
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พ ี
ซินดิเคทจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
และสิทธิการเช่าของบริษัทย่อยดังกล่าวใน
งบการเงินรวม 
 

บริษทัย่อยสองบริษทัมีผลขาดทุนสะสมใน
จ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นเหตุใหมู้ลค่า
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของ
บริษทัย่อยเหล่านั้น อาจต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 
ซ่ึงมีจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 59 
ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามล าดับ ดังนั้ น    
เงินลงทุนและสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่า
ของบริษทัย่อยเหล่านั้นอาจเกิดการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์การพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย และสินทรัพยถ์าวร
และสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใช้ในการประมาณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่า 

 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในส าหรับเร่ืองดงักล่าว 

 ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 

- ประเมินแบบจ าลองท่ีผูบ้ริหารใชเ้พื่อค านวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด  เพื่ อ ให้ เป็ น ไปต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการค านวณ
อตัราเหล่านั้น 

 วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์ใช้ใน
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดว่าประมาณการนั้น
ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันและผล
ประกอบการท่ีคาดการณ์ ในอนาคตอย่าง
เหมาะสม 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายการบัญชีส าหรับการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ การด้อยค่าของเงินลงทุน และ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
สินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ย
เหล่านั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3.10 ขอ้ 3.20 ขอ้ 10 ขอ้ 13 และ
ขอ้ 14  
 

 พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่อการวิเคราะห์         
ค่าความอ่อนไหว 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวกับอตัราการเติบโต และ
ก าไรจากการด าเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน
หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษัท 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 551,885,559 650,969,643 408,825,555 498,011,934
เงินลงทุนชัว่คราว 5 224,672,493 317,645,387 205,245,664 312,789,399
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 26 317,507,749 333,502,746 347,754,226 335,781,597
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 26 - - 9,000,000 -
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 - - 10,539,055 18,054,890

สินคา้คงเหลือ 8 311,744,413 324,038,040 295,333,187 309,242,875
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,590,279 9,224,243 35,946,860 7,061,959

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,447,400,493 1,635,380,059 1,312,644,547 1,480,942,654

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 1,052,860 1,052,860 583,660 583,660
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 26 27,721,813 84,940,840 4,997,000 53,995,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 26 - - 260,880,839 220,880,839
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 26 97,098,743 86,959,641 20,000,000 20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 5,000,000 6,000,000 32,473,890 38,934,780
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,673,941,300 1,579,709,775 1,388,329,545 1,269,851,526
สิทธิการเช่า 14 87,562,587 79,442,310 59,245,140 42,716,424
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 40,295,139 15,339,422 39,944,293 15,120,106
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,904,045 34,481,289 34,203,617 27,807,087
เงินมดัจ าระยะยาว 267,982,790 254,328,094 208,441,574 183,139,920
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,750,998 19,069,720 7,986,568 9,384,774

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,266,310,275 2,171,323,951 2,067,086,126 1,892,414,116
รวมสินทรัพย์ 3,713,710,768 3,806,704,010 3,379,730,673 3,373,356,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

…………………………………………..
(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 7,904,943           -               - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 และ 26 900,485,275       907,875,143     777,983,330     794,538,147     

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 14,034,421         16,302,487       6,000,000         -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 47,924,253         112,186,818     46,150,703       93,516,946       

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ -                  5,096,474         -                5,096,474         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 73,605,189         62,166,222       34,847,065       36,106,478       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,043,954,081    1,103,627,144  864,981,098     929,258,045     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 30,083,026         18,066,036       21,500,000       -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 1,900,512           2,167,317         - -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 150,615,517       129,049,920     147,070,308     123,414,203     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 66,546,094         54,667,041       43,814,664       35,152,809       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 249,145,149       203,950,314     212,384,972     158,567,012     

รวมหน้ีสิน 1,293,099,230    1,307,577,458  1,077,366,070  1,087,825,057  

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

…………………………………………..

(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

…………………………………………..

(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ



หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น

490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,146,842,070 1,200,583,335 1,069,632,552 1,052,799,662

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (48,231,519) (23,681,899) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,331,342,602 2,409,633,487 2,302,364,603 2,285,531,713

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 89,268,936         89,493,065       - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,420,611,538 2,499,126,552 2,302,364,603 2,285,531,713

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,713,710,768 3,806,704,010 3,379,730,673 3,373,356,770

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 7,774,932,567   7,551,991,844   6,657,239,978   6,378,768,346   
ตน้ทุนขาย (4,299,017,119) (3,997,737,764) (4,006,244,784)  (3,690,738,084)  
ก าไรขั้นต้น 3,475,915,448   3,554,254,080   2,650,995,194   2,688,030,262   
รายไดอ่ื้น 25 157,094,533      78,525,384        199,536,275      90,544,395        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,181,817,421)  (2,057,000,527)  (1,513,210,697)  (1,383,435,143)  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (818,858,747)     (766,583,572)     (656,526,808)     (597,404,216)     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (53,337,471)       (53,069,246)       (51,110,628)       (45,155,309)       
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (8,807,619)         4,502,127          (4,123,518)         4,205,754          
ตน้ทุนทางการเงิน (1,757,912)         (2,268,755)         (438,789)            (278,094)            
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26 (13,224,741)       4,215,229          - -

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 555,206,070      762,574,720      625,121,029      756,507,649      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16 (117,048,243)     (154,507,100)     (114,468,932)     (147,847,869)     
ก าไรส าหรับปี 438,157,827      608,067,620      510,652,097      608,659,780      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน
 - สุทธิจากภาษี (840,441)            -                 (3,410,842)         -

รายการท่ีอาจจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (25,263,786)       13,824,938        - -
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของหลกัทรัพย์
เผ่ือขาย (กลบัรายการ) (220,255)            (106,706)            - -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 60,006               21,341               - -
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (26,264,476)       13,739,573        (3,410,842)         -
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 411,893,351      621,807,193      507,241,255      608,659,780      

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 437,507,541 606,132,418 510,652,097 608,659,780
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 650,286             1,935,202          - -

438,157,827 608,067,620 510,652,097 608,659,780

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 412,117,480 616,282,900 507,241,255 608,659,780
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (224,129)            5,524,293          - -

411,893,351 621,807,193 507,241,255 608,659,780

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.89 1.23 1.04 1.24

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

…………………………………………..

หน่วย : บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ

…………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ รวม ไม่มีอ านาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ทุนส ารอง 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

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

เงินปันผลจ่าย 24 -            -            -          (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -            -            -          436,667,100 (24,389,401) (220,225) 60,006 412,117,480 (224,129) 411,893,351

เงินปันผลจ่าย 24 -            -            -          (490,408,365) -            -         -         (490,408,365) -          (490,408,365)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,146,842,070 (48,375,130) 159,566 (15,955) 2,331,342,602 89,268,936 2,420,611,538

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

………………………………………….. …………………………………………..

(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผลต่างของ ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้ ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

อตัราแลกเปลีย่น จากการปรับมูลค่า องค์ประกอบของ

จากการแปลงค่า ของหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ก าไร (ขาดทุน)

งบการเงิน (กลบัรายการ) เบ็ดเสร็จอ่ืน



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 608,659,780 608,659,780

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,052,799,662 2,285,531,713

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 507,241,255 507,241,255

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (490,408,365) (490,408,365)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,069,632,552 2,302,364,603

…………………………………………..
(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

(นางเกษสุดา  ไรวา)
กรรมการ

…………………………………………..

จัดสรรแล้ว

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 555,206,070       762,574,720     625,121,029     756,507,649     
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 392,253,740 367,855,261 323,051,474 294,720,495
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 781,990              116,263            1,846,522         (1,408,928)        
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า

ของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (4,792,103)          (3,238,421)        (4,746,314)        (3,238,224)        
หน้ีสงสยัจะสูญ 2,109,570           -              - -
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13,224,741         (4,215,229)        - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) 2,396,083           (7,674,332)        996,083            1,077,937         
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,621,498           10,968,841       4,437,769         8,242,569         

(2,228,727)          (2,774,627)        (1,983,421)        (2,596,865)        
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (84,500,196)        -              (107,728,531)    -
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (3,100,584)          (1,623,952)        (3,100,584)        (1,639,844)        
ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,316,375         19,522,466       21,836,482       18,761,127       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) (5,096,474)          (4,249,205)        (5,096,474)        (4,249,205)        
รายไดเ้งินปันผล -                 -              -               (1,499,940)        
รายไดด้อกเบ้ียรับ (2,375,400)          (2,650,297)        (4,508,982)        (4,638,584)        
ดอกเบ้ียจ่าย 1,757,912           2,268,755         438,789            278,094            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 894,574,495 1,136,880,243 850,563,842 1,060,316,281

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 12,942,859 (20,547,495) (11,541,257)      (42,642,483)      
สินคา้คงเหลือ 12,293,627         4,794,432         13,909,688       2,810,098         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,366,036)        1,891,218         (28,884,900)      4,082,330         
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - 3,265,185         - -
เงินมดัจ าระยะยาว (13,654,696)        (28,806,109)      (25,301,654)      (15,761,632)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,318,723           4,724,977         1,398,206         1,251,418         

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ

…………………………………………..
(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,351,934 (18,131,676) (917,064)           11,066,654       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,882,480           387,121            (2,815,899)        6,815,636         
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,443,930) (995,490)           (2,443,930) (995,490)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (174,100) (981,708) 1,998,442         -

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 891,725,356 1,082,480,698 795,965,474 1,026,942,812
ดอกเบ้ียรับ 2,366,120           2,680,195         4,844,509         3,700,850         
จ่ายดอกเบ้ีย (1,376,163)          (2,255,176)        (210,887)           (59,310)             
จ่ายภาษีเงินได้ (187,087,651)      (139,377,873)    (167,378,994)    (143,888,764)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 705,627,662 943,527,844 633,220,102 886,695,588

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (14,000,000)      (10,094,000)      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,000           1,500,000         16,193,445       6,969,340         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (514,226,531)      (540,000,000)    (496,726,531)    (540,000,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 614,000,000       549,656,692     611,000,000     547,156,692     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (38,371,150)        (83,190,144)      - -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (40,000,000)      (99,999,724)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 156,726,531       - 156,726,531     -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (564,820,768) (340,862,194) (495,861,935)    (287,565,982)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,963,998 2,429,726 3,963,998 2,400,734 
เงินปันผลรับ - - - 1,499,940         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (341,727,920) (410,465,920) (258,704,492) (379,633,000)

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
- (905,810)           - -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,904,943           - - -
(20,251,076)        (20,795,889)      (2,500,000)        -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000,000         - 30,000,000 -
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (989,986)             (891,684)           (989,986)           (891,684)           
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (490,381,862)      (441,351,177)    (490,381,862)    (441,351,176)    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (473,717,981) (463,944,560) (463,871,848) (442,242,860)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 169,859              (116,263)           169,859            (116,263)           

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 10,564,296         11,569,541       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ (99,084,084) 80,570,642 (89,186,379) 64,703,465 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 650,969,643       570,399,001     498,011,934     433,308,469     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4.1 551,885,559 650,969,643 408,825,555 498,011,934

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

หมายเหตุ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

กรรมการ กรรมการ

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายก าธร  ศิลาอ่อน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของประเทศไทยเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2537 โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่อยูท่ี่ อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ 
ชั้นท่ี 23 และ 24 เลขท่ี 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ท าธุรกิจหลกัคือ
การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 บริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตราาน 

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตราานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 มกราคม 
2544 เร่ือง การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัาานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554   

มาตราานการบัญชีท่ีใช้อาจไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอ่ืนๆ 
เน่ืองจากงบการเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงาานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินจึงไม่ไดจ้ดัท าข้ึนส าหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัหลกัการบญัชี
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้ าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.3 มาตราานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตราานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 

    ขอ้ผดิพลาด 
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) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัาบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัาบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษากิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก าไรต่อหุน้ 
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) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เกษตรกรรม  
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัาบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตราานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษากิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตราานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน าส่งรัา 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการก าหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตราานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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2.4 มาตราานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตราานการบญัชี มาตราานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตราานการบญัชี และการตีความมาตราานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัาบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัาบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษากิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัาบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
 



 
- 7 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตราานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษากิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตราานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีน าส่งรัา 
  
แนวปฏิบัติทำงบัญชี 
แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตราานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมาเร่ิม
ถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตราานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบั
ใชซ่ึ้งผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตราานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ี
มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 



 
- 8 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.5 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดร้วมงบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
   2559 2558 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จ  ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จ ากดั  ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพชูา) จ  ากดั  ร้านอาหาร กมัพชูา 99.96 99.96 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     
(พีทีอี) จ  ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 

บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99 

นอกจากน้ี งบการเงินรวมยงัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั 
เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารและ
ใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
   2559 2558 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จ ำกดั     
บริษทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จ  ากดั  ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จ  ากดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ากดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัา   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั (2)  ประชาชนจีน 94.17 91.86 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช  ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
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 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 

   2559 2558 

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จ ำกดั     
บริษทั สุดา จ  ากดั ร้านอาหาร    
 (ยงัไม่เปิดด าเนินงาน) สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 

     
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จ ำกดั     

บริษทั บางกอก แจม จ ากดั(1)   ร้านอาหาร    
 (หยดุด าเนินงาน) ไตห้วนั 50.00 50.00 

บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จ  ากดั(1) ร้านอาหาร    
 (หยดุด าเนินงาน) มาเลเซีย 50.00 50.00 

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
เรสทวัรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั (2) ร้านอาหาร สาธารณรัา   
  ประชาชนจีน 51.00                      - 
     

(1) ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั บางกอก แจม จ ากดั และบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็  บีเอชดี จ  ากดั ได้
หยดุด าเนินงานแลว้ บริษทัดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการช าระบญัชี 

(2) เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ  ากดั มีมติอนุมติัให้บริษทั ภทัรา 
อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมน้ท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั
เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในสาธารณรัาประชาชนจีน เพื่อ
ด าเนินธุรกิจร้านอาหารในสาธารณะรัาประชาชนจีน โดยบริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมนเนจเมน้ท ์
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจ านวน 1.7 ลา้นหยวน (เทียบเท่า 9.27 ลา้นบาท) จาก 4.3 ลา้นหยวน เป็น 6 ลา้นหยวน โดย
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ  ากดั เขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พี 
โกลเบิล จ  ากดั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 91.86 เป็นร้อยละ 94.17 ของหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ต่อมา บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ แมนเนจเมน้ท ์ (ปักก่ิง) จ  ากดั ไดล้งทุนใน บริษทั เซียงไฮ ้ ย ัว่ะช่ือ 
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั เป็นจ านวน 1.53 ลา้นหยวน หรือเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ไดร้วมงบการเงินของ บางกอก 
แจมและภัทรา ไฟน์  ไทย คู ซีน ซ่ึ งเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship firm)                          
ท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เอส เค 
เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั และ บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ากดั ตามล าดบั 
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2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด  
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี   

     หน่วย :พนับำท 
ช่ือบริษัท สัดส่วนกำรถือหุ้นและ  กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)  ส่วนได้เสียที่ไม่มี 

 สิทธิในกำรออกเสียง  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย  อ ำนำจควบคุมสะสม 
 ของส่วนได้เสีย  ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  ณ วนัที่ 
 ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวำคม 
 (ร้อยละ)  31 ธันวำคม   

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั 50  50  (4,253)  3,070  38,270  42,523 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย            

ท่ีไม่มีสาระส าคญั     4,029  2,454  50,999  46,970 
     (224)  5,524  89,269  89,493 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุ้น
ทั้งหมด ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั มีดงัน้ี 

บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จ ำกดั  

 
หน่วย : พนับำท 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 
2559 

 
2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน 82,627 
 

71,155 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 64,523 

 
90,160 

หน้ีสินหมุนเวยีน 65,115 
 

76,269 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 5,496  - 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 38,270 

 
42,523 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม  38,270 
 

42,523 
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บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จ ำกดั 
   

 
หน่วย : พนับำท 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

 
2559 

 
2558 

    
รายได ้ 342,528 

 
387,945  

ค่าใชจ่้าย (349,107) 
 

(383,645) 

ก าไรส าหรับปี (6,579) 
 

4,300  

 
 

 
 

การแบ่งปัน (ขาดทุน) ก าไร   
 

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,290) 

 
2,150 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,290) 
 

2,150 

 
(6,580) 

 
4,300 

 
 

 
 

การแบ่งปัน (ขาดทุน) ก าไรเบด็เสร็จรวม  
 

 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (4,253) 

 
3,070 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,253) 
 

3,070 

 
(8,506) 

 
6,140 

3. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท
ท่ีถึงก าหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีภาระผกูพนั 
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3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภท  
เงินฝากประจ าท่ีมีก าหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระค ้าประกนั 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ก าหนดข้ึนโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้การประมาณ
ดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีแต่ละราย 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 5 แห่ง ค  านวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั และบริษทัยอ่ยอ่ืนอีกจ านวน 8 แห่ง ค  านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

เงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือ
ไวจ้นครบก าหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบก าหนดและแสดงดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จ าหน่ายสะสม  

ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ระยะเวลา 5 ปี 
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3.9 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ค่าตัดจ าหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย ตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ                
สญัญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 

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

3.10 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
บริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่และ
ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ย
ตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อน
เม่ือขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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3.11 ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันท่ีเกิดจาก
โปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวลัท่ีบริษทัให้กบัลูกคา้ ซ่ึงค านวณจากประมาณการอตัรา
การใช้สิทธิคะแนนสะสมของลูกคา้ เพื่อแลกของรางวลั และราคาเฉล่ียของของรางวลั และ
แสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงาานะการเงิน 

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

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้ก าไรสะสมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจ านวน 

3.13 สัญญาเช่า 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่           
อยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจาก   
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดง
าานะการเงินของผูเ้ช่าดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์เช่าค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญา ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.14 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

3.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงก าหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อจดัท างบการเงินรวมใช้อตัราแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 
ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงาานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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3.16 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได ้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ส าหรับการขายในประเทศการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ ส าหรับการขายส่งออก บริษทัรับรู้รายได้เม่ือมีการส่ง
สินคา้และความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของการเป็นเจา้ของในสินคา้ไดโ้อนให้แก่
ผูซ้ื้อแลว้ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณซ้ือและสินคา้รับคืนแลว้ 

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.17 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ส าหรับงวด ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือคาดไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณ
ก าไรทางภาษี (าานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีลง 
เม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ
น าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้ งน้ี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีปรับลดลงนั้ น บริษัทจะกลับรายการให้เท่ากับ
จ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะ
ใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายช าระโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษัทจะน ารายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้มาหักกลบกับรายการหน้ี สินภาษี เงินได ้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ดงักล่าวมาหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายและน าไปรวมเป็นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 

บริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้รายการภาษี
เงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถ้ือหุ้น ถา้ภาษีเงินไดที้่เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 
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3.18 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นาาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นาาน ค านวณโดยหารก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัส าหรับปีดว้ย
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 

3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การสอบทานขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยส าคญัและรายการ
ปรับปรุงมูลค่าอย่างสม ่าเสมอในกรณีท่ีน าขอ้มูลของบุคคลท่ีสามมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
เช่น การก าหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการประเมินราคา บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ประเมินหลกัาานท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปวา่มูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของมาตราานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว 

เม่ือท าการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยจะใชข้อ้มูลตลาดท่ี
สามารถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดล าดบัชั้นตามประเภทของขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

-  ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.20  ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(1) การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตราานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ 
และการตั้ งขอ้สมมติาาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการ 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารได้
พิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 
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การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยบริษทัและกลุ่มบริษทั จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและ
กลุ่มบริษทั ไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ รายละเอียดของการค านวณขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.10 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติาานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติาานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

กลุ่มบริษทั ไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทั พิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัาบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผูกพนัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12 
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(2) แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบญัชี ซ่ึงใชข้อ้สมมติาานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ผลของถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณ
ทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติาานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
รายละเอียดของการวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า ไดอ้ธิบายไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.19 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ 10,673  9,089  7,707  7,638 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 518,787  625,645  387,590  481,957 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 - 1.25 ต่อปี) 22,426  16,236  13,528  8,417 

 551,886  650,970  408,825  498,012 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ         
  สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 65,219  72,138  63,107  67,707 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพย ์        

ไม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าระหวา่งปี 565,271  352,896  489,180  283,808 
หกั    ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ         

การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (8,939)  (18,953)  (3,549)  (842) 
                                              หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (5,433)  -  (5,433)  - 

ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (564,821)  (340,862)  (495,862)  (287,566) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ         
สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         
และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 51,297  65,219  47,443  63,107 

        
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงาานะการเงิน) 

       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 255  1,146  255  1,146 
บวก   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 5,433  -  5,433  -  
หกั  เงินสดจ่าย (990)  (891)  (990)  (891) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,698  255  4,698  255 

        
ค่าเช่าภายใตส้ญัญาการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,811  255  1,811  255 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,887  -  2,887  - 
 4,698  255  4,698  255 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  306  290  306  290 
บวก เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 490,408  441,367  490,408  441,367 
หกั  เงินปันผลจ่าย (490,381)  (441,351)  (490,381)  (441,351) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 333  306  333  306 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  2.5 ต่อปี) 13  13  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 100,962  194,976  83,417  194,976 
- กองทุนส่วนบุคคล 121,829  117,813  121,829  117,813 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 1,868  4,843  -  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 224,672  317,645  205,246  312,789 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร(ขำดทุน)  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2559 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 100,186  776  100,962 
- กองทุนส่วนบุคคล 117,813  4,016  121,829 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,104  (236)  1,868 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2558 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 4,463  380  4,843 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2559 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 82,686  731  83,417 
- กองทุนส่วนบุคคล 117,813  4,016  121,829 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2558 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 194,121  855  194,976 
- กองทุนส่วนบุคคล 115,430  2,383  117,813 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 261,160  277,279  237,877  256,136 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,590  6,447  65,222  33,534 
 266,750  283,726  303,099  289,670 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,575)  (2,152)  (2,152) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 264,344  281,151  300,947  287,518 
        
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45  177  4,145  13,144 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 13,092  10,469  7,093  6,539 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,987  416  14,636  7,481 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,040  41,290  20,933  21,100 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 317,508  333,503  347,754  335,782 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 144,963  131,399  121,934  110,679 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 111,303  142,372  111,303  142,372 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,729  631  1,729  631 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 107  193  107  193 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,058  2,684  2,804  2,261 

รวม 261,160  277,279  237,877  256,136 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนด 5,474  6,327  8,572  5,200 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 116  75  12,434  9,590 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  1  12,680  4,985 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  40  14,591  9,131 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  4  16,945  4,628 

รวม 5,590  6,447  65,222  33,534 
 266,750  283,726  303,099  289,670 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,575)  (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีการคา้ 264,344  281,151  300,947  287,518 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทให้กู ้ยืมแก่ บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากัด ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน
จ านวน 9 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี และมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:ไม่มี) 

8. สินค้ำคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

สินคา้ส าเร็จรูป 129,702  107,888  129,515  107,772 
งานระหวา่งท า 86  72  86  72 
วตัถุดิบ 111,557  149,949  98,349  137,584 
วสัดุหีบห่อ 58,721  54,895  58,019  54,415 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 11,647  11,234  9,333  9,400 
สินคา้ระหวา่งทาง 31  -  31  - 

รวมสินคา้คงเหลือ 311,744  324,038  295,333  309,243 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  
ในงบการเงินรวมมีจ านวน 4,299 ลา้นบาท และ 3,998 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีจ านวน 4,006 ลา้นบาท และ 3,691 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9. เงินฝำกธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารของบริษัทจ านวน 0.58 ล้านบาท ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 

9.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี แอสเซท จ ากดั จ านวน 
0.47 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 

 



 
- 29 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ประเภทกจิกำร  ทุนทีช่ ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
       (ตำมวธีิรำคำทุน)   (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 

   2559 2558  2559 2558  2559 2558   2559  2558 
บริษัทร่วม                

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั ตวัแทนจ าหน่ายอาหาร  - 100,000  - 48.99  -  48,998  -  69,438 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั รับจดัเล้ียง  10,000 10,000  49.97 49.97  4,997  4,997  27,722  15,503 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             27,722  84,941 

กำรร่วมค้ำ                
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั โรงเรียนสอนท าอาหาร  50,000 50,000  40.00 40.00  20,000  20,000  13,537  14,369 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั               

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั(1)  ร้านอาหาร  4.5 ลา้นปอนด ์ 3 ลา้นปอนด ์            

   สเตอร์ลิง สเตอร์ลิง  50.00 50.00  121,561  83,190  83,562  72,591 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้             97,099  86,960 

(1) เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 3 ลา้นปอนด ์เป็น 4.5 ลา้นปอนด ์โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 1,500,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 1 ปอนด ์รวมเป็นจ านวน 1.5 ลา้นปอนด ์(เทียบเท่า 76.74 ลา้นบาท) การร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้รียกและรับช าระค่าหุน้ทั้งจ  านวนแลว้ โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดล้งทุนเพิม่ในบริษทัดงักล่าว 
ดว้ยสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิมในอตัราร้อยละ 50 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 ประเภทกจิกำร ทุนทีช่ ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  รำยได้เงินปันผล 
  ณ วนัที ่31 ธันวำคม  (ร้อยละ)  (รำคำทุน)  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  2559  2558  ณ วนัที ่31 ธันวำคม  ณ วนัที ่31 ธันวำคม  วนัที ่31 ธันวำคม 
      2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษทัร่วมถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั         ตวัแทนจ าหน่ายอาหาร -  100,000  -  48.99  -  48,998          -  1,500 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั รับจดัเล้ียง 10,000  10,000  49.97  49.97  4,997  4,997  -  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม          4,997  53,995     
บริษทัย่อยถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพ่ือการลงทุนในบริษทัอ่ืน 50,000  50,000  80.00  80.00  40,000  40,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคาร 1,000  1,000  99.93  99.93  999  999  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ากดั ร้านอาหาร 50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997  -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั ร้านอาหาร 25,000  25,000  59.99  59.99  15,000  15,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพชูา) จ  ากดั ร้านอาหาร 457,500  457,500             
  ดอลลาร์สหรัา  ดอลลาร์สหรัา  99.96  99.96  14,885  14,885  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จ ากดั เพ่ือการลงทุนในบริษทัอ่ืน 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  100.00  100.00  -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั(1) เพ่ือการลงทุนในบริษทัอ่ืน 140,000  100,000  99.99  99.99  140,000  100,000  -  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          260,881  220,881     
กำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั โรงเรียนสอนท าอาหาร 50,000  50,000  40.00  40.00  20,000  20,000  -  - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้          20,000  20,000     
รวมรายไดเ้งินปันผล              -  1,500 

(1) ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท และไดเ้รียกและช าระค่าหุน้แลว้ทั้งจ  านวน ต่อมาบริษทัยอ่ยไดเ้พิ่มทุนของ
บริษทัจากจ านวน 5 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 1,950,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 195 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกและรับช าระค่าหุน้ในอตัราหุน้
ละ 48.72 บาท เป็นจ านวน 95 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ต่อมา บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกและรับช าระค่าหุน้เพิ่มเติมในอตัราหุน้ละ 20.51 
บาท เป็นจ านวน 40 ลา้นบาทในเดือน มิถุนายน 2559 ท าใหบ้ริษทัมีเงินลงทุน ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนจาก 100 ลา้นบาท เป็น 140 ลา้นบาท 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลการด าเนินงานขาดทุนและ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัดงักล่าว
มีขาดทุนสะสม จ านวน 43.61 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 50 ลา้นบาท และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวมมีจ านวน 49.90 ลา้นบาท) การขาดทุนของบริษทัย่อยเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่า    
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยประมาณมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงพบวา่มูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  

 
 



 
- 32 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีส าคญั 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั เป็นจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทัร่วม
ซ่ึงจดัท าตามมาตราานการรายการทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  

บริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 หน่วย : พนับำท 

 
ณ วนัที่   

31 ธันวำคม 2559 

 ณ วนัที่   
31 ธันวำคม 2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน -  171,210 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -  70,475 

หน้ีสินหมุนเวยีน -  (98,654) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -  (1,292) 

  
 หน่วย : พนับำท 

 

ส ำหรับงวดตั้งแต่
วนัที่ 1 มกรำคม ถึง  

5 เมษำยน 2559 
(วนัทีข่ำยเงนิลงทุน) 

 ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

รายได ้ 110,950  383,143 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 7,527  19,758 

ก าไรส าหรับปี 5,853  15,232 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั เอชดี 
ดิสทริ บิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดงัน้ี  

 หน่วย : พนับำท 

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 2559 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2558 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม -  141,739 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส    
(ประเทศไทย) จ ากดั (ร้อยละ) -  48.99 

ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ส     
(ประเทศไทย) จ ากดั -  69,438 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมท่ีเหลือท่ีแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 

 หน่วย : พนับำท 
 2559  2558 

ส่วนแบ่งก าไรจากกิจการท่ียงัด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 12,219  10,603 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,722  15,503 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2559 บริษัทได้ท าสัญญาขายหุ้นทั้ งหมดของบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส  
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 95,996 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 1,632.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 156.73 
ลา้นบาท บริษทัรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าว เป็นจ านวน 84.50 ลา้นบาท และ 
107.73 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญั เป็นจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินของการร่วมคา้ซ่ึง
จดัท าตามมาตราานการรายงานทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั 
งบแสดงาานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 

 2559  2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61,992  77,838 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 14,039  10,085 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 76,031  87,923 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 111,008  70,013 
รวมสินทรัพย์ 187,039  157,936 

    
หน้ีสินหมุนเวยีน    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) -  (204) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (34,739)  (12,550) 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน (34,739)  (12,754) 
รวมหนีสิ้น (34,739)  (12,754) 

    
สินทรัพย์สุทธิ 152,300  145,182 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 
 2559  2558 

รายได ้ 66,495  1,755 
ตน้ทุนการขาย (18,063)  (706) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน (41,787)  (2,528) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร (58,229)  (19,719) 
ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (51,584)  (21,198) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  - 
ขาดทุนหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (51,584)  (21,198) 
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (51,584)  (21,198) 
รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีรับรู้
ในงบการเงินรวมท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2559  2558 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 152,300  145,182 
ปรับปรุงผลต่างการแปลงค่างบการเงิน  14,824  - 
 167,124  145,182 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 50.00  50.00 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 83,562  72,591 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั  
หน่วย : พนับำท 

 2559  2558 
ส่วนแบ่งขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (832)  (3,252) 
ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,537  14,369 

11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ตรำสำรหนีท้ีถื่อจนครบก ำหนด        
หุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี         
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.375 ต่อปี) 10,000  10,000  10,000  10,000 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

12. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 

 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  ดอกเบีย้ 2559  2558  2559  2558 
  ร้อยละต่อปี        

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          
บริษัทย่อย          
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 49.97 ลา้นบาท 3.0 -  -  49,974  49,974 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  (25,000)  (25,000) 

   -  -  24,974  24,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  10.09 ลา้นบาท 3.0 -  -  6,500  10,094 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั  0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 3.0 -  -  6,539  15,922 

บริษัทร่วม           
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  7.5 ลา้นบาท 5.0 -  6,000  -  6,000 

กำรร่วมค้ำ          
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั 5.0 ลา้นบาท 4.5 5,000  -  5,000  - 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5,000  6,000  43,013  56,990 

         
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บและถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน 
  

- 
  

- 
  
10,539 

  
18,055 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  5,000  6,000  32,474  38,935 
  5,000  6,000  43,013  56,990 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จ ากดั จ านวน 0.4 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
โดยเงินให้กูย้ืมมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนจ านวนทั้งหมด 3 งวด โดยช าระเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 
2558 จ  านวน 0.10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง งวดท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ  านวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ 
งวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จ  านวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษทัไดรั้บ
ช าระคืนเงินกูย้ืม เป็นจ านวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 6.60 ลา้นบาท) และ 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
(เทียบเท่า 5.47 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จ านวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินใหแ้ก่บริษทัโดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จ านวน 25 ลา้นบาท  

- ในปี 2556 บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ านวน 6 ลา้นบาทในรูปแบบตัว๋แลกเงิน 
โดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระคืน
เงินกูย้มืทั้งหมดแลว้ 

- เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558 บริษัทได้ให้กู ้ยืมแก่บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จ  ากัด 
จ านวน 10.09 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 10 เดือน ต่อมา
ในเดือนเมษายน 2559 ไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัยอ่ยดงักล่าวเพื่อท่ีจะขยายระยะเวลาการใหกู้เ้งิน
ตามสัญญาเงินกู ้โดยเงินใหกู้ย้มืมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนทุก 3 เดือน จ านวนทั้งหมด 10 งวด และในระหว่าง
ปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้มืเป็นจ านวนเงิน 3.59 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเงินให้กูย้มืกบับริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั จ านวน 
5 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กู ้ยืมแก่บริษทั ภัทรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช, บริษทั เอส 
แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั และ บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั บริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระคืนจากเงิน
ใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวภายหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้น
จึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  

(โอนออก) 
 ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกรำคม 
2559 

       งบกำรเงนิ
ต่ำงประเทศ 

 31 ธันวำคม
2559 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 279,483  -  -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 238,038  -          (2,339)  -  (28,520)  207,179 
อาคารโรงงาน 200,131  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,259,654  94,173  (36,618)  35,375  (8,405)  1,344,179 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- ส านกังานและโรงงาน 740,708  82,206  (26,958)  54,527  -  850,483 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,599,567  88,461  (105,484)  141,375  (18,065)  1,705,854 

ยานพาหนะ 63,758  5,844  (6,082)              1,260  (293)  64,487 
รวมราคาทุน 4,381,339  270,684  (177,481)  232,537  (55,283)  4,651,796 

            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (97,292)  (6,143)            2,339  -  5,092  (96,004) 
อาคารโรงงาน (134,545)       (5,539)  -  -  -  (140,084) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (922,839)  (115,522)  35,854  -  6,069  (996,438) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- ส านกังานและโรงงาน (507,573)  (56,824)  26,277  -  -  (538,120) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (1,110,136)  (179,547)  99,482  -  12,256  (1,177,945) 

ยานพาหนะ (50,785)     (5,723)  6,052  -  294  (50,162) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,823,170)  (369,298)  170,004  -  23,711  (2,998,753) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง            
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง  23,866  234,684            (7)   (232,537)  (387)  25,619 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง            
 อาคารและอุปกรณ์ (2,325)  (3,663)  1,267  -  -  (4,721) 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  1,579,710          1,673,941 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย โอนเข้ำ  

(โอนออก) 
ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกรำคม 
2558 

     งบกำรเงนิ
ต่ำงประเทศ 

 31 ธันวำคม
2558 

รำคำทุน            
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             

- ส านกังานและโรงงาน 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 

            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
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             

- ส านกังานและโรงงาน (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 อำคำรและอุปกรณ์  1,605,782          1,579,710 

            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม           

2559           369,298 
2558           348,212 
           

มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม)            
ของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสม           
เตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม         

2559           1,855,868 
2558           1,725,925 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  

(โอนออก) 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 1 มกรำคม 

2559 
       31 ธันวำคม

2559 
รำคำทุน          
ท่ีดิน 279,483  -  -  -  279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 40,460  -       (2,339)  -  38,121 
อาคารโรงงาน 200,131  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,145,657  81,765  (33,723)  34,899  1,228,598 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์          

- ส านกังานและโรงงาน 740,375  82,157  (26,764)  54,527  850,295 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,268,625  36,308  (101,254)  137,746  1,341,425 

ยานพาหนะ 62,316  5,844  (6,082)  1,260  63,338 
รวมราคาทุน 3,737,047  206,074  (170,162)  228,432  4,001,391 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (36,564)  (936)  2,339  -  (35,161) 
อาคารโรงงาน (134,545)  (5,540)  -  -  (140,085) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (849,944)  (100,783)  33,070  -  (917,657) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- ส านกังานและโรงงาน (507,306)  (56,789)  26,089  -  (538,006) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (911,946)  (134,988)  97,311  -  (949,623) 

ยานพาหนะ (49,340)  (5,723)  6,052  -  (49,011) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,489,645)  (304,759)  164,861  -  (2,629,543) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง           
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 23,830   223,460  -  (228,432)  18,858 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง          
อาคารและอุปกรณ์ (1,380)  (2,263)  1,267  -  (2,376) 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  1,269,852        1,388,330 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
 เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย โอนเข้ำ  

(โอนออก) 
ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

 1 มกรำคม 
2558 

     31 ธันวำคม
2558 

รำคำทุน          
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           

- ส านกังานและโรงงาน 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 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
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           

- ส านกังานและโรงงาน (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 อำคำรและอุปกรณ์  1,280,093        1,269,852 
          

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม          
2559         304,759 
2558         277,739 
          

มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม)           
ของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสม          
เตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม         

2559         1,825,446 
2558         1,725,583 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จ  ากัด ซ่ึงมีราคาทุน                 
เป็นจ านวนเงิน 2.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 88.51 ล้านบาท) และ 2.01 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เทียบเท่า 107.54 ลา้นบาท) ตามล าดบั ไดถู้กน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ราคาทุนของสินทรัพย ์- ยานพาหนะ 6,971  2,761  6,971  2,761 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (715)  (1,476)  (715)  (1,476) 
มูลค่าตามบญัชี  6,256  1,285  6,256  1,285 

บริษทั เอส แอนด ์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม จ านวน 43.61 ลา้นบาท (มูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 50 ลา้นบาท และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิ
การเช่าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวมมีจ านวน 49.90 ลา้นบาท) การขาดทุนของบริษทัยอ่ย
เป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยประมาณ
มูลค่าจากการใช ้ซ่ึงพบวา่มูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั บริษทั เอส แอนด์ พี โกล
เบิล จ ากดั มีผลการด าเนินงานขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม 
จ านวน 102.45 ลา้นบาท (มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม 
มีจ านวน 21.65 ล้านบาท) การขาดทุนของบริษัทย่อยเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของสินทรัพย ์ 
ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยประมาณมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงพบว่ามูลค่าจากการใช้
มีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวร  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

14. สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559              
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2559      ต่ำงประเทศ  2559 

รำคำทุน          
สิทธิการเช่า 245,352  29,184  -  (11,085)  263,451 

รวมราคาทุน 245,352  29,184  -  (11,085)  263,451 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิการเช่า (165,910)  (17,193)  -  7,215  (175,888) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (165,910)  (17,193)  -  7,215  (175,888) 

สิทธิกำรเช่ำ  79,442        87,563 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      งบกำรเงนิ  31 ธันวำคม 
 2558      ต่ำงประเทศ  2558 

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

รวมราคาทุน 219,505  23,300  -  2,547  245,352 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

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

สิทธิกำรเช่ำ  70,380        79,442 

          ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
2559         17,193 

2558         15,091 

 



 
- 43 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2559      2559 

รำคำทุน        
สิทธิการเช่า 168,289  29,184  -  197,473 

รวมราคาทุน 168,289  29,184  -  197,473 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

สิทธิการเช่า (125,573)  (12,655)  -  (138,228) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (125,573)  (12,655)  -  (138,228) 

สิทธิกำรเช่ำ  42,716      59,245 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2558      2558 

รำคำทุน        
สิทธิการเช่า 168,289  -  -  168,289 

รวมราคาทุน 168,289  -  -  168,289 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

สิทธิการเช่า (113,031)  (12,542)  -  (125,573) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (113,031)  (12,542)  -  (125,573) 

สิทธิกำรเช่ำ  55,258      42,716 
        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม        

2559       12,655 
2558       12,542 

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลการด าเนินงาน
ขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม จ านวน 43.61 ลา้นบาท (มูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ านวน 50 ลา้นบาท และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิ
การเช่าของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมมีจ านวน 49.90 ลา้นบาท) การขาดทุนของบริษทัย่อย
เป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยประมาณ
มูลค่าจากการใช ้ซ่ึงพบวา่มูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม 

2559 
     งบกำรเงนิ 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 

2559 
รำคำทุน          

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 32,995  30,719  -  (2)  63,712 
รวมราคาทุน 32,995  30,719  -  (2)  63,712 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (17,656)  (5,762)  -  1  (23,417) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (17,656)  (5,762)  -  1  (23,417) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  15,339        40,295 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม 

2558 
     งบกำรเงนิ 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 

2558 
รำคำทุน          

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

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (13,206)  (4,552)  106  (4)  (17,656) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,206)  (4,552)  106  (4)  (17,656) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,633        15,339 
          
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         

2559         5,762 

2558         4,552 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม 

2559 
     31 ธันวำคม 

2559 
รำคำทุน        

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 32,582  30,462  -  63,044 
รวมราคาทุน 32,582  30,462  -  63,044 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (17,462)  (5,638)  -  (23,100) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (17,462)  (5,638)  -  (23,100) 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  15,120      39,944 

วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม 

2558 
     31 ธันวำคม 

2558 
รำคำทุน        
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 26,461  6,351  (230)  32,582 

รวมราคาทุน 26,461  6,351  (230)  32,582 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (13,130)  (4,438)  106   (17,462) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (13,130)  (4,438)  106   (17,462) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  13,331      15,120 

        
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

2559       5,638 

2558       4,438 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

16. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,904  34,481  34,204  27,807 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,901  2,167  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,548)  (765)  -  (2,313) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (76)  -   60  (16) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 515  (34)  -  481 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242)  133  -  (109) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019  (1,019)  -  - 
รายไดร้อตดับญัชี 360  2,448  -  2,808 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,692  3,879  -  29,571 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808)  -  853  45 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        

และการบูรณะสถานท่ี 3,128  868  -  3,996 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441  -   -  6,441 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,481  5,510  913  40,904 

        
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,167)  266  -  (1,901) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,167)  266  -  (1,901) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        
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 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808)  -  -  (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,351  1,109  21  34,481 

        
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,033)  (134)  -  (2,167) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,033)  (134)  -  (2,167) 

 (1)   เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ  ากดั และบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

หน่วย : พนับำท 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
หน่วย : พนับำท 

 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,548)  (765)  -  (2,313) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431  -  -  431 
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242)  134  -  (108) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019  (1,019)  -  - 
รายไดร้อตดับญัชี 360  2,449  -  2,809 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,491  3,879  -  29,370 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (808)  -  852  44 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        

และการบูรณะสถานท่ี 3,104  867  -  3,971 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   27,807  5,545  852  34,204 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2558      2558 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชีมผีลมำจำก        
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 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (808)  -  -  (808) 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 123,729  159,816  120,919  153,291 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (905)  (4,334)  (905)  (4,334) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (5,776)  (975)  (5,545)  (1,109) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุน        

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 117,048  154,507  114,469  147,848 

รายการกระทบยอดระหว่างรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดแ้ละก าไรทางบญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 555,206  762,575  625,121  756,508 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ภาษีเงินได ้ 123,992  157,673  125,024  151,302 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อน (905)  (4,334)  (905)  (4,334) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (6,039)  1,168  (9,650)  880 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 117,048  154,507  114,469  147,848 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ
อีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20 

ส าหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีก าหนดในประเทศนั้นๆ ในอตัราร้อยละ 8.5 - 25 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัไดท้  าสัญญากูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงินจ านวน 1.53 ลา้นหยวน 
(เทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงในสาธารณรัาประชาชนจีน
ในการจดัตั้ง บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารในสาธารณรัาประชาชนจีน 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 130 ของอตัราดอกเบ้ียต่อปีของสถาบนัการเงินในสาธารณรัาประชาชนจีน 
(เทียบเท่าร้อยละ 5.66 ต่อปี) โดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนภายใน 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั บริษทั 
เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2559  2558  2559  2558 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 468,081  461,878  391,825  388,018 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,233  2,323  3,584  3,020 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4  4 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 51,297  65,219  47,443  63,107 
รายไดร้อรับรู้ 26,475  9,061  24,918  8,570 
เจา้หน้ีอ่ืน 89,004  81,677  86,101  79,396 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 263,395  287,717  224,108  252,423 

 900,485  907,875  777,983  794,538 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 53,564  53,009  26,543  28,045 
อ่ืนๆ 20,041  9,157  8,304  8,061 

 73,605  62,166  34,847  36,106 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 วงเงนิกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน วนัที่เร่ิมช ำระ 2559 2558  2559  2558 
  (ร้อยละต่อปี)  ถงึวนัที่ครบก ำหนดช ำระ เงนิตรำ พนับำท เงนิตรำ พนับำท  พนับำท   พนับำท 
     ต่ำงประเทศ  ต่ำงประเทศ      

บริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์  จ ำกดั (1)             
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ 450,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกเดือน  ตั้งแต่พฤษภาคม 2554 ถึง         
 ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 7,500 ปอนดส์เตอร์ลิง เมษายน 2559 - - 30,000 1,605  -  - 
 600,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึง         
 ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 37,500 ปอนดส์เตอร์ลิง มิถุนายน 2559 - - 112,500 6,019  -  - 
 340,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่เมษายน 2557 ถึง         

 ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง มกราคม 2562 153,000 6,737 221,000 11,824  -  - 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนช่ันแนลฟู้ดส์ จ ำกดั (2)             
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 25 ลา้นบาท MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่ 15 มกราคม 2557 ถึง         

   งวดละ 1,260,000 บาท  15 มกราคม 2562 - 9,880 - 14,920  -  - 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) (3)             
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 30 ลา้นบาท อตัราเงินกูร้้อยละ 4.25 จ่ายช าระคืนทุกเดือน  ตั้งแต่ 22 กรกฏาคม 2559 ถึง         

   งวดละ 500,000 บาท  21 กรกฏาคม 2564 - 27,500 - -  27,500  - 
      44,117  34,368  27,500  - 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (14,034)  (16,302)  (6,000)  - 
      30,083  18,066  21,500  - 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั ไดน้ าอาคารของบริษทั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
มูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

(2) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหน้ีแก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งด ารง
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้นอกจากน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูย้มื 

(3) ในเดือนกรกฎาคม  2559 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเป็นระยะเวลา 5 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นวงเงินจ านวน 30 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั โดยบริษทัไดเ้บิกเงินกูแ้ลว้
ทั้งจ  านวน และในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้แลว้เป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ 
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21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,384  15,517  18,007  14,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,932  4,005  3,829  3,810 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 22,316  19,522  21,836  18,761 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 129,050  110,523  123,414  105,648 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,384  15,517  18,007  14,951 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,932  4,005  3,829  3,810 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               
     ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 1,694  -       4,264  - 
 153,060  130,045  149,514  124,409 
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (2,444)  (995)  (2,444)             (995) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 150,616  129,050  147,070  123,414 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ
จ านวน 1.69 ลา้นบาท และ 4.26 ลา้นบาท ตามล าดับ สาเหตุหลักเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราคิดลด                  
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและอัตราการหมุนเวียนของพนักงานของข้อสมมติหลักในการ                               
ประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติาานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 3.03 - 3.46  ร้อยละ 3.58 - 4.11  ร้อยละ 3.03  ร้อยละ 3.58 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวิตของไทยปี 2551 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี  60 ปี  60 ปี  60 ปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 47  ร้อยละ 0 - 41  ร้อยละ 0 - 47  ร้อยละ 0 - 41 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติาานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
และ 2558  มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 

อตัราคิดลด     
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 16.92 15.21 16.57 14.18 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (14.57) (13.04) (14.27) (12.18) 

     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 16.37 14.82 16.02 13.79 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (14.39) (12.96) (14.09) (12.09) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559 2558 2559 2558 
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน     
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - เพ่ิมข้ึน 1 ปี 1.12 1.00 1.10  0.94 
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - ลดลง 1 ปี (1.11) (0.99) (1.09) (0.93) 

อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน     
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 5.35 4.73 5.19 4.67 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (15.55) (13.98) (15.24) (13.09) 

22. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 63,340  54,174  38,929  35,152 

อ่ืนๆ 3,206  493  2,887  - 
 66,546  54,667  41,816  35,152 

23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรปันผลไม่ได ้
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24. กำรจัดสรรก ำไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2557 จ  านวน 490,408,365 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ในอตัรา
หุ้นละ 0.80 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 392.33 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 49.04 ลา้นบาท ในเดือน
กนัยายน 2557 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงินรวม
ประมาณ 343.29 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จ านวน 490,408,365 หุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 98.08 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 

เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 จ  านวน 490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
539.45 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 
จ านวนเงินรวม 98.08 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2558 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน
อตัราหุน้ละ 0.90 บาท จ านวนเงินรวม 441.37 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ  านวน 490,408,365 หุ้นในอตัรา 
หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 49.04 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

25. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

รายไดเ้งินปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 10 และขอ้ 26.3) -  -  -  1,500 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า        
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 4,792  3,238  4,746 ) 3,238 

ดอกเบ้ียรับ 2,375  2,650  4,508  4,638 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 4,919  770  13,932  6,947 
รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 3,372  3,361  5,078  4,957 
รายไดค้่าบตัรสมาชิก 12,673  21,578  10,397  21,578 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 8,264  8,187  8,264  8,187 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 84,500  -  107,729  - 
รายไดอ่ื้น 36,200  38,741  44,882  39,499 
 157,095  78,525  199,536  90,544  

26. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และ
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั 
รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

26.1 ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
ลูกหนีก้ำรค้ำ          

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  54  54 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  44,212  27,394 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  86  90 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  17,802  4,023 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั(1) บริษทัร่วม -  32  -  32 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 371  613    371  613 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 63  67  63  67 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 2,522  4,474  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,634  543  2,634  543 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  718  -  718 

  5,590  6,447  65,222  33,534 

เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  84  197 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  3  12,625 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  29  60 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,984  85 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั (1) บริษทัร่วม -  132  -  132 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 45  45  45  45 

  45  177  4,145  13,144 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
รำยได้ค้ำงรับ-กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  237  107 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  922  839 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  32  64 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  7,674  2,044 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  500  154 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  3,284  3,857 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 185  416  185  416 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 1,802  -  1,802  - 

  1,987  416  14,636  7,481 

         
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  9,000  - 

         
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั(1) บริษทัร่วม -  69,438  -  48,998 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั บริษทัร่วม 27,722  15,503  4,997  4,997 

  27,722  84,941  4,997  53,995 

         
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  40,000  40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  999  999 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  49,997  49,997 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  15,000  15,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  14,885  14,885 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จ  ากดั        

(ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  140,000  100,000 

  -  -  260,881  220,881 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ         

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 13,537  14,369  20,000  20,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 83,562  72,591  -  - 

  97,099  86,960  20,000  20,000 

         
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         
(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 จ  ากดั         

 (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  6,500  10,094 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ  ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  6,539  15,922 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (ร้อยละ 5.0) บริษทัร่วม -  6,000  -  6,000 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั (ร้อยละ 4.5) การร่วมคา้ 5,000  -  5,000  - 

  5,000  6,000  43,013  56,990 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  262  281 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  845  416 
บริษทั อุเมะโนฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  245  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั(1) บริษทัร่วม -  515  -  515 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,233  1,808  2,232  1,808 

  2,233  2,323  3,584  3,020 

         
เงนิทดรองรับจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  4  4 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าสญัญาขายหุน้ทั้งหมดของบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

26.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  -  - 
บวก ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี  -  -         9,000  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -         9,000  - 

         
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 เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  10,094  - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  -  -  -  10,094 
หกั รับช าระคืนระหวา่งปี  -  -  (3,594)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  6,500  10,094 

         
บริษทั เอสแอนดพ์ี เรสทวัรองท ์จ  ากดั บริษทัยอ่ย        
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  15,922  20,318 
หกั รับช าระคืนระหวา่งปี      (6,600)  (5,469) 
ก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า  -  -  (2,783)  1,073 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  6,539  15,922 

         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั บริษทัร่วม        
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  6,000  7,500  6,000  7,500 
หกั รับช าระคืนระหวา่งปี  (6,000)  (1,500)  (6,000)  (1,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  6,000  -  6,000 

         
บริษทั เอม็เอสซีไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้        
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  -  - 
หกั รับช าระคืนระหวา่งปี         5,000  -         5,000  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี         5,000  -         5,000  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

26.3 รายการบญัชีท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
รำยได้จำกกำรขำย         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24,907  24,927 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  787  437 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  10,674  6,724 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม 65  279  65  279 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั บริษทัร่วม 1,995  2,310  1,995  2,310 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 2,773  2,922  -  - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,558  30,396  27,558  30,396 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ  ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,009  33,551  32,009  33,551 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,448  20,583  25,448  20,583 

  89,848  90,041  123,443  119,207 

         
รำยได้ค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  996  996 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  300  300 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  410  300 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม 202  807  202  807 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 3,000  2,400  3,000  2,400 

  3,202  3,207  4,908  4,803 

         
รำยได้เงนิปันผล          

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม -  -  -  1,500 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
รำยได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2,577  1,230 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  96  96 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2,302  1,334 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  360  360 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  7,624  3,777 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  398  619 
บริษทั  เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  - 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,499  1,499 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม -  35  -  35 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 898  1,184  898  1,184 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 86  87  86  87 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 1,525  1,515  -  - 

  2,509  2,821  15,864  10,221 

         
ซ้ือสินค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2,173  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  403  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม 509  3,684  509  3,684 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ -  87  -  87 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,893  11,053  11,893  11,053 

  12,402  14,824  14,978  14,824 

ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ             
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -   4,534   4,524 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2,173  970 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  403  28 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จ ากดั กรรมการร่วมกนั 432   432   432   432 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 688   685   688   685 
กรรมการ กรรมการ 2,091   1,962   2,091   1,962 
  3,211  3,079  10,321  8,601 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2559  2558  2559  2558 
ค่ำบริกำร         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -   -   1,277   1,277 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,320 

 
2,640 

 
1,320 

 
2,640 

บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 3,499   3,464   3,499   3,464 
    4,819   6,104   6,096   7,381 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร          

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 51,997  51,880  49,770  43,988 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 1,341  1,189  1,341  1,167 

  53,338  53,069  51,111  45,155 

         
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั บริษทัร่วม 2,789  7,463  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 12,219  10,603  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (832)  (3,252)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (27,400)  (10,599)  -  - 

  (13,224)  4,215  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2559  2558  2559  2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
และงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึน (21,758)  (6,218)  (21,758) ) (6,182) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,496,211  2,379,178  2,286,398  2,078,876 
ค่าสินคา้ส าเร็จรูปท่ีซ้ือ 70,297  71,937  70,297  71,937 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 392,254  367,855  323,052  294,720 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,994,641  1,860,835  1,623,665  1,476,822 
ค่าขนส่งสินคา้ 205,530  194,070  201,753  191,093 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 288,730  263,141  252,718  233,655 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 53,338  53,069  51,111  45,155 
ค่าเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 399,229  314,020  320,767  299,642 
ค่าธรรมเนียมบริการ 415,348  378,932  396,048  360,991 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) 2,396  (7,674)  996  1,078 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,621  10,969  4,438  8,243 
หน้ีสงสัยจะสูญ 2,110  -  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่าย 
เงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 
ของค่าจา้งแต่ละเดือน เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมมีจ านวน 
17.08 ลา้นบาท และ 16.29 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการมีจ านวน 16.53 ลา้นบาท 
และ 15.71 ลา้นบาท ตามล าดบั 

29. กำรจัดกำรส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนของทุน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการ
ใหมี้ระดบัทุนอยา่งเพียงพอ ส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัเท่านั้น เช่น การออกหุน้ใหม่หรือ
ปรับปรุงจ านวนเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

30. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
30.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ท าใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะท าธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่คา้ท่ีมี 
ความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงาานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหาย   
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าผลกระทบจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระส าคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจ านวนไม่มีสาระส าคญั 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระส าคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศท าในสกลุเงินบาท  

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนอาจมีสาระส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  
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กรรมการ  กรรมการ 
 

30.4 มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรม
ท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติาานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ
ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระส าคญัในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการและขอ้สมมติาานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงาานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมนิ
มูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้
ในกำรวดัมูลค่ำ

ยุติธรรม 
 

มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2558 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
100,962 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
121,829 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
194,976 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
117,813 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
83,147 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
121,829 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
194,976 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
117,813 

ล าดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนค านวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี  
1,868 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี  
4,843 

- - ล าดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนค านวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากประจ า ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คา้งจ่าย หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีจ านวนใกลเ้คียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 
เน่ืองจากครบก าหนดช าระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีมูลค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระส าคญั 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณ 

รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรม 

หน่วย : พนับำท 
 รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  ล ำดบัช้ันมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559      
งบกำรเงนิรวม      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  5,131  ระดบั 3 

      
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,013  79,845  ระดบั 3 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000)  (25,000)   
 52,013  54,845   
      
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558      
งบกำรเงนิรวม      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000  6,006  ระดบั 3 

      
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,990  85,214  ระดบั 3 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000)  (25,000)   
 56,990  60,214   

มูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีค านวณโดยใชว้ิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรา
ตน้ทุนของเงินทุนของกลุ่มบริษทัเอส แอนด ์พ ี
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กรรมการ  กรรมการ 
 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ีส าเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารใน
ต่างประเทศและอ่ืนๆ 

รายการตดับญัชีระหว่างส่วนงาน รายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบัก าไร
ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบญัชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559              
รายไดต้ามส่วนงาน 5,968,693  845,176  944,533  45,045  7,803,447  (28,514)  7,774,933 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 930,800  89,205  5,313  (7,879)  1,017,439  -  1,017,439 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รายไดอ่ื้นๆ             157,095 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (542,692) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (52,845) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (8,808) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (1,758) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (13,225) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             555,206 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (117,048) 
ก าไรส าหรับปี             438,158 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี             (26,265) 
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี             411,893 
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 หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบญัชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม (ต่อ)              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558              
รายไดต้ามส่วนงาน 5,716,268  791,208  1,022,163  46,583  7,576,222  (24,230)  7,551,992 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,054,150  100,475  21,503  (5,988)  1,170,140      -  1,170,140 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รายไดอ่ื้นๆ             78,525 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (439,470) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (53,069) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             4,502 
ตน้ทุนทางการเงิน             (2,269) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             4,215 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             762,574 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (154,507) 
ก าไรส าหรับปี             608,067 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี             13,740 
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี             621,807 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบญัชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 69,918  233,554  40,380  7,113  350,965  (80,264)  270,701 
สินคา้คงเหลือ 151,726  9,182  10,101  2,045  173,054  -  173,054 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 608,832  1,442  239,930  4,273  854,477  (43)  854,434 
สิทธิการเช่า 66,301  -  16,310  52  82,663  -  82,663 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน             46,807 
- สินคา้คงเหลือ             138,690 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             819,507 
- สิทธิการเช่า             4,900 
- อ่ืนๆ             1,322,955 
สินทรัพยร์วม             3,713,711 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบญัชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 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 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 536,505  1,654  253,545  3,054  794,758  (43)  794,715 
สิทธิการเช่า 49,824  -  23,276  -  73,100  -  73,100 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน             74,733 
- สินคา้คงเหลือ             141,057 
- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์             784,995 
- สิทธิการเช่า             6,342 
- อ่ืนๆ             1,490,011 
สินทรัพยร์วม             3,806,704 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 

รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวำคม 2559      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,740,552  944,533  7,685,085 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,963,845  302,465  2,266,310 

      
รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวำคม 2558      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,442,710  1,022,163  7,464,873 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,834,401  336,923  2,171,324 

32. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
32.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 
ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศ  

หน่วย : พนับำท 
ระยะเวลำกำรช ำระ 2559  2558 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 499,410  463,306 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,035,119  936,867 
เกิน 5 ปี 91,664  108,093 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ 2559  2558 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 150,286  151,069 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 226,182  246,469 
เกิน 5 ปี 97,952  99,041 

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้งเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศใหม่เป็นจ านวนเงิน 25.75 ลา้น
บาท และ 157.43 ลา้นบาท ตามล าดบั 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารแห่งหน่ึง
ออกให้เพื่อค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงิน 61.97 ลา้นบาท 
และ 52.83 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือค ้าประกนัจ านวน 1.05 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1 และ 9.2) 

32.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษทัย่อยดังกล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial 
royalty) และค่าสิทธิการด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี ในอตัราท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนัสัญญาค ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 
2555 กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อค ้าประกนัจ านวนเงินท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่าย
ตามสัญญาสิทธ์ิ (License Agreement)  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติดงัต่อไปน้ี 
33.1 จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 

0.80 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่าง
กาลอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จ านวนเงินรวม 49.04 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี 9  กนัยายน 2559 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมจ านวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.7 
บาท จ านวนเงินรวม 343.29 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวต่อไป 

33.2 ให้บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ากดั บริษทัร่วม เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 50 ลา้นบาท 
เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม
เป็นจ านวน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) จะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
เป็นจ านวน 150,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน 15.00 ลา้นบาท  และโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัจาก
สดัส่วนร้อยละ 40 เป็นสดัส่วนร้อยละ 43.75 

34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้
การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

บัญชี จ ำนวนเงนิ (พนับำท) กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
  

ค่าใชจ่้ายร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 
    (ค่าเช่า, เงินเดือนพนกังานขาย, 
          ค่าเส่ือมราคา และ อ่ืนๆ) 

 
 

1,893,088 

 
 

1,260,493 

 
 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2560 


