
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 470,930     551,886     335,937     408,825     
เงินลงทุนชัว่คราว 5 324,203     224,672     306,610     205,246     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 18 237,123     317,508     254,116     347,754     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 18 - -             9,000         9,000         
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 และ 18 - -             10,386       10,539       
สินคา้คงเหลือ 8 261,451     311,744     246,544     295,333     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,462       41,590       44,875       35,947       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,340,169  1,447,400  1,207,468  1,312,644  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 16,053       1,053         15,584       584            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 18 30,397       27,722       4,997         4,997         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 18 - -             260,881     260,881     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 18 105,744     97,099       35,000       20,000       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000       10,000       10,000       10,000       
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 และ 18 -           5,000         26,474       32,474       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,659,680  1,673,941  1,399,778  1,388,330  
สิทธิการเช่า 82,803       87,563       55,754       59,245       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,775       40,295       39,495       39,944       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 43,276       40,904       35,770       34,204       
เงินมดัจาํระยะยาว 272,564     267,982     212,179     208,441     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,560       14,751       7,417         7,987         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,273,852  2,266,310  2,103,329  2,067,087  
รวมสินทรัพย์ 3,614,021  3,713,710  3,310,797  3,379,731  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

.....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 14 -         7,905          - -             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 704,667     900,485      588,744     777,983      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 16 21,465       14,034        6,000         6,000          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 70,338       47,924        68,402       46,151        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 53,527       73,605        29,252       34,847        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 849,997     1,043,953   692,398     864,981      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 32,755       30,083        20,000       21,500        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 1,687         1,901          - -             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 156,852     150,616      153,158     147,070      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 61,416       66,546        44,296       43,815        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 252,710     249,146      217,454     212,385      
รวมหน้ีสิน 1,102,707  1,293,099   909,852     1,077,366   

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

กรรมการ

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

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

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

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 52,343 52,343 52,343 52,343
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,234,177 1,146,842   1,168,213 1,069,633   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (48,560) (48,232) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,418,349 2,331,342 2,400,945 2,302,365

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 92,965 89,269        - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,511,314 2,420,611 2,400,945 2,302,365

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,614,021 3,713,710 3,310,797 3,379,731

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,830,540 1,781,148 1,572,409 1,510,542
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (1,000,484) (960,601) (926,508) (890,451)
กําไรขั้นต้น 830,056        820,547        645,901        620,091
รายไดอ่ื้น 24,288 26,511 25,355 22,974
ค่าใชจ่้ายในการขาย (521,276) (507,269) (371,509) (338,754)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (209,284) (203,200) (166,310) (171,007)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (13,437) (13,576) (12,946) (12,656)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (1,439) (2,400) (542) (1,542)
ตน้ทุนทางการเงิน (593) (409) (401) (62)

  และการร่วมคา้ 18 (3,679) (4,439) -            -            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 104,636        115,765        119,548        119,044
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 (21,563) (26,213) (20,968) (24,397)
กําไรสําหรับงวด 83,073 89,552 98,580 94,647

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 7,773 (3,483) -            -            
กลบัรายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (159) (70) -            -            

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 16 14 -            -            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 7,630            (3,539)           -            -            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 90,703 86,013 98,580 94,647

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

กรรมการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 87,335 88,098 98,580 94,647          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,262) 1,454 -            -            

83,073          89,552          98,580          94,647          

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 87,007 84,319 98,580 94,647          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,696 1,694 -            -            

90,703          86,013          98,580          94,647          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.17 0.18 0.20 0.19

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



ยงัไม่ได้จัดสรร
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 490,408 689,981 52,343 1,200,583 (23,985) 380 (76)           2,409,634  89,493 2,499,127
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -     -    -     88,098 (3,723) (70) 14            84,319         1,694 86,013
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 490,408 689,981 52,343 1,288,681 (27,708) 310 (62) 2,493,953 91,187 2,585,140

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 490,408 689,981 52,343 1,146,842 (48,375) 159 (16)           2,331,342  89,269 2,420,611
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -     -    -     87,335 (185) (159) 16            87,007         3,696 90,703
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 490,408 689,981 52,343 1,234,177 (48,560) -                -       2,418,349 92,965 2,511,314

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

เบ็ดเสร็จอื่น
การปรับมูลค่าของ

(นายวทิูร  ศิลาอ่อน)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ชําระแล้ว

จากการแปลงค่า

กรรมการ

ควบคุม
กําไร (กลับรายการ) 

หลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัทใหญ่

(นางเกษสุดา  ไรวา)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างของ

จัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ทุนที่ออกและ

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

มูลค่าหุ้นสามัญ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของ
กําไร (ขาดทุน)

รวมส่วนเกิน

กรรมการ

หน่วย : พันบาท

ส่วนได้เสีย
กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ

งบการเงิน

ที่ยงัไม่เกิดขึน้จาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม



      

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 490,408 689,981 52,343       1,052,800   2,285,532
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 94,647  94,647
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 490,408 689,981 52,343 1,147,447  2,380,179

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 490,408 689,981 52,343       1,069,633   2,302,365
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 98,580  98,580
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 490,408 689,981 52,343 1,168,213  2,400,945

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กรรมการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และชําระแล้ว
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

(นายวทิูร  ศิลาอ่อน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนทีอ่อก กําไรสะสมส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

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

ยงัไม่ได้จัดสรร
รวม



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 104,636 115,765 119,548 119,044 
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 108,191 93,588 88,829 77,714 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 854          2,531 469          1,007 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนชัว่คราว (1,399) (2,173) (1,364) (2,173)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 3,679 4,439 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร(กลบัรายการ) 2,571       (933)         (2,263)      (933)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,546 1,241 3,530 991 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (160) (417) - (337)
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (654) - (654) -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,236 5,433 6,088 5,223 
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) - (1,021) - (1,021)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (738) (240) (724)         (778)
ดอกเบ้ียจ่าย 593 409 401 62 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 227,355 218,622 213,860 198,799 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 80,328 147,713 94,119 144,024 
สินคา้คงเหลือ 50,293 42,829 48,789 43,388 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,872) (1,107) (8,928) 958 
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (15,000) - (15,000) -
เงินมดัจาํระยะยาว (4,582) (3,422) (3,738) (1,862)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,191 149 570 561 

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (216,924)  (206,036)  (212,497)  (200,289)  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (20,078)    (6,031)      (5,595)      (6,346)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (43)           979          41            -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 97,668     193,696   111,621 179,233   
ดอกเบ้ียรับ 257          121          244          148          
จ่ายดอกเบ้ีย (762)         (372)         (343)         (4)             
จ่ายภาษีเงินได้ (1,719)      (18,286)    (283)         (314)         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 95,444     175,159   111,239   179,063   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
5,000       5,000       6,000       5,000       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (100,000)  (160,000)  (100,000)  (160,000)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 1,868       81,000     -       80,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (15,000)    - (15,000)    -

    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (89,896)    (129,633)  (73,593)    (127,934)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 737          1,147       737          1,147       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (197,291)  (202,486)  (181,856)  (201,787)  

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

กรรมการ

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

....................................................................
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,905)      -       -       -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,000     - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,897)      (6,218)      (1,500)      -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (453)         (191)         (453)         (191)         
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (2)             - (2)             -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,743       (6,409)      (1,955)      (191)         
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในสกุลเงินตราต่างประเทศ (316)         (131)         (316)         (131)         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 19,464     8,092       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (80,956)    (25,775)    (72,888)    (23,046)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 551,886   650,970   408,825   498,012   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 4.1 470,930   625,195   335,937   474,966   

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

กรรมการ กรรมการ
(นายวิทูร  ศิลาอ่อน)

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

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



 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

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

2. เกณฑ์การจดัทําและการนําเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายงานทางการเงินระหวา่งกาล และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษทัและบริษทัย่อยเลือกเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง
นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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2.7 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
   และณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
   

บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จาํกดั  ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

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

(พีทีอี) จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 

นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ
ขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้นโดย
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีอาํนาจหน้าท่ี 
ในการบริหารและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2560 2559 
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พ  ีโกลเบิล จํากัด     

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวิสเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั(2)   ประชาชนจีน 96.11 94.17 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
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 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2560 2559 
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีเรสทัวรองท์ จํากัด     

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

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีีอี) จํากัด     
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั(1)   ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั(1) ร้านอาหาร    
 (หยดุดาํเนินงาน) มาเลเซีย 50.00 50.00 
     

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ภัทรา อินเตอร์เนช่ันแนล
เรสทัวรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จํากัด 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมนท ์จาํกดั(2) ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   
  ประชาชนจีน 51.00 51.00 

 

(1) บริษทั บางกอก แจม จาํกดั และบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็  บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินงานแลว้ในปี 2558 
บริษทัยอ่ยทั้งสองยงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการชาํระบญัชี 

(2) ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จาํกดั ได ้     
จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจาํนวน 9.01 ลา้นหยวน (เทียบเท่า 15.58 ลา้นบาท) (จาก 6.0 ลา้นหยวน เป็น 9.01 
ลา้นหยวน) โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั เขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 94.17 เป็นร้อยละ 96.11 ของหุน้ทั้งหมด
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 
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ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ บางกอกแจม และ ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการ
เจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง
อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน 
(พทีีอี) จาํกดั ตามลาํดบั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงนิสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสดในมือ 9,824  10,673  7,266  7,707 
เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 439,181  518,787  315,448  387,590 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 21,925  22,426  13,223  13,528 

 470,930  551,886  335,937  408,825 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 ยอดเปล่ียนแปลงของหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
 

   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,297  65,219 47,443 63,107 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
  และสิทธิการเช่าระหวา่งงวด 106,540  129,855 97,688 127,428 

หกั ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ       
 การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี 4,692  (1,021) (834)  (871) 
 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (89,896)  (129,633) (73,593) (127,934) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 72,633  64,420 70,704 61,730 

หน่วย : พันบาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2560  2559  2560  2559 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน      

(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,698  255 4,698 255 
หกั      เงินสดจ่าย (453)  (191) (453) (191) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 4,245  64 4,245 64 

        
ค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,811  64 1,811 64 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,434  - 2,434 - 
 4,245  64 4,245 64 

 
  



 
- 7 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท  

งบการเงินรวม 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559  2560  2559 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  333  306 333 306 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด -  - - - 
หกั จ่ายระหวา่งงวด (2)  - (2) - 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 331  306 331 306 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี) 13 13 - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้      

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 201,580 100,962 184,000 83,417 
- กองทุนส่วนบุคคล 122,610 121,829 122,610 121,829 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,868 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 324,203 224,672 306,610 205,246 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พันบาท 
 ราคาทุน กําไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วันท่ี ท่ียงัไม่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม จากการปรับมูลค่า 31 มีนาคม 
 2560 ของเงินลงทุน 2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 200,962  618 201,580 
- กองทุนส่วนบุคคล 121,829       781 122,610 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พันบาท 

 ราคาทุน กําไร(ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี ท่ียงัไม่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2559 ของเงินลงทุน 2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

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

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

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 
หน่วย : พันบาท 

 ราคาทุน กําไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี ท่ียงัไม่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม จากการปรับมูลค่า 31 มีนาคม 
 2560 ของเงินลงทุน 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 183,417  583 184,000 
- กองทุนส่วนบุคคล 121,829  781 122,610 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พันบาท 

 ราคาทุน กําไร มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี ท่ียงัไม่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 
 31 ธันวาคม จากการปรับมูลค่า 31 ธันวาคม 
 2559 ของเงินลงทุน 2559 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 82,686  731 83,417 
- กองทุนส่วนบุคคล 117,813 4,016 121,829 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัท่ี 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 136,281  261,160  124,135  237,877 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,592  5,590  82,188  65,222 
 149,873  266,750  206,323  303,099 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,406)  (2,406)  (2,152)  (2,152) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 147,467  264,344  204,171  300,947 
        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426  45  5,430  4,145 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 37,620  13,092  10,265  7,093 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,552  1,987  17,482  14,636 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 49,058  38,040  16,768  20,933 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 237,123  317,508  254,116  347,754 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 99,313 144,963 87,421 121,934 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 32,174 111,303 32,174 111,303 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 598 1,729 598 1,729 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,047 107 1,047 107 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,149 3,058 2,895 2,804 

รวม 136,281 261,160 124,135 237,877 
     

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ถึงกาํหนด 13,592 5,474 15,039 8,572 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน - 116 14,175 12,434 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 12,075 12,680 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 18,764 14,591 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - - 22,135 16,945 

รวม 13,592 5,590 82,188 65,222 
 149,873 266,750 206,323 303,099 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,406) (2,406)  (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีการคา้  147,467 264,344 204,171 300,947 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด ์พีโกลเบิล จาํกดั 
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจาํนวน 9 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว 
ไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

8. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 84,400 129,702 84,275 129,515 
งานระหว่างทาํ 2,087 86 2,087 86 
วตัถุดิบ 97,858 111,557 86,092 98,349 
วสัดุหีบห่อ 61,119 58,721 60,774 58,019 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 15,938 11,647 13,267 9,333 
สินคา้ระหวา่งทาง 49 31 49 31 

 261,451 311,744 246,544 295,333 

9. เงนิฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกัน 
9.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 15 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงิน

กูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
9.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท ได้

ใชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 
9.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี     

แอสเซท จาํกดั จาํนวน 0.47 ลา้นบาทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือ   
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมค้า 
เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 ประเภทกิจการ ทุนทีช่ําระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
    (ร้อยละ)  (ตามวธิีราคาทุน)  (ตามวธิีส่วนได้เสีย) 
  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559 
บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)             
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000  49.97  49.97  4,997  4,997 30,397 27,722 
              

การร่วมค้า              
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)              
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80,000 50,000  43.75  40.00  35,000  20,000 27,668 13,537 

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จาํกัด              
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ร้านอาหาร 4.5 ลา้นปอนด ์ 4.5 ลา้นปอนด ์           
  สเตอร์ลิง  สเตอร์ลิง  50.00  50.00  121,561  121,561 78,076 83,562 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้             105,744  97,099 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภทกิจการ ทุนทีช่ําระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) ยอดคงเหลือ (ราคาทุน) 
  ณ วันที ่  ณ วันที่   ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

             
บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน)             

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 
         

บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 50,000 50,000  80.00 80.00 40,000 40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นที่อาคาร 1,000 1,000  99.93 99.93 999 999 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร 50,000 50,000  99.99 99.99 49,997 49,997 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร 25,000 25,000  59.99 59.99 15,000 15,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชา) จาํกดั ร้านอาหาร 457,500 457,500      
  ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐ  99.96 99.96 14,885 14,885 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  100.00 100.00 -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 140,000  140,000  99.99 99.99 140,000 140,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       260,881  260,881 
          

การร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)         
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80,000 50,000  43.75 40.00 35,000 20,000 

เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั  มีมติอนุมตัิใหซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 50 
ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั 
(มหาชน) ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มเป็นจาํนวน 150,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเปลี่ยนจากสัดส่วนร้อยละ 40 เป็นสัดส่วนร้อยละ 
43.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยบริษทัยงัมีอาํนาจการควบคุมร่วมกนั 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

11. เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
เงินต้น อัตรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ดอกเบีย้ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  ร้อยละต่อปี 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2560  2559  2560  2559 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน         

บริษัทย่อย         
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 49.97 ลา้นบาท 3.0 -  -  49,974  49,974 
หกั  คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  (25,000)  (25,000) 
   -  -  24,974  24,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั 10.09 ลา้นบาท 3.0 -  -  5,500  6,500 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 0.4 ลา้นปอนด ์

สเตอร์ลิง 
 

3.0 
 
- 

  
- 

  
6,386 

  
6,539 

          
การร่วมค้า       
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั 5.0 ลา้นบาท 4.5 -  5,000  -  5,000 
   -  5,000  36,860  43,013 

          
ระยะเวลาการชาํระคืน          

                 กาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวยีน  -  -  10,386  10,539 
                   เกินกวา่ 1 ปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  -  5,000  26,474  32,474 

   -  5,000  36,860  43,013 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั จาํนวน 0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยเงินให้กู้ยืมมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนจาํนวนทั้ งหมด 3 งวด โดยชําระเงินกู้ยืมงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2559 จาํนวน 
0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ งวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จาํนวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มื 0.10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 5.47 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั (ในระหว่างปี 2560 :ไม่มี) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช จาํนวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทัโดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และ 
มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้จิารณา
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํนวน 25 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ดส์ จาํกดั 
จาํนวน 10.09 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 เดือน 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทย่อยดังกล่าวเพ่ือท่ีจะขยาย
ระยะเวลาการให้กูเ้งินตามสัญญาเงินกู ้โดยเงินให้กูย้ืมมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนทุก 3 เดือน จาํนวน
ทั้งหมด 10 งวด และในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้มืเป็นจาํนวนเงิน 3.59 ลา้นบาท และ
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้มือีกเป็นจาํนวนเงิน 
1.00 ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอ็มเอสซี ไทยคูซีน จาํกดั จาํนวน 5 ลา้นบาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกาํหนดชาํระคืน 
เม่ือทวงถาม ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูท้ั้งหมดแลว้ 

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัคาดว่าเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช  
จะไดรั้บชาํระคืนภายหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้น 
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

12. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  1,673,941 1,388,330 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน  104,245 95,408 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (3,629) (3,614) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (101,051) (82,609) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (2,571) 2,263 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน  (11,255) - 
มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 1,659,680  1,399,778 
    

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 86.46 ลา้นบาท) และ 2.01 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 88.51 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

13. ภาษเีงนิได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,276 40,904 35,770 34,204 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,687 1,901 - - 

 

  



 
- 17 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กําไรขาดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มนีาคม 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (2,313)  (273) - (2,586) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (16) 16 - - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 481 - - 481 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (109) 238 - 129 
รายไดร้อตดับญัชี 2,808 309 - 3,117 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29,571 1,218 - 30,789 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
      สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 45 - - 45 

        ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     
      และการบูรณะสถานท่ี 3,996 324  - 4,320 

        ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441 540 - 6,981 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,904 2,372 - 43,276 
 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก 

  
 

  

อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (1,901) 214 - (1,687) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,901) 214 - (1,687) 

 
 (1) เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิรวม (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  กําไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มนีาคม 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก      
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,548)  (435) - (1,983) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (76) - 14 (62) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 515 - - 515 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242) 784 - 542 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019 (204) - 815 
รายไดร้อตดับญัชี 360 916 - 1,276 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,692 1,045 - 26,737 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (808) - - (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย      
และการบูรณะสถานท่ี 3,128 203 - 3,331 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441 - - 6,441 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,481  2,309 14 36,804 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก     
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,167)  267 - (1,900) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,167)  267 - (1,900) 
 
 (1) เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขาดทุน  กําไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มนีาคม 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (2,313) (273) - (2,586) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 431 - -  431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (108) 82 - (26) 
รายไดร้อตดับญัชี 2,809 309 - 3,118 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29,370 1,218 -  30,588 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  44 - - 44 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     
และการบูรณะสถานท่ี 3,971 230 - 4,201 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   34,204 1,566 - 35,770 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  กําไรขาดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มนีาคม 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก     
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,548) (435) - (1,983) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242) 3 - (239) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019 (204) - 815 
รายไดร้อตดับญัชี 360 916 - 1,276 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 25,491 1,045 - 26,536 
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  (808) - - (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย     
และการบูรณะสถานท่ี 3,104 203 - 3,307 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   27,807 1,528 - 29,335 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 24,149  28,789  22,534  25,925 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
      ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (2,586)  (2,576)  (1,566)  (1,528) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน        

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 21,563  26,213  20,968  24,397 
 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษัทย่อย 
ในประเทศอีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20  

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในอตัราร้อยละ 8.5 - 25  

14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพ่ือกูย้มืเงินจาํนวน 1.53 ลา้นหยวน 
(เทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจดัตั้งบริษทัใหม่เพ่ือดาํเนินธุรกิจร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 130 ของอตัราดอกเบ้ียต่อปีของสถาบนัการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เทียบเท่าร้อยละ 5.66 ต่อปี)               
โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายใน 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั  

ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งจาํนวน และบริษทัไดไ้ถ่ถอนการคํ้าประกนั
เงินกูย้มืดงักล่าว 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัที่  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วันที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 396,857 468,081 313,688 391,825 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,442 2,233 3,317 3,584 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5 4 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 72,633  51,297  70,704  47,443 
รายไดร้อรับรู้ 25,686  26,475  23,971  24,918 
เจา้หน้ีอ่ืน 82,733  89,004  78,289  86,101 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 124,316  263,395  98,770  224,108 

 704,667  900,485  588,744  777,983 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี้ 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผู้กู้  วงเงนิกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชําระคืน ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

  (ร้อยละต่อปี)   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
     เงินตรา พนับาท เงินตรา พนับาท  พนับาท  พนับาท 
     ต่างประเทศ  ต่างประเทศ      
             

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จาํกัด (1) 340,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง 
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2557 ถึง มกราคม 2562 

136,000 5,850 153,000 6,737  -  - 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 ปอนดส์เตอร์ลิง  ปอนดส์เตอร์ลิง      
             

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จํากัด (2) 25 MLR  จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 1,260,000 บาท  
ตั้งแต่วนัที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วนัที่ 15 มกราคม 2562 

        
         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท ลบดว้ยร้อยละ 2 - 8,620 - 9,880  -  - 

            
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (3) 30 อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บาท  

ตั้งแต่วนัที่ 22 กรกฏาคม 2559 ถึง วนัที่ 21 กรกฏาคม 2564 
        

         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท ร้อยละ 4.25 - 26,000 - 27,500  26,000  27,500 
            
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด  (4) 15 อตัราดอกเบี้ย จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บาท  

ตั้งแต่วนัที่ 18 มกราคม 2560 ถึง วนัที่ 17 มกราคม 2562 
        

เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท เงินฝากออมทรัพย์
บวกร้อยละ 1.00 

 
- 

 
13,750 

  
- 

  
- 

  
- 

      54,220  44,117  26,000  27,500 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี    (21,465)  (14,034)  (6,000)  (6,000) 

      32,755  30,083  20,000  21,500 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  ไปเป็นหลกัทรัพยค์ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
(2) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยไดร้ับวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้ใหแ้ก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทั

ตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้
(3) ในเดือนกรกฎาคม  2559 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นระยะเวลา 5 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งโดยมีวงเงินกู ้30 ลา้นบาท ซึ่งเงินกูย้ืมดงักลา่วไม่มีหลกัประกนั ทั้งนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ้
(4) บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งเป็นวงเงินจาํนวน 15  ลา้นบาท ซึ่งเงินกูย้ืมดงักล่าว  มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  ไดเ้บิกเงินกูท้ั้งจาํนวนแลว้ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุด                            

วนัที่ 31   มีนาคม 2560  บริษทัไดา้ยชาํระคืนเงินตน้แลว้เป็นจาํนวน 1.25  ลา้นบาท ทั้งนี้ ตามสญัญากูย้ืมเงินบริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู ้
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ        
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,093  4,277  4,974  4,123 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,143 1,156 1,114 1,100 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน     
เบด็เสร็จอ่ืน 6,236 5,433 6,088 5,223 

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้ําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       
ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 150,616 129,050  147,070  123,414 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,093 4,277  4,974  4,123 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,143  1,156  1,114  1,100 
หกั ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหวา่งงวด -  -  -  - 
มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 156,852  134,483  153,158  128,637 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

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 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4  ร้อยละ 4 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 47  ร้อยละ 0 - 41  ร้อยละ 0 - 47  ร้อยละ 0 - 41 
18. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย
และค่าใช้จ่ายในการบริหารบางส่วนของบริษทั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 
และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ี เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพ่ิม หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

18.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
ลูกหนี้การค้า        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  59  54 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  49,282  44,212 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  141  86 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  21,667  17,802 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 418 371  418  371 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ - 63  -  63 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 2,553 2,522  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,217 2,634  2,217  2,634 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,404 -  8,404  - 

  13,592 5,590  82,188  65,222 

        
        
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  85  84 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  12  3 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  59  29 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  4,848  3,984 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 45  45  45  45 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 381  -  381  - 



 
- 26 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

  426  45  5,430  4,145 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
รายได้ค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  237  237 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  1,084  922 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  64  32 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,356  7,674 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  536  500 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  3,653  3,284 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 210  185  210  185 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 2,342  1,802  2,342  1,802 

  2,552  1,987  17,482  14,636 

       
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน       
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  - 9,000 9,000 

      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม       
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 30,397 27,722  4,997 4,997 

       
เงินลงทุนในบริษทัย่อย         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 40,000 40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  - 999 999 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 49,997 49,997 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 15,000 15,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์   -  - 14,885 14,885 

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย      
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง       

(พีทีอี) จาํกดั (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560        
และ 31 ธนัวาคม 2558 : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  - -  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 140,000 140,000 
  -  - 260,881 260,881 

         
เงินลงทุนในการร่วมค้า       
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 27,668 13,537  35,000 20,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 78,076 83,562  - - 
  105,744 97,099  35,000 20,000 

 
  



 
- 28 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน       

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)       
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช        

(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - -  49,974 49,974 
หกั  คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   - -  (25,000) (25,000) 
  - -  24,974 24,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั       

(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - -  5,500 6,500 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย - -  6,386 6,539 
บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จาํกดั (ร้อยละ 4.5) การร่วมคา้ -  5,000  -  5,000 

  -  5,000  36,860  43,013 
      
เจ้าหนีก้ารค้า       
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 365 262 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  - 240 845 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - 269 245 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 706 - 706 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,736 2,233 1,737 2,232 
  2,442 2,233 3,317 3,584 

      
 เงินทดรองรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  5 4 

18.2 รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 
2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2560  2559  2560  2559 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  8,230  6,821 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  16  167 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,701  1,393 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั(1)   บริษทัร่วม -  65  -  65 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 598  477  598  477 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 8  3,961  -  - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,136  7,281  8,136  7,281 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,771  14,446  18,771  14,446 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,708  9,587  10,708  9,587 

  38,221  35,817  50,160  40,237 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  249  249 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั(1)   บริษทัร่วม -  202  -  202 

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 750  750  750  750 
  750  952  1,149  1,351 

      
รายได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  678  619 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  542  465 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  268  90 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพูชา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,410  1,401 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  47  112 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  370  374 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  24  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 245  259  245  259 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 438  8  438  8 

     บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 583  180  583  180 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 641  342  641  342 

  1,907  789  6,270  3,874 
         

ซื้อสินค้า         
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  483  576 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  14  - 

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั(1)   บริษทัร่วม - 509  -  509 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,782 2,634  1,782  2,634 
  1,782  3,143  2,279  3,719 

         
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ

        

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  2 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  984  1,119 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 108  108  108  108 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 186  173  186  173 
กรรมการ กรรมการ 330  924  330  924 
  624  1,205  1,608  2,326 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  426  319 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,320  -  1,320  - 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 875  875 875  875 
  2,195  875  2,621  1,194 

         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 13,061  13,248  12,570  12,335 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 376  328  376  321 
  13,437  13,576  12,946  12,656 

        
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั(1) บริษทัร่วม -  2,789  -  - 

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 2,675  2,422  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ (868)  (712)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ (5,486)  (8,938)  -  - 
  (3,679)  (4,439)  -  - 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาขายหุน้ทั้งหมดของบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

19. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่รายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอื่น  ๆ

รายการตดับญัชีรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั
กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม              
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,438,291  175,185  220,416  10,987  1,844,879  (14,339)  1,830,540 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 131,530  24,665  1,383  (632)  156,946  (528)  156,418 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
    รายไดอ้ื่น             24,288 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (56,922) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (13,437) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ       (1,439) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (593) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้       (3,679) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       104,636 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       (21,563) 
กาํไรสาํหรับงวด             83,073 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             7,630 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             90,703 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอื่น  รวม  รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม              
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,388,098  158,174  230,716  11,129  1,788,117  (6,969)  1,781,148 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 236,221  18,047  5,627  (729)  259,166  (580)  258,586 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน              
รายไดอ้ื่น       26,511 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง       (148,508) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (13,576) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ       (2,400) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (409) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้       (4,439) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้       115,765 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (26,213) 
กาํไรสาํหรับงวด             89,552 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (3,539) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด             86,013 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,571,902 1,514,615 220,416 230,716 1,792,318 1,745,331 

20. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกัน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

20.1 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศและต่างประเทศ 
หน่วย : ล้านบาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วนัที่  ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 650 649
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,278 1,261
เกิน 5 ปี 199 190

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมสัญญาเช่าระยะยาวบางสัญญาท่ีคิดค่าเช่า
จากอตัราร้อยละของยอดขาย 
 

20.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัคงคา้ง
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาตกแต่งสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนเงิน 
26.25 ลา้นบาท และ 25.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

20.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ี
ธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพ่ือคํ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 
63.34  ลา้นบาท และ 61.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนั
จาํนวน 1.05 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.2 และ 9.3) 

20.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพ่ือประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา
เพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต  

บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศเพ่ือคํ้าประกนัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสญัญาการใชสิ้ทธ์ิ 

21. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ ลําดบัช้ัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 
และข้อมูลทีใ่ช้ในการวดั

มูลค่ายุตธิรรม 
 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  
ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2560 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2560 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2559 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 

- กองทุนเปิด 
ตราสารหน้ี = 
201,580 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
122,610 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
100,962 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
121,829 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
184,000 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
122,610 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
83,147 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
121,829 

ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนคาํนวณจากมูลคา่
สินทรัพยสุ์ทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 

-  
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
1,868 

- - ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนคาํนวณจากมูลคา่
สินทรัพยสุ์ทธิ   
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายวิทูร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

22. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล 
จากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 จาํนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 
392.33ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวนเงินรวม 
49.04 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2559 ดงันั้นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
จาํนวนเงินรวม 343.29 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

23. การจดัประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบกาํไรขาดทุนและ 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงัน้ี 

บัญชี จํานวนเงิน (พันบาท) การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 
 งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  

ค่าใชจ่้ายร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 
(ค่าเช่า, เงินเดือนพนกังานขาย, 

ค่าเส่ือมราคา และ อ่ืนๆ) 

 
448,008 

 
292,372 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

24. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

