
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 495,371     551,886      379,860     408,825      
เงินลงทุนชัว่คราว 5 25,609       224,672      25,595       205,246      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 และ 18 221,497     317,508      259,937     347,754      
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 18 - -             9,000         9,000          
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 และ 18 - -             10,570       10,539        
สินคา้คงเหลือ 8 288,862     311,744      274,349     295,333      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,473       41,590        51,875       35,947        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,085,812  1,447,400   1,011,186  1,312,644   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 16,053       1,053          15,584       584             
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 18 33,073       27,722        4,997         4,997          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 18 - -             260,881     260,881      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 18 116,142     97,099        35,000       20,000        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000       10,000        10,000       10,000        
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 และ 18 -           5,000          25,474       32,474        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,650,609  1,673,941   1,372,803  1,388,330   
สิทธิการเช่า 78,944       87,563        52,220       59,245        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 37,066       40,295        36,764       39,944        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 45,236       40,904        37,740       34,204        
เงินมดัจาํระยะยาว 277,191     267,982      211,874     208,441      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,368       14,751        7,657         7,987          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,278,682  2,266,310   2,070,994  2,067,087   
รวมสินทรัพย์ 3,364,494  3,713,710   3,082,180  3,379,731   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 100            7,905          - -             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 759,078     900,485      641,243     777,983      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 16 21,649       14,034        6,000         6,000          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 44,451       47,924        43,666       46,151        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 44,493       73,605        23,773       34,847        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 869,771     1,043,953   714,682     864,981      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 27,353       30,083        18,500       21,500        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 1,608         1,901          - -             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 163,088     150,616      159,246     147,070      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 66,526       66,546        46,660       43,815        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 258,575     249,146      224,406     212,385      
รวมหน้ีสิน 1,128,346  1,293,099   939,088     1,077,366   

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

กรรมการ

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 965,403 1,146,842   910,360 1,069,633   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (46,388) (48,232) - -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,151,747 2,331,342 2,143,092 2,302,365

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 84,401 89,269        - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,236,148 2,420,611 2,143,092 2,302,365

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,364,494 3,713,710 3,082,180 3,379,731

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 1,800,993 1,837,400 1,536,848 1,552,917
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (977,143) (1,020,257) (902,694) (945,292)
กําไรขั้นต้น 823,850        817,143        634,154        607,625
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18 -            84,502          -            107,730
รายไดอ่ื้น 15,928 15,901 16,232 20,269
ค่าใชจ่้ายในการขาย (552,605) (522,701) (399,190) (358,812)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (187,196) (183,504) (138,136) (135,345)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (14,978) (15,573) (14,551) (15,136)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,759 (3,500) 558 (1,640)
ตน้ทุนทางการเงิน (562) (649) (410) (66)

  และการร่วมคา้ 18 (5,086) (6,787) -            -            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 81,110          184,832        98,657          224,625
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 (13,778) (46,317) (13,224) (45,577)
กําไรสําหรับงวด 67,332 138,515 85,433 179,048

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 788 (11,384) -            -            
กลบัรายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -            (75) -            -            

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน -            39 -            -            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 788               (11,420)         -            -            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 68,120 127,095 85,433 179,048

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

กรรมการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 74,512 136,456 85,433 179,048        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,180) 2,059 -            -            

67,332          138,515        85,433          179,048        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 76,684 128,424 85,433 179,048        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (8,564) (1,329) -            -            

68,120          127,095        85,433          179,048        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.15 0.28 0.17 0.36

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ กรรมการ

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3,631,533 3,618,548 3,109,257 3,063,459
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ (1,977,627) (1,980,858) (1,829,202) (1,835,743)
กําไรขั้นต้น 1,653,906     1,637,690     1,280,055     1,227,716
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18 -            84,502          -            107,730
รายไดอ่ื้น 40,216 42,412 41,587 43,243
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,073,881) (1,029,970) (770,699) (697,566)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (396,480) (386,704) (304,446) (306,352)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (28,415) (29,149) (27,497) (27,792)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 320               (5,900) 16                 (3,182)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,155) (1,058) (811) (128)

  และการร่วมคา้ 18 (8,765) (11,226) -            -            
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 185,746        300,597        218,205        343,669
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 (35,341) (72,530) (34,192) (69,974)
กําไรสําหรับงวด 150,405 228,067 184,013 273,695

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 8,561 (14,866) -            -            
กลบัรายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (159) (145) -            -            

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 16 52 -            -            
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 8,418            (14,959)         -            -            
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 158,823 213,108 184,013 273,695

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

กรรมการ
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

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



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 161,847 224,554 184,013 273,695        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,442) 3,513 -            -            

150,405        228,067        184,013        273,695        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 163,691 212,743 184,013 273,695        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,868) 365 -            -            

158,823        213,108        184,013        273,695        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.33 0.46 0.38 0.56

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

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

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ยังไม่ได้จัดสรร
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 -       -      -       224,554 (11,718) (145) 52            212,743       365 213,108
เงินปันผลจ่าย 17 -       -      -       (441,368) -       -             -           (441,368)    -         (441,368)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 490,408 689,981 52,343 983,769 (35,703) 235 (24) 2,181,009 89,858 2,270,867 

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 -       -      -       161,847 1,987 (159) 16            163,691      (4,868)    158,823 
เงินปันผลจ่าย 17 -       -      -       (343,286) -       -             -         (343,286)    -         (343,286)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 490,408 689,981 52,343 965,403 (46,388) -             -         2,151,747 84,401 2,236,148

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

เบ็ดเสร็จอื่น
การปรับมูลค่าของ

(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

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 : พนับาท

ส่วนได้เสีย
กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ

งบการเงิน

ที่ยังไม่เกิดขึน้จาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม



      
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 490,408 689,981 52,343       1,052,800  2,285,532
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 273,695  273,695
เงินปันผลจ่าย 17 - - - (441,368) (441,368)    
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 490,408 689,981 52,343 885,127 2,117,859

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 490,408 689,981 52,343       1,069,633  2,302,365
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 184,013 184,013
เงินปันผลจ่าย 17 - - - (343,286) (343,286)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 490,408 689,981 52,343 910,360 2,143,092

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

กรรมการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และชําระแล้ว
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออก กําไรสะสมส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

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

ยงัไม่ได้จัดสรร
รวม



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 185,746 300,597 218,205 343,669 
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 209,651 189,495 174,355 156,481 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,630)      1,957 108          2,503 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (1,078)      (2,739) (919) (2,739)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 8,765 11,226 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร(กลบัรายการ) 3,228       (933)         (2,263)      (933)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 11,764 6,574 4,135 2,569 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (781) (1,719) (731) (1,558)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (84,502) - (107,730)
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (993) (1,753) (993) (1,753)
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,472 10,866 12,176 10,445 
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) - (1,767) - (1,767)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (2,507) (1,256) (2,242)      (2,276)
ดอกเบ้ียจ่าย 1,155 1,058 811 128 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 425,792 427,104 402,642 397,039 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 93,852 101,300 88,647 113,416 
สินคา้คงเหลือ 22,882 25,642 20,984 25,354 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (12,883) (8,648) (15,928) (4,098)
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (15,000) - (15,000) -
เงินมดัจาํระยะยาว (9,209) (11,491) (3,433) (8,896)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 383 (279) 330 694 

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

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (158,211)  (164,402)  (153,031)  (154,649)  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (29,704)    9,491       (11,666)    (5,192)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,003       1,379       91            -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 319,905   380,096   313,636 363,668   
ดอกเบ้ียรับ 6,434       1,245       1,413       1,481       
จ่ายดอกเบ้ีย (1,275)      (985)         (693)         (16)           
จ่ายภาษีเงินได้ (43,439)    (113,429)  (40,213)    (93,197)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 281,625   266,927   274,143   271,936   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
- - (7,000)      (14,000)    
5,000       1,000       14,000     8,094       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (100,000)  (416,727)  (100,000)  (416,727)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 300,763   513,000   281,300   511,000   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 156,726   - 156,726   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (40,000)    
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (33,160)    (38,371)    (15,000)    -

    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (179,871)  (228,182)  (130,206)  (214,897)  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,260       2,060       1,260       2,060       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (6,008)      (10,494)    44,354     (7,744)      

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

กรรมการ

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

....................................................................
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,805)      - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,000     - - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10,115)    (13,139)    (3,000)      -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (1,054)      (326)         (1,054)      (326)         
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (343,269)  (441,234)  (343,269)  (441,234)  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (347,243)  (454,699)  (347,323)  (441,560)  
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในสกุลเงินตราต่างประเทศ (139)         (609)         (139)         (609)         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,250     9,671       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (56,515)    (189,204)  (28,965)    (177,977)  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 551,886   650,970   408,825   498,012   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 4.1 495,371   461,766   379,860   320,035   

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

กรรมการ กรรมการ
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

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



 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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
การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายงานทางการเงินระหวา่งกาล และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยบริษทัและบริษทัย่อยเลือกเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง
น ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดับญัชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี 
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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2.7 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2560 
   และณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
      

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ากดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์       

(กมัพชูา) จ ากดั  ร้านอาหาร กมัพชูา 99.96 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง      

(พีทีอี) จ ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 

นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ
ขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้นโดย
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยดงักล่าวมีอ านาจหน้าท่ี 
ในการบริหารและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
   2560 2559 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จ ำกดั     

บริษทั เอส แอนด ์พี 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 สาธารณรัฐ   

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั(2)   ประชาชนจีน 96.11 94.17 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
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 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
   2560 2559 
ถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทั 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 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษทั 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 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษทั ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล
เรสทวัรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

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

 

(1) บริษทั บางกอก แจม จ ากดั และบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็  บีเอชดี จ ากดั ไดห้ยดุด าเนินงานแลว้ในปี 2558 
บริษทัยอ่ยทั้งสองยงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการช าระบญัชี 

(2) ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จ ากดั ได ้     
จดทะเบียนเพ่ิมทุนเป็นจ านวน 9.01 ลา้นหยวน (เทียบเท่า 15.58 ลา้นบาท) (จาก 6.0 ลา้นหยวน เป็น 9.01 
ลา้นหยวน) โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากดั เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 94.17 เป็นร้อยละ 96.11 ของหุน้ทั้งหมด
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2560 และ 2559 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ บางกอกแจม และ ภทัรา ไฟน์ ไทย        
คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของ
ประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั และบริษทั    
ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ากดั ตามล าดบั 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
เงินสดในมือ 9,412  10,673  7,259  7,707 
เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 463,374  518,787  351,920  387,590 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 22,585  22,426  20,681  13,528 

 495,371  551,886  379,860  408,825 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 ยอดเปล่ียนแปลงของหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงนิรวม 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
2560  2559  2560  2559 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  
 

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

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        
  และสิทธิการเช่าระหวา่งงวด 196,401  228,308  150,761  213,165 

หกั ประมาณการหน้ีสินในการร้ือการขนยา้ย        
 และการบูรณะสถานท่ี 3,456  (1,655)  (1,320)  (1,228) 
 หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,962)  (2,544)  (2,962)  (2,544) 
 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (179,871)  (228,182)  (130,206)  (214,897) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 68,321  61,146  63,716  57,603 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท  
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

2560  2559  2560  2559 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,698  255  4,698  255 
บวก หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินเพิ่ม 2,962  2,544  2,962  2,544 
หกั เงินสดจ่าย (1,054)  (326)  (1,054)  (326) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 6,606  2,473  6,606  2,473 

        
ค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 2,403  848  2,403  848 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,203  1,625  4,203  1,625 
 6,606  2,473  6,606  2,473 

4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  333  306  333  306 
บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหวา่งงวด 343,286  441,368  343,286  441,368 
หกั จ่ายระหวา่งงวด (343,269)  (441,234)  (343,269)  (441,234) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 350  440  350  440 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี) 14  13  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,162  100,962  2,162  83,417 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,433  121,829  23,433  121,829 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี -  1,868  -  - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 25,609  224,672  25,595  205,246 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 

หน่วย : พนับำท 
 รำคำทุน ก ำไร มูลค่ำยุตธิรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน จำกกำรปรับมูลค่ำ 30 มถุินำยน 
 2560 ของเงนิลงทุน 2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,147  15  2,162 
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529  904  23,433 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร(ขำดทุน) มูลค่ำยุตธิรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 ธันวำคม 
 2559 ของเงนิลงทุน 2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,104  (236)  1,868 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร  มูลค่ำยุตธิรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน จำกกำรปรับมูลค่ำ 30 มถุินำยน 
 2560 ของเงนิลงทุน 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,147  15  2,162 
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529  904  23,433 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร มูลค่ำยุตธิรรม 
 ณ วนัที ่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 ธันวำคม 
 2559 ของเงนิลงทุน 2559 

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

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 149,323  261,160  124,166  237,877 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,822  5,590  69,913  65,222 
 153,145  266,750  194,079  303,099 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,406)  (2,152)  (2,152) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 150,739  264,344  191,927  300,947 
        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  45  15,149  4,145 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 12,867  13,092  9,893  7,093 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,983  1,987  19,568  14,636 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 54,908  38,040  23,400  20,933 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 221,497  317,508  259,937  347,754 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ  าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 102,438  144,963  77,535  121,934 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 40,491  111,303  40,491  111,303 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,881  1,729  1,881  1,729 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,131  107  1,131  107 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,382  3,058  3,128  2,804 

รวม 149,323  261,160  124,166  237,877 
        

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนด 3,439  5,474  4,651  8,572 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 253  116  11,541  12,434 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  13,421  12,680 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน -  -  23,229  14,591 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 130  -  17,071  16,945 

รวม 3,822  5,590  69,913  65,222 
 153,145  266,750  194,079  303,099 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,406)  (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีการคา้  150,739  264,344  191,927  300,947 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พีโกลเบิล จ ากดั 
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 9 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว 
ไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

8. สินค้ำคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 
สินคา้ส าเร็จรูป 97,737  129,702  97,429  129,515 
งานระหวา่งท า 2,945  86  2,945  86 
วตัถุดิบ 101,837  111,557  90,333  98,349 
วสัดุหีบห่อ 64,934  58,721  64,455  58,019 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 12,312  11,647  10,089  9,333 
สินคา้ระหวา่งทาง 9,097  31  9,098  31 

 288,862  311,744  274,349  295,333 

9. เงินฝำกธนำคำรที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
9.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัจ านวน 15 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

เงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
9.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทัจ านวน 0.58 ลา้นบาท 

ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 
9.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี 

แอสเซท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย จ านวน 0.47 ลา้นบาทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออก
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
    (ร้อยละ)  (ตำมวธีิรำคำทุน)  (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั รับจดัเล้ียง 10,000  10,000  49.97  49.97  4,997  4,997  33,073  27,722 

                 
กำรร่วมค้ำ                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั(1) โรงเรียนสอนท าอาหาร 80,000  50,000  43.75  40.00  35,000  20,000  27,058  13,537 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั                 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั(2) ร้านอาหาร 5.3 ลา้นปอนด ์ 4.5 ลา้นปอนด ์             
  สเตอร์ลิง  สเตอร์ลิง  50.00  50.00  139,721  121,561  89,084  83,562 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้              116,142  97,099 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (รำคำทุน) 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

             
บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)             

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั รับจดัเล้ียง 10,000  10,000  49.97  49.97  4,997  4,997 
             

บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)             
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 50,000  50,000  80.00  80.00  40,000  40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร 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         
  ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐ  99.96  99.96  14,885  14,885 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จ  ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  100.00  100.00  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 140,000  140,000  99.99  99.99  140,000  140,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          260,881  260,881 
             

กำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)             
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั(1) โรงเรียนสอนท าอาหาร 80,000  50,000  43.75  40.00  35,000  20,000 

(1) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ากดั  มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 50 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวน 30 ลา้นบาท โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มเป็นจ านวน 150,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน 15 ลา้นบาท  ท าใหส้ัดส่วน
การถือหุน้ของบริษทัเปล่ียนจากสดัส่วนร้อยละ 40 เป็นสดัส่วนร้อยละ 43.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว โดยบริษทัยงัมีอ านาจการควบคุมร่วมกนั 

(2) เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั  มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจ านวน 4.50 ลา้นปอนด์ เป็น 5.30 ลา้นปอนด์ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ปอนด์ รวมเป็นจ านวน 800,000 ปอนด์ โดยบริษทั เอส แอนด์ พี   ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มเป็นจ านวน 400,000 หุ้น รวมเป็นจ านวน 400,000 
ปอนด ์โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงในสดัส่วนการถือหุน้ โดยบริษทัยงัมีอ านาจการควบคุมร่วมกนั            

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

11. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 

   2560  2559  2560  2559 
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 -  -  4,500  6,500 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั 0.40 ลา้นปอนด ์

สเตอร์ลิง 
 

3.0 
 
- 

  
- 

  
6,570 

  
6,539 

          
กำรร่วมค้ำ          
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั 5.00 ลา้นบาท 4.5 -  5,000  -  5,000 
   -  5,000  36,044  43,013 
          
ระยะเวลาการช าระคืน          

                 ก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  10,570  10,539 
                   เกินกวา่ 1 ปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  -  5,000  25,474  32,474 

   -  5,000  36,044  43,013 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั จ านวน 0.40 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยเงินให้กู ้ยืมมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนจ านวนทั้ งหมด 3 งวด โดยช าระเงินกู้ยืมงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2558 จ  านวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ  านวน 
0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ งวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จ  านวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระคืนเงินกูย้มื 0.10 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 5.47 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั (ในระหวา่งปี 2560 :ไม่มี) 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช จ านวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทัโดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และ 
มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้ิจารณา
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จ านวน 25.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัคาดวา่เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช
จะไดรั้บช าระคืนภายหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มื
นั้น เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

- เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ดส์ จ  ากดั 
จ านวน 10.09 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนภายใน 10 เดือน 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อท่ีจะขยาย
ระยะเวลาการให้กูเ้งินตามสัญญาเงินกู ้โดยเงินให้กูย้ืมมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนทุก 3 เดือน จ านวน
ทั้งหมด 10 งวด และในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้มืเป็นจ านวนเงิน 3.59 ลา้นบาท และ
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บช าระเงินกูย้มือีกเป็นจ านวนเงิน 2.00 
ลา้นบาท 

- เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั จ านวน 5.00 ลา้นบาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีก าหนดช าระคืน 
เม่ือทวงถาม  

ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัคาดว่าเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั จะไดรั้บช าระ
คืนภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมนั้นเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดรั้บช าระคืนเงินกูท้ ั้งหมดแลว้ 

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,673,941  1,388,330 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 188,359  148,407 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (19,879)  (4,402) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (195,256)  (161,795) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (3,228)  2,263 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,672  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 1,650,609  1,372,803 
 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 อาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ 
จ  ากดั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 88.95 ลา้นบาท) และ 2.01 ลา้น
ปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 88.51 ลา้นบาท) ตามล าดบั ไดถู้กน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 16)  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

13. ภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,236  40,904  37,740  34,204 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,608  1,901  -  - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 มถุินำยน 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,313)  (19)  -  (2,332) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (16)  16  -  - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 481  -  -  481 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (109)  316  -  207 
รายไดร้อตดับญัชี 2,808  487  -  3,295 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,571  2,435  -  32,006 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 45  -  -  45 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,996  564  -  4,560 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441  533  -  6,974 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,904  4,332  -  45,236 
        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีมีผลมำจำก        
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (1,901)  293  -  (1,608) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,901)  293  -  (1,608) 

(1) เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ากดั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 มถุินำยน 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,548)  (374)  -  (1,922) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย(1) (76)  -  52  (24) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 515  -  -  515 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242)  6  -  (236) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019  (353)  -  666 
รายไดร้อตดับญัชี 360  1,600  -  1,960 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,692  2,089  -  27,781 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808)  -  -  (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,128  413  -  3,541 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441  -  -  6,441 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,481  3,381  52  37,914 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีมีผลมำจำก        
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(2) (2,167)  504  -  (1,663) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,167)  504  -  (1,663) 

(1) เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  
(2) เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ากดั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 มถุินำยน 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,313)  (19)  -  (2,332) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431  -  -  431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (108)  162  -  54 
รายไดร้อตดับญัชี 2,809  487  -  3,296 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,370  2,435  -  31,805 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  44  -  -  44 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,971  471  -  4,442 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   34,204  3,536  -  37,740 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (ต่อ) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2559 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  30 มถุินำยน 
 2559      2559 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,548)  (374) - -  (1,922) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431  -  -  431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (242)  6  -  (236) 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,019  (353)  -  666 
รายไดร้อตดับญัชี 360  1,600  -  1,960 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,491  2,089  -  27,580 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (808)  -  -  (808) 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,104  413  -  3,517 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   27,807  3,381  -  31,188 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 22,266  48,531  21,643  48,335 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน (6,449)  (905)  (6,449)  (905) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
      ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (2,039)  (1,309)  (1,970)  (1,853) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุน        

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 13,778  46,317  13,224  45,577 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 46,415  77,320  44,177  74,260 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน (6,449)  (905)  (6,449)  (905) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (4,625)  (3,885)  (3,536)  (3,381) 
     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุน        

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 35,341  72,530  34,192  69,974 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษัทย่อย 
ในประเทศอีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20  

ส าหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีก าหนดในประเทศนั้นๆในอตัราร้อยละ 8.5 - 25  

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้มืระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อกูย้มืเงินจ านวน 1.53 ลา้นหยวน 
(เทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจดัตั้งบริษทัใหม่เพื่อด าเนินธุรกิจร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน เงินกูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 130 ของอตัราดอกเบ้ียต่อปีของสถาบนัการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เทียบเท่าร้อยละ 5.66 ต่อปี)               
โดยมีก าหนดจ่ายช าระคืนภายใน 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัโดยบริษทั ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดช้ าระคืนเงินกูท้ ั้งจ  านวน และบริษทัไดไ้ถ่ถอนการค ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าว   

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ  ากดั มีเงินเบิกเกินบญัชี จ านวน 2,255 ปอนด์ 
(เทียบเท่า 0.10 ลา้นบาท) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : ไม่มี) 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 428,590  468,081  357,494  391,825 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 562  2,233  1,653  3,584 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  71  4 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 68,321  51,297  63,716  47,443 
รายไดร้อรับรู้ 26,777  26,475  25,799  24,918 
เจา้หน้ีอ่ืน 110,404  89,004  99,128  86,101 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 124,424  263,395  93,382  224,108 

 759,078  900,485  641,243  777,983 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผู้กู้  วงเงนิกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

  (ร้อยละต่อปี)   ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
     เงนิตรำ พนับำท เงนิตรำ พนับำท  พนับำท  พนับำท 
     ต่ำงประเทศ  ต่ำงประเทศ      
             

บริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดั (1) 340,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง 
ตั้งแต่เดือน เมษายน 2557 ถึง มกราคม 2562 

119,000 5,266 153,000 6,737  -  - 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 ปอนดส์เตอร์ลิง  ปอนดส์เตอร์ลิง      
             

บริษทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนช่ันแนลฟู้ดส์ จ ำกดั (2) 25 MLR  จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 1,260,000 บาท  
ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2557 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

        
         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท ลบดว้ยร้อยละ 2 - 7,360 - 9,880  -  - 

             
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) (3) 30 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏาคม 2564 
        

         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท ร้อยละ 4.25 - 24,500 - 27,500  24,500  27,500 
             
บริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จ ำกดั  (4) 15 อตัราดอกเบ้ีย จ่ายช าระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2562 
        

เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ลา้นบาท เงินฝากออมทรัพย์
บวกร้อยละ 1.00 

 
- 

 
11,876 

  
- 

  
- 

  
- 

      49,002  44,117  24,500  27,500 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (21,649)  (14,034)  (6,000)  (6,000) 

      27,353  30,083  18,500  21,500 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั ไดน้ าอาคารของบริษทั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูข้า้งตน้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
(2) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับภาระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้นอกจากน้ี บริษทั

ตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้
(3) ในเดือนกรกฎาคม  2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวเป็นระยะเวลา 5 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกู ้30 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้
(4) บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นวงเงินจ านวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าว  มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากดั ไดเ้บิกเงินกูท้ ั้งจ  านวนแลว้ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด                            

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้แลว้เป็นจ านวน 3.12  ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามสัญญากูย้มืเงินบริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้
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17. กำรจัดสรรก ำไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท จ านวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ านวนเงิน
รวม 539.45 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท 
จ านวนเงินรวม 98.08 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2558 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน
อตัราหุน้ละ 0.90 บาท จ านวนเงินรวม 441.37 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท จ านวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ านวนเงิน
รวม 392.33 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
จ านวนเงินรวม 49.04 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2559 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน
อตัราหุน้ละ 0.70 บาท จ านวนเงินรวม 343.29 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

18. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย
และค่าใชจ่้ายในการบริหารบางส่วนของบริษทั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 
และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่มหรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

18.1 ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2  54 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  44,885  44,212 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  224  86 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           
(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  23,063  17,802 

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 661  371  661  371 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ -  63  -  63 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 2,083  2,522  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 462  2,634  462  2,634 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 616  -  616  - 

  3,822  5,590  69,913  65,222 

         
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  94  84 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  2,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  7,596  3 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  111  29 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  4,848  3,984 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  500  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม -  45  -  45 

  -  45  15,149  4,145 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559 
รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  263  237 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  9  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  1,007  922 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  128  32 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  10,550  7,674 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  601  500 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  4,027  3,284 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  บริษทัร่วม -  185  -  185 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 2,983  1,802  2,983  1,802 

  2,983  1,987  19,568  14,636 

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

         
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 33,073  27,722  4,997  4,997 

         
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย         
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 (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560          
และ 31 ธนัวาคม 2559 : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  -  -  - 

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

         
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ         
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 27,058  13,537  35,000  20,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 89,084  83,562  -  - 
  116,142  97,099  35,000  20,000 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2560  2559  2560  2559 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช          
(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  49,974  49,974 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  (25,000)  (25,000) 
  -  -  24,974  24,974 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั         
(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  4,500  6,500 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  6,570  6,539 
บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั (ร้อยละ 4.5) การร่วมคา้ -  5,000  -  5,000 

  -  5,000  36,044  43,013 
         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  495  262 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  291  845 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  305  245 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 562  2,233  562  2,232 
  562  2,233  1,653  3,584 

         
 เงนิทดรองรับจำกกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  71  4 

18.2 รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำย         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  8,059  6,980 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  133  150 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,963  1,666 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 342  391  342  391 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,723  3,757  5,723  3,757 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ  ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,336  11,626  13,336  11,626 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,220  7,577  10,220  7,577 

  29,621  23,351  39,776  32,147 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั(1) บริษทัร่วม -  84,502  -  107,703 

         
รำยได้ค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  249  249 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 750  750  750  750 
  750  750  1,149  1,149 

         
รำยได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  707  601 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  451  576 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  95  90 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,513  1,623 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  65  105 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  373  373 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 255  189  255  189 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ -  4  -  4 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 641  735  641  735 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 568  611  568  611 

  1,464  1,539  4,692  4,931 

         
ซ้ือสินค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  469  472 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  258  29 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 727  3,371  727  3,371 
  727  3,371  1,454  3,872 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

        

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  27 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,117  1,165 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จ ากดั กรรมการร่วมกนั -  108  -  108 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 492  173  492  173 
กรรมการ กรรมการ 330  339  330  339 
  822  620  1,939  1,812 

         
ค่ำบริกำร         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  478  319 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  660  -  660 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 2,762  875  2,762  875 
  2,762  1,535  3,240  1,854 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 14,601  15,245  14,174  14,815 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 377  328  377  321 
  14,978  15,573  14,551  15,136 

        
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 2,676  1,107  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (610)  (172)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (7,152)  (7,722)  -  - 
  (5,086)  (6,787)  -  - 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัทรับรู้ก าไรจากการขายบริษัทร่วมดังกล่าวส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  จ านวน  
84.50 ลา้นบาท และ 107.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
รำยได้จำกกำรขำย         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  16,289  13,801 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  149  317 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  5,664  3,059 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม -  65  -  65 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 940  868  940  868 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 8  3,961  -  - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,859  11,038  13,859  11,038 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ  ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,107  26,072  32,107  26,072 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,928  17,164  20,928  17,164 

  67,842  59,168  89,936  72,384 

         
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบริษัทร่วม         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั(1) บริษทัร่วม -  84,502  -  107,703 

         
รำยได้ค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  498  498 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  150  150 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  150  150 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม -  202  -  202 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 1,500  1,500  1,500  1,500 
  1,500  1,702  2,298  2,500 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
รำยได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,385  1,220 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  48  48 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  993  1,041 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  363  180 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,923  3,024 
     บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  112  217 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  743  747 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 500  448  500  448 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 438  12  438  12 

     บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 1,224  915  1,224  915 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,209  953  1,209  953 

  3,371  2,328  10,962  8,805 

         
ซ้ือสินค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  952  1,048 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  272  29 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม -  509  -  509 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,509  6,005  2,509  6,005 
  2,509  6,514  3,733  7,591 

         
ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ         

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  29 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  2,101  2,284 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จ ากดั กรรมการร่วมกนั 108  216  108  216 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 678  346  678  346 
กรรมการ กรรมการ 660  1,263  660  1,263 
  1,446  1,825  3,547  4,138 

         
ค่ำบริกำร         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  904  638 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,320  660  1,320  660 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 3,637  1,750  3,637  1,750 
  4,957  2,410  5,861  3,048 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559  2560  2559 
         

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 27,662  28,493  26,744  27,150 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 753  656  753  642 
  28,415  29,149  27,497  27,792 

         
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัร่วม -  2,789  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 5,351  3,529  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (1,478)  (884)  -  - 

     บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (12,638)  (16,660)  -  - 
  (8,765)  (11,226)  -  - 

         

(1)  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากัด บริษัทรับรู้ก าไรจากการขายบริษัทร่วมดังกล่าวส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  จ านวน  
84.50 ลา้นบาท และ 107.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ีส าเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอ่ืน  ๆ

รายการตดับญัชีรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน รายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,408,708  172,706  223,192  9,129  1,813,735  (12,742)  1,800,993 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 206,855  15,886  (11,852)  (1,154)  209,735  (567)  209,168 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
    รายไดอ่ื้น             15,928 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (125,119) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (14,978) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             1,759 
ตน้ทุนทางการเงิน             (562) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (5,086) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             81,110 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (13,778) 
ก าไรส าหรับงวด             67,332 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             788 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             68,120 
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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  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,403,210  188,448  242,644  9,485  1,843,787  (6,387)  1,837,400 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 182,652  17,582  (6,619)  (784)  192,831  (23,796)  169,035 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
    ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม             84,502 
รายไดอ่ื้น             15,901 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (58,097) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (15,573) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน-สุทธิ             (3,500) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (649) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (6,787) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             184,832 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (46,317) 
ก าไรส าหรับงวด             138,515 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (11,420) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             127,095 
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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  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560              
รายไดต้ามส่วนงาน 2,846,999  347,891  443,608  20,116  3,658,614  (27,081)  3,631,533 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 338,385  40,551  (10,469)  (1,786)  366,681  (1,095)  365,586 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
    รายไดอ่ื้น             40,216 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (182,041) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (28,415) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             320 
ตน้ทุนทางการเงิน             (1,155) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (8,765) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             185,746 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (35,341) 
ก าไรส าหรับงวด             150,405 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             8,418 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             158,823 

 
  



 
- 34 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม               
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559              
รายไดต้ามส่วนงาน 2,791,308  346,622  473,360  20,614  3,631,904  (13,356)  3,618,548 

ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 418,874  35,629  (992)  (1,513)  451,998  (24,376)  427,622 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
    ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม             84,502 
รายไดอ่ื้น             42,412 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (206,606) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (29,149) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน-สุทธิ             (5,900) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (1,058) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (11,226) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             300,597 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (72,530) 
ก าไรส าหรับงวด             228,067 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             (14,959) 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             213,108 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ    กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,548,180 1,571,405 223,192 242,644 1,771,372 1,814,049 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,120,083 3,086,020 443,608 473,360 3,563,691 3,559,380 

20. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

20.1 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศและต่ำงประเทศ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2560  2559 

ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 648  649 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,269  1,261 
เกิน 5 ปี 198  190 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมสัญญาเช่าระยะยาวบางสัญญาท่ีคิดค่าเช่า
จากอตัราร้อยละของยอดขาย 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ    กรรมการ 
 

20.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้ง
เก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาตกแต่งสาขา ร้านคา้ และการติดตั้งระบบสารสนเทศเป็น
จ านวนเงิน 33.40 ลา้นบาท และ 25.75 ลา้นบาท ตามล าดบั 

20.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนั
ท่ีธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวน 
62.68 ลา้นบาท และ 61.97 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือค ้าประกนั
จ านวน 1.05 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.2 และ 9.3) 

20.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่าสิทธิการด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต  

 ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การท าสัญญาฉบบัแกไ้ข (Amendment agreement) 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยในสญัญาไดมี้การ
ปรับลดอตัราค่าสิทธิการด าเนินงาน (Running royalty) ใหม่ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศเพื่อค ้าประกนัจ านวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสญัญาการใชสิ้ทธ์ิ 

  



 
- 37 - 

 

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

กรรมการ    กรรมการ 
 

21. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดั

มูลค่ำยุตธิรรม 
 
 

มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2560 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2559 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 

- กองทุนเปิด 
ตราสารหน้ี = 
2,162 
- กองทุนส่วน
บุคคล =  
  23,433 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
100,962 
- กองทุนส่วน
บุคคล =   
121,829 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
2,162 
- กองทุนส่วน
บุคคล =   
23,433 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
83,147 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 
121,829 

ล าดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

 

-  
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
1,868 

- - ล าดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ   

22. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภท
รายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559  
บัญชี จ ำนวนเงนิ (พนับำท) กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

  

ค่าใชจ่้ายร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 
(ค่าเช่า, เงินเดือนพนกังานขาย, 

ค่าเส่ือมราคา และ อ่ืนๆ) 

 
470,778 

 
315,352 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ    กรรมการ 
 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 
บัญชี จ ำนวนเงนิ (พนับำท) กำรแสดงรำยกำรเดมิ กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

  

ค่าใชจ่้ายร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 
(ค่าเช่า, เงินเดือนพนกังานขาย, 

ค่าเส่ือมราคา และ อ่ืนๆ) 

 
918,786 

 
607,724 

 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

23. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 
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