (302)  (1,380)  302  -  (1,380) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,280,093        1,269,852 



 
- 42 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้  จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกราคม 
2557 

    31 ธันวาคม
2557 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 279,483  -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 40,646  -  (186)  -  40,460 
อาคารโรงงาน 200,260  -  -  -  200,260 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 979,323  56,902  (10,606)  70,136  1,095,755 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- สาํนกังานและโรงงาน 601,960  36,555  (13,467)  -  625,048 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,053,833  78,459  (36,180)  73,865  1,169,977 

ยานพาหนะ 58,212  2,639  (2,646)  1,336  59,541 
รวมราคาทุน 3,213,717  174,555  (63,085)  145,337  3,470,524  

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (34,152)  (1,259)  107  -  (35,304) 
อาคารโรงงาน (120,520)  (6,350)  -  -  (126,870) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (722,717)  (88,314)  10,189  -  (800,842) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- สาํนกังานและโรงงาน (436,210)  (50,232)  13,056  -  (473,386) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (721,218)  (122,027)  21,503  -  (821,742) 

ยานพาหนะ (39,505)  (7,246)  2,364  -  (44,387) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,074,322)  (275,428)  47,219  -  (2,302,531) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง          
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 43,019  216,034  (1,314)  (145,337)  112,402 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง          
อาคารและอุปกรณ์ (1,053)  -  751  -  (302) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,181,361        1,280,093 
      

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม          
2558         277,739 
2557         275,428 
      

มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม)           
ของสินทรัพย์ถาวรซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาสะสม          
เต็มจํานวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัที ่31 ธันวาคม         

2558         1,725,583 
2557         1,647,317 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 อาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงมีราคาทุนเป็น
จาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 107.54 ลา้นบาท) และ 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 
102.81 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ราคาทุนของสินทรัพย ์- ยานพาหนะ 2,761 5,577 2,761 5,577 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,476) (2,437) (1,476) (2,437) 

มูลค่าตามบญัชี  1,285 3,140 1,285 3,140 

13. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     การแปลงค่า  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม     งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2558     ต่างประเทศ  2558 

ราคาทุน      
สิทธิการเช่า 219,505 23,300 -  2,547  245,352 

รวมราคาทุน 219,505 23,300 -  2,547  245,352 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

สิทธิการเช่า (149,125) (15,091)  -  (1,694)  (165,910) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (149,125) (15,091)  -  (1,694)  (165,910) 

สิทธิการเช่า  70,380    79,422 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     การแปลงค่า  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม     งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2557     ต่างประเทศ  2557 

ราคาทุน         
สิทธิการเช่า 254,769 3,549 (36,043) (2,770) 219,505 

รวมราคาทุน 254,769 3,549 (36,043) (2,770) 219,505 
      
ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

สิทธิการเช่า (162,339) (15,746)  26,996  1,964  (149,125) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (162,339) (15,746)  26,996  1,964  (149,125) 

สิทธิการเช่า  92,430    70,380 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         
2558         15,091 

2557         15,746 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2558     2558 

ราคาทุน       
สิทธิการเช่า 168,289  - - 168,289 

รวมราคาทุน 168,289  - - 168,289 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

สิทธิการเช่า (113,031)  (12,542)  -  (125,573) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (113,031)  (12,542)  -  (125,573) 

สิทธิการเช่า  55,258      42,716 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2557     2557 

ราคาทุน       
สิทธิการเช่า 195,437  3,549 (30,697) 168,289 

รวมราคาทุน 195,437  3,549 (30,697) 168,289 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

สิทธิการเช่า (125,395)  (12,849)  25,213  (113,031) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (125,395)  (12,849)  25,213  (113,031) 

สิทธิการเช่า  70,042      55,258 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
2558       12,542 

2557       12,849 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     การแปลงค่า  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม 

2558 
    งบการเงนิ 

ต่างประเทศ 
 31 ธันวาคม 

2558 
ราคาทุน         

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,839  6,365  (230)  21  32,995 
รวมราคาทุน 26,839  6,365  (230)  21  32,995 

          
ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (13,206)  (4,552)  106  (4)  (17,656) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,206)  (4,552)  106  (4)  (17,656) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,633        15,339 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม 

2557 
    31 ธันวาคม 

2557 
ราคาทุน       

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,995  3,844  -  26,839 
รวมราคาทุน 22,995  3,844  -  26,839 

        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,213)  (3,993)  -  (13,206) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,213)  (3,993)  -  (13,206) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,782      13,633 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       
2558       4,552 

2557       3,993 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม 

2558 
    31 ธันวาคม 

2558 
ราคาทุน       

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,461  6,351  (230)  32,582 
รวมราคาทุน 26,461  6,351  (230)  32,582 

     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (13,130)  (4,438)  106   (17,462) 
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (13,130)  (4,438)  106   (17,462) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,331      15,120 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม 

2557 
    31 ธันวาคม 

2557 
ราคาทุน       
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,835  3,626  -  26,461 

รวมราคาทุน 22,835  3,626  -  26,461 
     
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,211)  (3,919)  -  (13,130) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,211)  (3,919)  -  (13,130) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,624      13,331 

     
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2558       4,438 

2557       3,919 

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,481 33,351 27,807 26,698 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,167 2,033 - - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2558      2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,229)  (319) - (1,548) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (97)  - 21 (76) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 515 - - 515 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (197) (45) - (242) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,869 (850) - 1,019 
รายไดร้อตดับญัชี 2,371 (2,011) - 360 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,139 3,553 - 25,692 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808) - - (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย    

และการบูรณะสถานท่ี 2,347 781 - 3,128 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441 - - 6,441 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 33,351  1,109 21 34,481 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,033)  (134) - (2,167) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (2,033)  (134) - (2,167) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2557      2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,358)  129 - (1,229) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (123)  - 26 (97) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 509 6 - 515 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 (999) - - 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 170 (367) - (197) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015 854 - 1,869 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304 67 - 2,371 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537 2,602 - 22,139 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,607 - (2,415) (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     

และการบูรณะสถานท่ี 6 2,341 - 2,347 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 6,441 - 6,441 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 24,666  11,074  (2,389)  33,351 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,316)  283 - (2,033) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (2,316)  283 - (2,033) 

(1)   เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2557       2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,358) 129 -  (1,229) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  (999) - - 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 170           (367) - (197) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,015  854 - 1,869 
รายไดร้อตดับญัชี 2,304  67 - 2,371 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,537  2,401 - 21,938 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  1,607 - (2,415) (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย      

และการบูรณะสถานท่ี 6 2,317 - 2,323 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  24,711 4,402 (2,415) 26,698 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2558      2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  (1,229) (319) - (1,548) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (197) (45) - (242) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,869  (850) - 1,019 
รายไดร้อตดับญัชี 2,371  (2,011) - 360 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21,938  3,553 - 25,491 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (808) - - (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย      

และการบูรณะสถานท่ี 2,323 781 - 3,104 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี   26,698 1,109 - 27,807 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

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 ธนัวาคม 2558 ดงันั้น บริษทัจึงใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ประกอบกบัคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชี บริษทัคาดว่ากฎหมายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง
จะมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพื่อปรับลดอตัราการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไปไม่เกินอตัราร้อยละ 20 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมติของ
คณะรัฐมนตรี ดงันั้น บริษทัจึงใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 159,816 149,411 153,291 140,025 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (4,334) (5,192) (4,334) (5,192) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (975) (11,357) (1,109) (4,402) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน     

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 154,507 132,862 147,848 130,431 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการกระทบยอดระหว่างรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 762,575  629,797  756,508 643,441 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ภาษีเงินได ้ 157,673 136,999 151,302 128,688 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อน (4,334) (5,192) (4,334) (5,192) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     
แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 1,168  1,055  880  6,935 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 154,507  132,862  147,848 130,431 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ
อีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20 

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆ ในอตัราร้อยละ 8.5 - 25 

16. 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 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดจ่้ายชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารดงักล่าวแลว้ 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 461,878  464,714  388,018  393,469 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,323  5,077  3,020  5,252 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4  3 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 65,219  72,138  63,107  67,707 
รายไดร้อรับรู้ 9,061  18,193  8,570  18,058 
เจา้หน้ีอ่ืน 81,677  79,483  79,396  76,445 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 287,717  293,509  252,423  227,121 

 907,875  933,114  794,538  788,055 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 53,009  55,396  28,045  25,472 
อ่ืนๆ 9,157  7,275  8,061  4,456 

 62,166  62,671  36,106  29,928 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย  : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,368  55,165  -  - 
หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (16,302)  (21,652)  -  - 
 18,066  33,513  -  - 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงันี้ 

 วงเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน วนัที่เริ่มชําระ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 
   (ร้อยละต่อปี)  ถึงวนัที่ครบกาํหนดชําระ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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  ตั้งแต่พฤษภาคม 2554 ถึง     
   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 7,500 ปอนดส์เตอร์ลิง เมษายน 2559 30,000 1,605 120,000 6,138 
 600,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึง     
   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 37,500 ปอนดส์เตอร์ลิง มิถุนายน 2559 112,500 6,019 262,500 13,427 
 340,000 ปอนดส์เตอร์ลิง อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่เมษายน 2557 ถึง     

   บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง มกราคม 2562 221,000 11,824 289,000 14,782 
บริษัท บางกอก แจม จํากดั (2)        
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ  10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่ 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  ตั้งแต่ 15 มกราคม 2557 ถึง     

    งวดละ 1,260,000 บาท  15 มกราคม 2562 - 14,920 - 19,960 
      34,368  55,165 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สิน
ต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

(2) บริษทั บางกอก แจม จาํกดั นาํเงินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ต่อมาเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมทั้งหมด ดงันั้นบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั จึง
ไดไ้ถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัในเดือนมีนาคม 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.3) 

(3) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยไดร้ับวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้ให้แก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้ง
ดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ้
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กรรมการ  กรรมการ 
 

20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,517  16,863  14,951  15,336 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,005 4,397 3,810 3,992 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,522 21,260 18,761 19,328 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,517 16,863  14,951  15,336 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,005  4,397  3,810  3,992 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               
     ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -   (16,245)  -  (12,077) 
 130,045  117,848  124,409  112,973 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (995)       (7,325)  (995)  (7,325) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 129,050  110,523  123,414  105,648 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัรับรู้กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ
จาํนวน 16.25 ลา้นบาท และ 12.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลด 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและอตัราการหมุนเวียนของพนกังานของขอ้สมมติหลกัในการประมาณ
การตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 3.58 - 4.11  ร้อยละ 3.58 - 4.11  ร้อยละ 3.58  ร้อยละ 3.58 
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 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 41  ร้อยละ 0 - 41  ร้อยละ 0 - 41  ร้อยละ 0 - 41 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด   
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 15.21 14.18 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (13.04) (12.18) 

   อตัราการเติบโตของเงินเดือน   
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 14.82 13.79 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (12.96) (12.09) 

   อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน   
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - เพ่ิมข้ึน 1 ปี 1.00 0.94  
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - ลดลง 1 ปี (0.99) (0.93) 

อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน   
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 4.73 4.67 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (13.98) (13.09) 
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21. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557  2558 2557 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 54,174  35,002  35,152  34,093 

อ่ืนๆ 493  1,475  -  254 
 54,667  36,477  35,152  34,347 

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

23. 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 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 จาํนวน 490,408,365 หุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 49 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 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 
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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  

24. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

รายไดเ้งินปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 9 และ 25.3) - - 1,500 15,258 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า        
ของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,238 6,148 3,238 6,147 

ดอกเบ้ียรับ 2,650 2,526 4,638 4,477 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 770 1,314 6,947 5,361 
รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 3,361 2,830 4,957 4,574 
รายไดค้่าบตัรสมาชิก 21,578 11,826 21,578 11,826 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 8,187 8,745 8,187 8,745 
รายไดอ่ื้น 38,741 56,451 39,499 57,374 
 78,525 89,840 90,544 113,762 
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25. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และ
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั 
รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

25.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
ลูกหนีก้ารค้า       

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  54  291 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  27,394  11,740 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  90  38 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,023  5,647 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 32  70  32  70 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 613  925  613  925 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ 67  63  67  63 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 4,474  -  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 543  801  543  801 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 718  675  718  675 

  6,447  2,534  33,534  20,250 
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หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  197  286 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  12,625  17,010 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  60  206 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  487 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  85  4,493 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทัร่วม 132  207  132  207 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 45  185  45  185 

  177  392  13,144  22,874 

         
รายได้ค้างรับ-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  107  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  839  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  64  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,044  1,655 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  154  668 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  159 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  3,857  2,358 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 416  125  416  125 

  416  125  7,481   4,965 

         
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 69,438  63,475  48,998  48,998 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 15,503  4,900  4,997  4,997 

  84,941  68,375  53,995  53,995 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย     

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 31 ธนัวาคม 2558         
: 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  -  -  - 

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

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         
(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ 14,369  17,620  20,000  20,000 

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 72,591  -  -  - 
  86,960  17,620  20,000  20,000 
         
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  49,974  49,974 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (25,000)  (25,000) 
  -  -  24,974  24,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั         

 (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  10,094  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  15,922  20,318 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (ร้อยละ 5.0) บริษทัร่วม 6,000  7,500  6,000  7,500 

  6,000  7,500  56,990  52,792 
         
เจ้าหนีก้ารค้า          

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  281  136 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  416  39 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 515  927  515  927 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,402  -  1,402 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,808  2,748  1,808  2,748 

  2,323  5,077  3,020  5,252 
        
เงนิทดรองรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  4  3 
 -  -  4  3 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

25.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  - 3,178 
หกั ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี  - -  - (3,178) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  - - 

      
บริษทั เอสแอนดพ์ี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  20,318  21,430 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  -  -  (5,469)  - 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า  -  -  1,073  (1,112) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  15,922  20,318 

      
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  -  2,565 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  -  -  -  (2,565) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  -  - 

      
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  49,974  49,974 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (25,000) (25,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  24,974 24,974 

         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  7,500 7,500  7,500 7,500 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี (1,500) -  (1,500) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  6,000 7,500  6,000 7,500 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  - - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  - -  10,094 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  10,094 - 

25.3 รายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 

รายได้จากการขาย         
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 24,927 25,483 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 437 853 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์         

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 6,724 9,395 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 279 433 279 433 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 2,310 3,125 2,310 3,125 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 2,922 - - - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,396 12,985 30,396 12,985 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,551 33,860 33,551 33,860 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,583 23,040 20,583 23,040 

  41 43 119,207 109,174 
         

รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์      
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 996 918 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 300 390 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 300 425 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 807 812 807 812 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั      

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ 2,400 1,750 2,400 1,750 
  3,207 2,562 4,803 4,295 
         

รายได้เงนิปันผล       
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  - 8,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  - 4,996 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม - - 1,500 2,262 
  - - 1,500 15,258 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,230  1,312 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  96  96 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,334  744 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  360  360 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,777  1,647 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  619  635 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  27 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,499  1,499 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 35  61  35  61 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 1,184  1,450  1,184  1,450 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ 87  89  87  89 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 1,515  -  -  - 

  2,821  1,600  10,221  7,920 

         
ซ้ือสินค้า         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 3,684  6,057  3,684  6,057 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,053  7,281  11,053  7,281 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ 87  -  87  - 
  14,824  13,338  14,824  13,338 

      
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ             

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -   4,524   4,503 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  970  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  28  - 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 432   432   432   432 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 685   949   685   949 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,020  -  1,020 
กรรมการ กรรมการ 1,962   6,487   1,962   6,487 
  3,079  8,888  8,601  13,391 



 
- 65 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557  2558  2557 
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -   -   1,277   1,277 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,640 

 
3,493 

 
2,640 

 
3,493 

บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 3,464   3,510   3,464   3,510 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
1,020 

 
- 

 
1,020 

    6,104   8,023   7,381   9,300 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร          

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 51,880  58,259  43,988  44,459 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 1,189  933  1,167  727 

  53,069  59,192  45,155  45,186 

         
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 7,463  4,608  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 10,603  3,518  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั         

(เดิมช่ือบริษทั เดอะ ไทย คูซีน จาํกดั) การร่วมคา้ (3,252)  (2,380)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ (10,599)  -  -  - 

  4,215  5,746  -  - 

 



 
- 66 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        
และงานระหวา่งทาํเพ่ิมข้ึน (6,218) (5,196) (6,182) (5,117) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,379,178 2,342,476 2,078,876 2,062,106 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 71,937 68,019 71,937 68,019 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 367,855 359,488 294,720 292,196 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,860,835 1,788,010 1,476,822 1,394,474 
ค่าขนส่งสินคา้ 194,070 192,302 191,093 190,336 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 263,141 240,455 233,655 216,137 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 53,069 59,192 45,155 45,186 
ค่าธรรมเนียมบริการ 378,932 315,127 360,991 315,127 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (7,674) 8,946 1,078 (751) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย ์     
ไม่มีตวัตน 10,969 17,265 8,243 16,402 

หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 25,000 

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

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมมีจาํนวน 
16.29 ลา้นบาท และ 15.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 15.71 ลา้นบาท 
และ 15.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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28. การจัดการส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนของทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการ
ใหมี้ระดบัทุนอยา่งเพียงพอ สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัเท่านั้น เช่น การออกหุน้ใหม่หรือ
ปรับปรุงจาํนวนเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ 

29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
29.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่คา้ท่ีมี 
ความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

29.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหาย   
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าผลกระทบจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระสําคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจาํนวนไม่มีสาระสาํคญั 

29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสําคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศทาํในสกลุเงินบาท  
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อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนอาจมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  

29.4 มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรม
ท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ
ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคญัในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ ลาํดบัช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิ
มูลค่า และข้อมูลทีใ่ช้
ในการวดัมูลค่า

ยุติธรรม 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2557 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
194,976 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
117,813 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
182,604 

- กองทุนส่วน
บุคคล =  
131,507 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
194,976 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
117,813 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
182,604 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
131,507 

ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี  
4,843 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี 
7,272 

- - ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจาํ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คา้งจ่าย หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
เน่ืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีมูลค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระสาํคญั 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณ 

รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรม 

หน่วย : พนับาท 
 ราคาตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม  ลาํดบัช้ันมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558      
งบการเงนิรวม      
สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000  6,006  ระดบั 3 

    
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,990  85,214  ระดบั 3 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000)  (25,000)   
 56,990  60,214   
    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557      
งบการเงนิรวม      
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,500  7,508  ระดบั 3 

    
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    
สินทรัพย์ทางการเงิน    
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,792  80,088  ระดบั 3 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000)  (25,000)   
 52,792  55,088   

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีคาํนวณโดยใชว้ิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรา
ตน้ทุนของเงินทุนของกลุ่มบริษทัเอส แอนด ์พี 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่รายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารใน
ต่างประเทศและอื่นๆ 

รายการตดับญัชีระหว่างส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบักาํไร
ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวม              
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558              
รายไดต้ามส่วนงาน 5,716,268  791,208  1,022,163  46,583  7,576,222  (24,230)  7,551,992 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,054,150  100,475  21,503  (5,988)  1,170,140      -  1,170,140 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              

รายไดอ้ื่นๆ             78,525 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (439,470) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (53,069) 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ             4,502 
ตน้ทุนทางการเงิน             (2,269) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             4,215 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             762,574 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (154,507) 
กาํไรสาํหรับปี             608,067 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี             13,740 
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับปี             621,807 



 
- 71 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวม (ต่อ)              
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557              
รายไดต้ามส่วนงาน 5,489,645  736,184  1,017,115  38,821  7,281,765  (24,910)  7,256,855 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 957,258  85,618  7,173  (4,909)  1,045,140  -  1,045,140 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
รายไดอ้ื่นๆ             89,840 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง                (443,830) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                  (59,192) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ                    (5,018) 
ตน้ทุนทางการเงิน                    (2,889) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             5,746 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             629,797 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้                (132,862) 
กาํไรสาํหรับปี             496,935 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี                    (1,578) 
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับปี             495,357 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 65,201  194,799  42,649  1,351  304,000  (45,230)  258,770 
สินคา้คงเหลือ 169,893  1,296  10,324  1,468  182,981  -  182,981 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 536,505  1,654  253,545  3,054  794,758  (43)  794,715 
สิทธิการเช่า 49,824  - 23,276 - 73,100 - 73,100 
สินทรัพยท์ี่ใชร้่วมกนั        
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น        74,317 
- สินคา้คงเหลือ        141,057 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        784,996 
- สิทธิการเช่า        6,342 
- อื่นๆ        1,490,426 
สินทรัพยร์วม        3,806,704 

 



 
- 73 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกจิร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกจิขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบญัชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 54,674  178,575  55,122  1,119  289,490  (17,891)  271,599 
สินคา้คงเหลือ 160,175  1,237  13,571  2,255  177,238     -  177,238 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 542,153  774  267,691  3,138  813,756  (25)  813,731 
สิทธิการเช่า 47,471  - 15,121 - 62,592 - 62,592 
สินทรัพยท์ี่ใชร้่วมกนั        
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น        41,387 
- สินคา้คงเหลือ        151,594 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        792,051 
- สิทธิการเช่า        7,787 
- อื่นๆ        1,307,024 
สินทรัพยร์วม        3,625,003 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  งบการเงนิรวม 

รายได้ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2558 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,442,710 1,022,163 7,464,873     

สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,834,401 336,923 2,171,324     

รายได้ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2557 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,166,297 1,017,115 7,183,412     

สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,657,446 422,829 2,080,275 

31. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
31.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศ  
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558  2557 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 463,306 438,576 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 936,867 884,533 
เกิน 5 ปี 108,093 125,819 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2558 2557 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 151,069 135,052 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 246,469 188,306 
เกิน 5 ปี 99,041 132,953 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

31.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้งเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศใหม่เป็นจาํนวนเงิน 157.43 
ลา้นบาท และ 48.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

31.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารแห่งหน่ึง
ออกให้เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงิน 52.83 ลา้นบาท 
และ 52.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 1.05 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1 และ 8.2) 

31.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษทัย่อยดังกล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial 
royalty) และค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี ในอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวธีิการผลิต 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัสัญญาคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2555 กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อคํ้าประกนัจาํนวนเงินท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่าย
ตามสญัญาลิขสิทธ์ิ (License Agreement)  

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติดงัต่อไปน้ี 
32.1 อนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 จาํนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรา

หุ้นละ 1.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 539.45 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผล
ระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนเงินรวม 98.00  ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
แลว้เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 490,408,365 หุ้น   ในอตัรา
หุ้นละ 0.90 บาท จาํนวนเงินรวม 441.37 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 โดย
คณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวต่อไป 

32.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมติัให้ขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เป็นจาํนวน 95,996 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1,632.65 บาท
ต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 156.73 ลา้นบาท 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

33. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

บญัชี จํานวนเงนิ (พนับาท) การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 17,620 20,000 เงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเป็น     

ผลจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน   หน้ีสินภาษีเงินได ้ สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 97 - รอการตดับญัชี รอการตดับญัชี 

รายไดเ้งินปันผล - 1,500 รายไดเ้งินปันผล รายไดอ่ื้น 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก  

การปรับมูลค่าของหลกัทรัพย ์   การปรับมูลค่าของ  
เพื่อคา้ 470 1,594 หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 2,650 4,639 ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้น 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2559 
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