
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคทจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีใช้เพื่อตอบสนอง 
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
และสิทธิการเช่าของบริษัทย่อยดังกล่าวใน
งบการเงินรวม 
 
บริษทัย่อยสองบริษทัมีผลขาดทุนสะสมใน
จาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นเหตุใหมู้ลค่า
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของ
บริษทัย่อยเหล่านั้น อาจตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 
ซ่ึงมีจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 50 
ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดับ ดังนั้ น   
เงินลงทุนและสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่า
ของบริษทัย่อยเหล่านั้นอาจเกิดการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์การพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย และสินทรัพยถ์าวร
และสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานท่ีสําคัญ ท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทันาํมาใช้ในการประมาณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 
 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้การดอ้ยค่า 
 สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ

ควบคุมภายในสาํหรับเร่ืองดงักล่าว 
 ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 

- ประเมินแบบจาํลองท่ีผูบ้ริหารใชเ้พื่อคาํนวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด  เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ต าม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการคํานวณ
อตัราเหล่านั้น 

 วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท่ี์ใช้ใน
สูตรการคาํนวณเพื่อกาํหนดว่าประมาณการนั้น
ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันและผล
ประกอบการท่ีคาดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบท่ีใช้เพื่อตอบสนอง 

นโยบายการบัญชีสํ าหรับการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ การด้อยค่าของเงินลงทุน  และ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
สินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ย
เหล่านั้น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3.10 ขอ้ 3.21 ขอ้ 10 ขอ้ 13 และ
ขอ้ 14  
 

 พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัต่อการวิเคราะห์    
ค่าความอ่อนไหว 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวกับอตัราการเติบโต และ
กาํไรจากการดาํเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี ซ่ึงคาดว่า 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงิน
หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั
หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั  

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ 
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษัท 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน             
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ี
ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                    
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 796,421,070 551,885,559 510,215,371 408,825,555
เงินลงทุนชัว่คราว 5 176,086,221 224,672,493 176,072,399 205,245,664
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 และ 26 362,943,480 317,507,749 385,153,463 347,754,226
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 26 - - 9,000,000 9,000,000
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 - - 27,634,118 10,539,055

สินคา้คงเหลือ 8 317,526,820 311,744,413 301,449,084 295,333,187
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,805,324 41,590,279 13,964,738 35,946,860

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,669,782,915 1,447,400,493 1,423,489,173 1,312,644,547

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 16,052,860 1,052,860 15,583,660 583,660
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 26 43,411,852 27,721,813 4,997,000 4,997,000
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 26 - - 261,880,639 260,880,839
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 26 260,979,045 97,098,743 35,000,000 20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 - 10,000,000 - 10,000,000
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 - 5,000,000 31,973,890 32,473,890
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,529,248,430 1,673,941,300 1,355,864,035 1,388,329,545
สิทธิการเช่า 14 69,876,849 87,562,587 45,207,388 59,245,140
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 38,530,030 40,295,139 38,267,080 39,944,293
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 49,202,159 40,904,045 41,736,635 34,203,617
เงินมดัจาํระยะยาว 280,107,830 267,982,790 223,684,732 208,441,574
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,128,557 14,750,998 7,079,648 7,986,568

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,300,537,612 2,266,310,275 2,061,274,707 2,067,086,126
รวมสินทรัพย์ 3,970,320,527 3,713,710,768 3,484,763,880 3,379,730,673

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

กรรมการ

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 -                  7,904,943         -                -                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 18 และ 26 935,065,912       900,485,275     788,740,077     777,983,330     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 18,340,000         14,034,421       6,000,000         6,000,000         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 44,360,028         47,924,253       43,998,317       46,150,703       
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 21 1,993,866           2,270,450         1,993,866         2,270,450         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 61,031,211         73,605,189       37,524,497       34,847,065       
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,060,791,017    1,046,224,531  878,256,757     867,251,548     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้รอการรับรู้ 33 28,083,519         -                -                -                
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 16,127,277         30,083,026       15,500,000       21,500,000       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 1,721,827           1,900,512         -                -                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 21 171,295,978       148,345,067     167,158,333     144,799,858     

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 67,611,095         66,546,094       47,690,983       43,814,664       
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 284,839,696       246,874,699     230,349,316     210,114,522     

รวมหน้ีสิน 1,345,630,713    1,293,099,230  1,108,606,073  1,077,366,070  

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

กรรมการ

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้

490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549
ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้ 33 79,905,178 - - -
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,253,021,258 1,146,842,070 1,143,425,756 1,069,632,552
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (48,800,226) (48,231,519) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,516,858,261 2,331,342,602 2,376,157,807 2,302,364,603
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 107,831,553     89,268,936     - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,624,689,814 2,420,611,538 2,376,157,807 2,302,364,603
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,970,320,527 3,713,710,768 3,484,763,880 3,379,730,673

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

               มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขาย 7,785,598,677   7,774,932,567   6,742,874,167   6,657,239,978   
ตน้ทุนขาย (4,258,133,631) (4,299,017,119) (3,958,387,169)  (4,006,244,784)  
กําไรขั้นต้น 3,527,465,046   3,475,915,448   2,784,486,998   2,650,995,194   
รายไดอ่ื้น 25 200,675,251      157,094,533      93,730,555        199,536,275      
ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,296,857,180)  (2,181,817,421)  (1,687,345,861)  (1,513,210,697)  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (791,673,362)     (818,858,747)     (609,899,937)     (656,526,808)     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (52,577,472)       (53,337,471)       (50,771,145)       (51,110,628)       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2,516,127)         (8,807,619)         (2,516,127)         (4,123,518)         
ตน้ทุนทางการเงิน (2,447,999)         (1,757,912)         (1,592,754)         (438,789)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 26 (6,772,758)         (13,224,741)       - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 575,295,399      555,206,070      526,091,729      625,121,029      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16 (78,839,029)       (117,048,243)     (74,684,084)       (114,468,932)     
กําไรสําหรับปี 496,456,370      438,157,827      451,407,645      510,652,097      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 5,474,764           (25,263,786)       - -
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขาย (กลบัรายการ) (159,550)            (220,255)            - -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 15,955                60,006                - -

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                 (840,441)            - (3,410,842)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,331,169           (26,264,476)       - (3,410,842)         
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 501,787,539      411,893,351      451,407,645      507,241,255      

กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

………………………………………….. …………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 483,793,629 437,507,541 451,407,645 510,652,097
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12,662,741        650,286              - -

496,456,370 438,157,827 451,407,645 510,652,097

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 483,224,922 412,117,480 451,407,645 507,241,255
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 18,562,617        (224,129)            - -

501,787,539 411,893,351 451,407,645 507,241,255

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.99 0.89 0.92 1.04
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

กรรมการ กรรมการ

…………………………………………..

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(นางเกษสุดา  ไรวา) (นายกาํธร  ศิลาอ่อน)
…………………………………………..

หน่วย : บาท
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินจากกําไร รวม ไม่มอีํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั จากการโอนธุรกิจ ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

แก่บริษัท-การร่วมค้า ทุนสํารอง บริษัทใหญ่
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2559 490,408,365 689,980,549 -                   52,343,137 1,200,583,335 (23,985,729) 379,791 (75,961) 2,409,633,487 89,493,065 2,499,126,552
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -            -            -                   -          436,667,100 (24,389,401) (220,225) 60,006 412,117,480 (224,129) 411,893,351
เงินปันผลจ่าย 24 -            -            -                   -          (490,408,365) -           -      -                (490,408,365) -            (490,408,365)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 490,408,365 689,980,549 -                   52,343,137 1,146,842,070 -48,375,130 159,566 -15,955 2,331,342,602 89,268,936 2,420,611,538 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2560 490,408,365 689,980,549 -                   52,343,137 1,146,842,070 (48,375,130) 159,566 (15,955) 2,331,342,602 89,268,936 2,420,611,538 
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -            -            -                   -          483,793,629 (425,096) (159,566) 15,955 483,224,922 18,562,617 501,787,539 
เงินปันผลจ่าย 24 -            -            -                   -          (377,614,441) -           -      -                (377,614,441) -            (377,614,441)
กาํไรจากการโอนธุรกิจแก่บริษทั-การร่วมคา้ 33 -            -            79,905,178 -          -                 -           -      -                79,905,178 -            79,905,178 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,253,021,258 -48,800,226 -      -                2,516,858,261 107,831,553 2,624,689,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

จากการแปลงค่า ลงทุนในหลักทรัพย์ ไว้ในกําไรหรือ
งบการเงิน (กลับรายการ) ขาดทุนในภายหลัง

จัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของ กําไรทีย่งัไม่เกิดขึน้ ภาษีเงินได้ของรายการ

อัตราแลกเปลี่ยน จากการวัดมูลค่าเงิน ทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ

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

กรรมการ



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน รวม
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2559 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,052,799,662 2,285,531,713
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 507,241,255 507,241,255
เงินปันผลจ่าย 24 - - - (490,408,365) (490,408,365)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,069,632,552 2,302,364,603

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม 2560 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,069,632,552 2,302,364,603
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - 451,407,645 451,407,645
เงินปันผลจ่าย 24 - - - (377,614,441) (377,614,441)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,143,425,756 2,376,157,807

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ
(นายกาํธร  ศิลาอ่อน)

กรรมการ

จัดสรรแล้ว
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

…………………………………………..



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 575,295,399       555,206,070     526,091,729     625,121,029     
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 417,441,714 392,253,740 352,059,025 323,051,474
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,235,534)          781,990            (2,295,321)        1,846,522         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (1,395,857)          (4,792,103)       (1,395,670)        (4,746,314)       
หน้ีสงสยัจะสูญ - 2,109,570         - -
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6,772,758 13,224,741       - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) 2,521,443 2,396,083         (159,800)           996,083            
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,182,469 6,621,498         5,903,041         4,437,769         
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (891,387) (2,228,727)       (731,064)           (1,983,421)       
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (84,500,196)     - (107,728,531)   
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (17,076,185)        (3,100,584)       (11,163,204)      (3,100,584)       
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ 25 และ 33 (28,083,520)        - - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ 25 และ 33 (79,905,178)        - - -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,909,399         22,316,375       24,352,341       21,836,482       
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (กลบัรายการ) - (5,096,474)       - (5,096,474)       
รายไดด้อกเบ้ียรับ (2,537,866)          (2,375,400)       (4,716,543)        (4,508,982)       
ดอกเบ้ียจ่าย 2,447,980           1,757,912         1,592,754         438,789            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 905,445,635 894,574,495 889,537,288 850,563,842
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (45,221,281) 12,942,859 (33,795,276)      (11,541,257)     
สินคา้คงเหลือ (5,782,407)          12,293,627       (6,115,896)        13,909,688       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,784,954         (32,366,036)     21,982,122       (28,884,900)     
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (15,000,000)        - (15,000,000)      -
เงินมดัจาํระยะยาว (12,125,040)        (13,654,696)     (15,243,159)      (25,301,654)     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,622,441           4,318,723         906,919            1,398,206         

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

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



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 32,916,787 6,351,934 13,665,552       (917,064)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13,166,385)        9,882,480         2,085,024         (2,815,899)       
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,235,072) (2,443,930) (2,270,450) (2,443,930)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,020,064 (174,100) 195,722 1,998,442         

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 872,259,696 891,725,356 855,947,846 795,965,474
ดอกเบ้ียรับ 2,575,142           2,366,120         2,969,252         4,844,509         
จ่ายดอกเบ้ีย (2,265,653)          (1,376,163)       (1,353,387)        (210,887)          
จ่ายภาษีเงินได้ (90,864,098)        (187,087,651)   (84,369,488)      (167,378,994)   

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 781,705,087 705,627,662 773,194,223 633,220,102

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (28,158,244)      (14,000,000)     
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000,000           1,000,000         12,000,000       16,193,445       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (250,000,000)      (514,226,531)   (250,000,000)    (496,726,531)   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 300,713,966       614,000,000     281,300,000     611,000,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในการร่วมคา้ (186,343,100)      (38,371,150)     (15,000,000)      -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (999,800)           (40,000,000)     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 156,726,531     - 156,726,531     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,000,000         - 10,000,000       -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (370,321,178) (564,820,768) (307,491,785)    (495,861,935)   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 22,106,073 3,963,998 12,394,259 3,963,998 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ 33 126,507,300 - - -
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ 33 179,198,700 - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (163,138,239) (341,727,920) (285,955,570) (258,704,492)

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ กรรมการ

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

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

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



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,904,943)          7,904,943         - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (24,650,170)        (20,251,076)     (6,000,000)        (2,500,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,000,000         30,000,000       - 30,000,000 
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (2,255,419)          (989,986)          (2,255,419) (989,986)          
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (377,595,250)      (490,381,862)   (377,595,250)    (490,381,862)   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (397,405,782) (473,717,981) (385,850,669) (463,871,848)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 983,808              169,859            1,832                169,859            

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 22,390,637         10,564,296       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 244,535,511 (99,084,084) 101,389,816 (89,186,379)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 551,885,559       650,969,643     408,825,555     498,011,934     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 4.1 796,421,070 551,885,559 510,215,371 408,825,555

…………………………………………..
(นางเกษสุดา  ไรวา)

กรรมการ กรรมการ

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



 
 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
NOTES.DOC   26/02/2018   10:18 

บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษทั 
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. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  
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มาตรฐานการบัญชีท่ีใช้อาจไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศอ่ืนๆ  
เน่ืองจากงบการเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืน 
ท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงินจึงไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนสําหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัหลกัการบญัชี 
และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงิน
ฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.3 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
2.4.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2560 
 ในระหว่างปี บริษทัและกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี เร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม  2560 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั  

2.4.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบัท่ีจะ
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
เป็นตน้ไป ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 ทั้งน้ี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของบริษัทและกลุ่มบริษัท จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 
มาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท เม่ือมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของบริษทัและกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล
กระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.5 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมขอ้มูลการเงินของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
 ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม
 2560 2559
บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99
บริษทั เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จาํกดั (1) ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93
บริษทั เอส แอนด ์พ ีอินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์  

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

(พีทีอี) จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99
บริษทั เอส แอนด ์พ ีเทรนน่ิง จาํกดั(2) ฝึกอบรมพนกังาน ประเทศไทย 99.98 -

(1) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั มีมติใหห้ยดุดาํเนินกิจการ และ 
โอนขายสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าทั้งหมดใหก้บั บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั(มหาชน)  

(2) ในเดือนกนัยายน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
และไดเ้รียกและชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติใหล้งทุน
ในบริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จาํกดั จาํนวนรวม 999,998 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 999,800 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 99.98 ของบริษทัดงักล่าว 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

นอกจากน้ี งบการเงินรวมยงัไดร้วมขอ้มูลการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้นโดย
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั มีอาํนาจหน้าท่ีในการ
บริหารและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
  ในประเทศ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
   2560 2559 
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีโกลเบิล จาํกัด     
บริษทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดั ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั (1)  ประชาชนจีน 96.11 94.17 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช  ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั เอส แอนด์ พ  ีเรสทัวรองท์ จาํกัด  
บริษทั สุดา จาํกดั(2) ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร - 96.00
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอีี) จํากัด  
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั(3) ร้านอาหาร  

 (หยดุดาํเนินงาน) มาเลเซีย 50.00 50.00
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษทั ภัทรา อินเตอร์เนช่ันแนล 
เรสทัวรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จาํกัด 

 

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ร้านอาหาร สาธารณรัฐ  
 ประชาชนจีน 51.00 51.00

 

(1) ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จาํนวน 3.01 ลา้นหยวน (เทียบเท่า 15.58 ลา้นบาท) จาก 6.0 ลา้นหยวน เป็นจาํนวน 9.01 ลา้นหยวน โดยบริษทั เอส แอนด์ พี 
โกลเบิล จาํกดั เขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ทาํให้อตัราส่วนการถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 94.17 เป็นร้อยละ 96.11  

(2) เม่ือวนัท่ี  20 พฤศจิกายน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรรองท ์จาํกดั ไดข้ายหุน้ทั้งหมดของบริษทั สุดา จาํกดั ใหก้บั 
บริษทั ภทัรา ไฟท ์ไทย คูซีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั-การร่วมคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

(3) บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จาํกดั ได้หยุดดาํเนินงานแลว้ในปี 2558 บริษทัดงักล่าวอยู่ในระหว่างการดาํเนินการ    
ชาํระบญัชี 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมงบการเงินของ บางกอก 
แจมและภัทรา ไฟน์  ไทย คู ซีน  ซ่ึ งเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship firm)                          
ท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เอส เค 
เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และ บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั ตามลาํดบั 

2.6 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด  
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย :พนับาท
ช่ือบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นและ การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)  ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

 สิทธิในการออกเสียง ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสีย  อํานาจควบคุมสะสม
 ของส่วนได้เสีย ท่ีไม่มีอํานาจควบคุม  ณ วนัท่ี
 ท่ีไม่มีอํานาจควบคุม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม
 (ร้อยละ) 31 ธันวาคม  2560 2559

 2560 2559 2560 2559    
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 50 50 (38,309) (4,253) (39)  38,270
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั 50 50 632 602 16,467  15,845
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย    

ท่ีไม่มีสาระสาํคญั 56,240 3,427 91,404  35,154
 18,563 (224) 107,832  89,269

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปก่อนตดัรายการระหว่างกนัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุ้น
ทั้งหมด ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม มีดงัน้ี 

บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอีี) จํากัด  
หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 19,960 82,627 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 33,314 64,523 
หน้ีสินหมุนเวยีน 53,353 65,115 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -  5,496 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (39) 38,270 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (39) 38,270 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอีี) จํากัด (ต่อ) 
หน่วย : พนับาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2560 2559 

รายได ้ 255,129 342,528 
ค่าใชจ่้าย (278,223) (349,106) 
กาํไรสาํหรับปี (23,094) (6,578) 

  
การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน)   

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,547) (3,289) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,547) (3,289) 

(23,094) (6,578) 
  

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (38,309) (4,253) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (38,309) (4,253) 

(76,618) (8,506) 
 

บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พทีอีี) จํากัด  
หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2560 2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 36,815 33,802 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,038 2,548 
หน้ีสินหมุนเวยีน 6,249 5,026 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 90  91 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 16,467 15,845 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  16,467 15,845 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 

บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พทีอีี) จํากัด (ต่อ) 
หน่วย : พนับาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
2560 2559 

รายได ้ 38,286 40,628 
ค่าใชจ่้าย (36,584) (38,484) 
กาํไรสาํหรับปี 1,702 2,144 

  
การแบ่งปันกาํไร     

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 851 1,072 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 851 1,072 

1,702 2,144 
  

การแบ่งปัน (ขาดทุน) กาํไรเบด็เสร็จรวม   
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 632 602 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 632 602 

1,264 1,204 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท
ท่ีถึงกาํหนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกวา่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้าโดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภท  
เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดท่ีมีกาํหนดเวลาไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระคํ้าประกนั 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมรับรู้
เป็นกาํไร/ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างระหว่างราคาทุนกับมูลค่า
ยติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กาํหนดข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้การประมาณ
ดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีแต่ละราย 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาํนวน 5 แห่ง คาํนวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั และบริษทัยอ่ยอ่ืนอีกจาํนวน 8 แห่ง คาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้แสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีที่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือ
ไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกาํหนดและแสดงดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึน     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา 

3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์
ระยะเวลา 5 ปี 
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3.9 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ย สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงในราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจาํหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย ตัดจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ                
สญัญาเช่า ดงัต่อไปน้ี 

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

3.10 การดอ้ยค่า 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์

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

บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
บริษทัจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเม่ือ
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจการตอ้งประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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3.11 ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันท่ีเกิดจาก
โปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวลัท่ีบริษทัให้กบัลูกคา้ ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการอตัรา
การใช้สิทธิคะแนนสะสมของลูกคา้ เพื่อแลกของรางวลั และราคาเฉล่ียของของรางวลั และ
แสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.12 กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้รอรับรู้ 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ไดข้ายอาคารให้แก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั-การร่วมคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบุคคลภายนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด์ พี และส่วนท่ีเหลือบนัทึกภายใตส่้วนของหน้ีสินในบญัชี 
“กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทั-การร่วมคา้รอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการขาย
สินทรัพยใ์ห้แก่บริษทั-การร่วมคา้รอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษทั-การร่วมคา้ลดลง และเม่ือบริษทั-การร่วมคา้คาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์   
ท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 

3.13 กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้ 
 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดโ้อนร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร 4 ร้าน และโอนพนกังาน
และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่บริษทั สุดา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเอส แอนด ์พี 
เรสทวัรองท ์จาํกดั และไดข้ายบริษทั สุดา จาํกดั ใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด ์พี โดยส่วนท่ีเหลือแสดงในบญัชี เป็น “ส่วนเกินจากกาํไร
จากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจ
ใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้” ดงักล่าวเขา้กาํไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั-การร่วมคา้
ลดลงหรือเม่ือบริษทั-การร่วมคา้ขายธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 
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3.14 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
3.14.1 เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรายการ 

3.14.2 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงสํารองดังกล่าวคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 
จากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ใชปั้จจยัต่างๆ รวมทั้งการประเมินถึงอายแุละจาํนวนปีการทาํงานโดยเฉล่ียของพนกังาน 
อตัราการลาออกจากงานของพนักงาน และสมมติฐานในการปรับเงินเดือนข้ึนใน
อนาคต ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ไดพ้ิจารณาคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
พนกังานในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 

3.15 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่           
อยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก   
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงินของผูเ้ช่าดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญา ค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.16 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทย กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

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

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.17 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได ้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ สาํหรับการขายในประเทศการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ สําหรับการขายส่งออก บริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่ง
สินคา้และความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของการเป็นเจา้ของในสินคา้ไดโ้อนให้แก่
ผูซ้ื้อแลว้ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณซ้ือและสินคา้รับคืนแลว้ 
รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.18 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
- ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สําหรับงวด กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย
ทางภาษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือคาดไดค่้อนขา้งแน่
วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

- ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

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

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดวา่จะ
ใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีการจ่ายชาํระโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัทจะนํารายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้มาหักกลบกับรายการหน้ี สินภาษี เงินได ้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ดงักล่าวมาหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายและนาํไปรวมเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

บริษัทแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับกําไรหรือขาดทุนจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการไวใ้นงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้รายการภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินได้รอการตดับัญชีของรายการท่ีบันทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในงวดบัญชี
เดียวกนัหรือต่างงวด 

3.19 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัสําหรับปีดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 

3.20 การวดัมูลค่ายติุธรรมเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล 
บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การสอบทานขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคญัและรายการ
ปรับปรุงมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอในกรณีท่ีนาํขอ้มูลของบุคคลท่ีสามมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม
เช่น การกาํหนดราคาจากนายหน้า หรือการให้บริการประเมินราคา บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ประเมินหลกัฐานท่ีไดรั้บจากบุคคลท่ีสามเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปวา่มูลค่าดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว 

เม่ือทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยจะใชข้อ้มูลตลาดท่ี
สามารถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดลาํดบัชั้นตามประเภทของขอ้มูลท่ี
นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

-  ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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3.21  ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

(1) การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ 
และการตั้ งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย  ์หน้ีสินและการ 
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารได้
พิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ไดรั้บการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยบริษัทและกลุ่มบริษัท จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้ น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและ
กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะ 
ของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ รายละเอียดของการคาํนวณขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.10 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการ
คาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 
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กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทั พิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ
ผลประโยชน์ และมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.14 

(2) แหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษทัมีประมาณการทางบญัชี ซ่ึงใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ผลของถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณ
ทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
รายละเอียดของการวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า ได้อธิบายไว ้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.20 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2560 2559  2560 2559 
เงินสดในมือ 10,431  10,673  8,105  7,707 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 783,630  518,787  501,646  387,590 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 - 0.85 ต่อปี ในปี 2560 และ        
      อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.62 - 1.25 ต่อปี ในปี 2559) 2,360  22,426  464  13,528 

 796,421  551,886  510,215  408,825 
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2560 2559  2560  2559
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ     

  สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 51,297 65,219  47,443  63,107

บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพย์     
ไม่มีตวัตนและสิทธิการเช่าระหวา่งปี 373,676 565,271  310,852  489,180

หกั    ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ     
การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี 1,309 (8,939)  (3,327)  (3,549)

                                             หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (2,962) (5,433)  (2,962)  (5,433)
ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (370,321) (564,821)  (307,492) (495,862)

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือ     
สินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 52,999 51,297  44,514  47,443

    
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2560 2559  2560  2559
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน    
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน)

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,698 255 4,698 255
บวก   ซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 2,962 5,433 2,962 5,433
หกั  เงินสดจ่าย (2,256) (990) (2,256) (990)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,404 4,698 5,404 4,698
  

ค่าเช่าภายใตส้ัญญาการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 2,403 1,811 2,403 1,811
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,001 2,887 3,001 2,887
 5,404 4,698 5,404 4,698
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4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  333 306  333  306
บวก เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 377,614 490,408  377,614  490,408
หกั  เงินปันผลจ่าย (377,595) (490,381)  (377,595)  (490,381)
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 352 333  352  333

4.3 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกัด ได้โอนร้านอาหารไทย 4 ร้านคา้ในสหราชอาณาจกัรและโอน
พนกังานและทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่บริษทั สุดา จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส 
แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดัโดยแลกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั สุดา จาํกดั  เป็นจาํนวนเงิน 
4.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 179.20 ลา้นบาท) ตามสญัญาการโอนธุรกิจ    

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 152,475 100,962 152,475 83,417
- กองทุนส่วนบุคคล 23,597 121,829 23,597 121,829

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี - 1,868 - - 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 176,085 224,672 176,072 205,246
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รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กําไร(ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2560

ทีย่งัไม่เกิดขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 152,147 328 152,475
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529 1,068 23,597

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กําไร(ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2559

ทีย่งัไม่เกิดขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กําไร  มูลค่ายุติธรรม
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2560

ทีย่งัไม่เกิดขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 152,147 328 152,475
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529 1,068 23,597
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน กําไร  มูลค่ายุติธรรม
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2559 

ทีย่งัไม่เกิดขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

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

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 273,520 261,160  249,765  237,877 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,140 5,590  70,979  65,222 
 278,660 266,750  320,744  303,099 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406) (2,406)  (2,152)  (2,152)
รวมลูกหน้ีการคา้ 276,254 264,344  318,592  300,947 
       
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - 45  10,407  4,145 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 36,562 13,092  11,016  7,093 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,962 1,987  23,826  14,636 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 45,165 38,040  21,312  20,933 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 362,943 317,508  385,153  347,754 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้า      
บริษัทอ่ืน      
ยงัไม่ถึงกาํหนด 144,326 144,963 120,825 121,934 
เกินกาํหนดชาํระ   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 120,201 111,303 120,200 111,303 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,743 1,729 2,743 1,729 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,620 107 1,620 107 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,630 3,058 4,377 2,804 

รวม 273,520 261,160 249,765 237,877 
 

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
ยงัไม่ถึงกาํหนด 2,107 5,474 8,808 8,572 
เกินกาํหนดชาํระ   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 953 116 9,189 12,434 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน - - 9,574 12,680 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,126 - 16,790 14,591 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 954 - 26,618 16,945 

รวม 5,140 5,590 70,979 65,222 
 278,660 266,750 320,744 303,099 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406) (2,406) (2,152) (2,152)
ลูกหน้ีการคา้ 276,254 264,344 318,592 300,947 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัใหกู้ย้มืแก่ บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ในรูปตัว๋สัญญาใช้
เงินจาํนวน 9 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี และมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

8. สินค้าคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2560 2559  2560  2559

สินคา้สาํเร็จรูป 121,472 129,702 120,966 129,515
งานระหวา่งทาํ 1,574 86 1,574 86
วตัถุดิบ 113,905 111,557 100,563 98,349
วสัดุหีบห่อ 65,038 58,721 64,530 58,019
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 13,018 11,647 10,396 9,333
สินคา้ระหวา่งทาง 2,520 31 3,420 31

รวมสินคา้คงเหลือ 317,527 311,744 301,449 295,333

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  
ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 4,258  ลา้นบาท และ 4,299 ล้านบาท ตามลาํดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีจาํนวน 3,958 ลา้นบาท และ 4,006 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. เงินฝากธนาคารท่ีใช้เป็นหลักประกัน 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 15 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั

เงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 

9.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท 
ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 

9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี 
แอสเซท จาํกดั จาํนวน 0.47 ลา้นบาทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือ               
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 
 (ตามวธิีราคาทุน) (ตามวธิีส่วนได้เสีย) 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทัร่วม   

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)   
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000 49.97 49.97 4,997 4,997 43,412 27,722 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม  43,412 27,722 
การร่วมค้า   

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)   
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั(1) โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80,000 50,000 43.75 40.00 35,000 20,000 27,042 13,537 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จาํกัด   
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั(2)  ร้านอาหาร 12.3 ลา้นปอนด์ 4.5 ลา้นปอนด ์  
 สเตอร์ลิง สเตอร์ลิง 50.00 50.00 292,904 121,561 233,937 83,562 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้  260,979 97,099 

(1) เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 300,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
รวมเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเป็นจาํนวน 150,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท  

(2) เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั มีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 4.50 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เป็น 5.30 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 800,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง รวมเป็นจาํนวน 800,000 ปอนดส์เตอร์ลิง บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไดซ้ื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเป็นจาํนวน 400,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 400,000 ปอนดส์เตอร์ลิง  

เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 5.30 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เป็น 12.30 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ปอนดส์เตอร์ลิง รวมเป็นจาํนวน 7,000,000 ปอนดส์เตอร์ลิง บริษทั เอส แอนด ์พ ีดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไดซ้ื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเป็นจาํนวน 3,5000,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 3,500,000 ปอนดส์เตอร์ลิง  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภทกิจการ ทุนที่ชําระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน ยอดคงเหลือ รายได้เงนิปันผล 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (ร้อยละ) (ราคาทุน) สําหรับปีสิ้นสุด 
 2560 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 
  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัร่วมถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)   
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จาํกดั รับจดัเลี้ยง 10,000 10,000 49.97 49.97 4,997 4,997 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม  4.997 4,997  
บริษทัย่อยถือหุ้นโดยบริษทั 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 (กมัพชูา) จาํกดั ร้านอาหาร 457,500 457,500  
 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐ 99.96 99.96 14,885 14,885 - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์ 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 - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง จาํกดั(1) ฝึกอบรมพนกังน 1,000 - 99.98 - 1,000 -  

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  261,881 260,881  
การร่วมค้าถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน)   

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั(2) โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80,000 50,000 43.75 40.00 35,000 20,000 - - 
รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้  35,000 20,000  
รวมรายไดเ้งินปันผล  - - 

(1) ในเดือนกนัยายน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เทรนนิ่ง จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และไดเ้รียกและชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน ในวนัที่ 13 สิงหาคม 2560  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ลงทุนในบริษทั เอส แอนด ์ 
พี เทรนนิ่ง จาํกดั จาํนวนรวม 999,998 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 999,800 บาท 

(2) เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาํนวน 50 ลา้นบาท เป็น 80 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 300,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวน 
30 ลา้นบาท บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเป็นจาํนวน 150,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท 

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลการดาํเนินงานขาดทุนและ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม จาํนวน 41.94 ลา้นบาท 
และ 43.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั (มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 50 ลา้นบาท และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 38.54 ลา้นบาท และ 49.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั) การขาดทุนของบริษทัย่อยเป็นขอ้บ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย  ์ซึ่งบริษทัได้ประมาณมูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืน
โดยประมาณมูลค่าจากการใช้ ซึ่งพบว่ามูลค่าจากการใช้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั เป็นจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินของบริษทัร่วมซ่ึงจดัทาํ
ตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 

 หน่วย : พนับาท
 2560  2559 
สินทรัพย ์ 114,666 76,449 
หน้ีสิน (34,607) (27,789) 
  
 หน่วย : พนับาท
  
 2560  2559 
รายได ้ 341,815 245,718 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 61,053 49,175 
กาํไรสาํหรับปี 33,170 24,452 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ 
เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาทท
 2560  2559 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 80,059 48,660 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง   
เซอร์วสิเซส จาํกดั (ร้อยละ) 49.97 49.97 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั 40,005 24,315 



 
- 27 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 หน่วย : พนับาท
 2560  2559 
ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการท่ียงัดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,690  12,219 
ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 43,412  27,721 
    
รายละเอียดของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญั  
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ท่ีมีสาระสําคญั เป็นจาํนวนท่ีแสดงในงบการเงินของการร่วมคา้  
ซ่ึงจดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับาท 
 2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,502  61,992 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 30,509  14,039 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 39,011  76,031 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 430,431  111,008 
รวมสินทรัพย์ 469,442  187,039 

   
หน้ีสินหมุนเวยีน   

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) (38,342)  (34,739) 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน (38,342)  (34,739) 

รวมหนีสิ้น (38,342)  (34,739) 
    

สินทรัพย์สุทธิ 431,100  152,300 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับาท 
 2560  2559 

รายได ้ 125,619  66,495 
ตน้ทุนการขาย (32,263)  (18,063)
ค่าใชจ่้ายพนกังาน (52,472)  (41,787)
ค่าใชจ่้ายบริหาร (83,789)  (58,229)
ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (42,905)  (51,584)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  - 
ขาดทุนหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (42,905)  (51,584)
ขาดทุนสุทธิ (42,905)  (51,584)

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีรับรู้
ในงบการเงินรวมท่ีมีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 2560  2559 
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้ 431,100  152,300 
ปรับปรุงผลต่างการแปลงค่างบการเงิน 36,774  14,824 
 467,874  167,124 
สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (ร้อยละ) 50.00  50.00 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 233,937  83,562 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของการร่วมคา้ทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั  

หน่วย : พนับาท 
 2560  2559 
ส่วนแบ่งขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (1,495)  (832) 
ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 27,042  13,537 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

ตราสารหนีท้ีถื่อจนครบกําหนด     
หุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี      

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

12. เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
เงนิต้น อัตรา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ดอกเบีย้ ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
  ร้อยละต่อปี 2560 2559  2560 2559 

เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
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 จาํกดั 10.09 ลา้นบาท 3.0 - -  - 6,500 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั 6.00 ลา้นบาท 3.0 - -  6,000 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  2560 : 0.46 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง 
 
 

 
- 

 
- 

  
26,634 

 
6,539 

 2559 : 0.40 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง 

 
3.0 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั 2.00 ลา้นบาท 3.0 - -  2,000 - 
การร่วมค้า       
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั 5.0 ลา้นบาท 4.5 - 5,000  - 5,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   5,000  59,608 43,013 
       
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บและถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน 
  

- 
 
- 

 
27,634 

 
10,539 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  - 5,000 31,974 32,474 
  - 5,000 59,608 43,013 



 
- 30 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช จาํนวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทัโดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และ            
มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้ิจารณา
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จาํนวน 25.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัคาดวา่เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา
จีเอม็บีเอชจะไดรั้บชาํระคืนภายหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดง
เงินใหกู้ย้มืนั้น เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2558 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู้ดส์ จาํกดั 
จาํนวน 10.09 ลา้นบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลกัประกัน และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 เดือน 
ต่อมาในเดือนเมษายน 2559 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อท่ีจะขยาย
ระยะเวลาการให้กูเ้งินตามสัญญาเงินกู ้โดยเงินให้กูย้ืมมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนทุก 3 เดือน จาํนวน
ทั้งหมด 10 งวด และในระหว่างปี 2559 บริษทัไดรั้บชาํระเงินกูย้ืมเป็นจาํนวนเงิน 3.59 ลา้นบาท 
และในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดแลว้ 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั จาํนวน 0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยเงินให้กูย้ืมมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนจาํนวนทั้งหมด 3 งวด โดยชาํระเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2559 จาํนวน 
0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ งวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จาํนวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
ในระหว่างปี 2558 และ 2559 บริษทัได้รับชาํระคืนเงินกูย้ืม 0.25 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 
11.97 ลา้นบาท) ตามลาํดบั สําหรับเงินกู้ท่ีเหลือจาํนวน 0.15 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงจะได้ชาํระคืน
ภายในปี 2561  

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั จาํนวน 0.36 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายชาํระเงินคืนจาํนวน
ทั้งหมด 3 งวด โดยชาํระเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2561 จาํนวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ี
สองในเดือนสิงหาคม 2562 จาํนวน 0.13 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง และงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2563 
เทียบเท่าจาํนวน 0.13 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเพิ่มแก่บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกัด จาํนวน 0.10               
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี โดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

- เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั โดยบริษทั
ย่อยดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จาํนวน 6.00 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี                   
เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 2.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าว           
ไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

- เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั โดยบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน จาํนวน 6.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี เงินกูย้ืม
ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

- เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จาํกดั จาํนวน 5.00 ลา้นบาท 
โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืน 
เม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัคาดว่าเงินให้กูย้มืแก่บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จาํกดั 
จะไดรั้บชาํระคืนภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมนั้น
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มืทั้งหมดแลว้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้ จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก)
จัดประเภท
รายการใหม่ 

 ผลต่างจาก 
การแปลงค่า

ยอดคงเหลือ
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 
2560 

     งบการเงนิ
ต่างประเทศ

31 ธันวาคม
2560 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 279,483 - - - - - 279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 207,179 348  (117,361) - - (393) 89,773 
อาคารโรงงาน 200,131 - - - - - 200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,344,179 59,723 (25,298) 31,817  (259,203) (6,114) 1,145,104 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์   

- สาํนกังานและโรงงาน 850,483  31,460 (32,703) 6,291 - - 855,531 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,705,854 78,552 (97,136) 117,938 259,203 (24,300) 2,040,111 

ยานพาหนะ 64,487 2,676 (4,114) - - (1) 63,048 
รวมราคาทุน 4,651,796 172,759 (276,612) 156,046 - (30,808) 4,673,181 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม   

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (96,004) (4,440) 46,778 - - (165) (53,831)
อาคารโรงงาน (140,084) (4,809) - - - - (144,893)
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (996,438) (103,910) 20,657 - 210,840 3,873 (864,978)
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์      

- สาํนกังานและโรงงาน (538,120) (75,893) 31,860 - - - (582,153)
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (1,177,945) (193,132) 82,142 - (210,840) 10,467 (1,489,308)

ยานพาหนะ (50,162) (5,745) 4,114 - - 1 (51,792)
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,998,753) (387,929) 185,551 - - 14,176 (3,186,955)

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง   
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง  25,619 180,851 - (156,046) - (160) 50,264 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง    
 อาคารและอุปกรณ์ (4,721) (6,184) 3,663 - - - (7,242)
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,673,941  1,529,248 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม
 ยอดคงเหลือ

ณ วนัที่
เพิม่ขึน้ จําหน่าย โอนเข้า 

(โอนออก)
ผลต่างจาก 
การแปลงค่า 

ยอดคงเหลือ
ณ วนัท่ี

 1 มกราคม
2559

งบการเงนิ
ต่างประเทศ 

31 ธันวาคม
2559

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

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

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

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

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

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

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง  
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง  23,866 234,684          (7) (232,537) (387) 25,619
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง  
 อาคารและอุปกรณ์ (2,325) (3,663) 1,267 - - (4,721)
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,579,710  1,673,941

  
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2560 พนับาท 387,929
2559 พนับาท 369,298
  

มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม)   
ของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  
เตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2560 พนับาท 1,985,088
2559 พนับาท 1,855,868
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที ่
เพิม่ขึน้ จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
จัดประเภท
รายการใหม่ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 
2560 

     31 ธันวาคม
2560 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 279,483  -  -  -  - 279,483 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 38,121  348       (285)  -  - 38,184 
อาคารโรงงาน 200,131  -  -  -  - 200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,228,598  45,527  (16,716)  31,747  (259,203) 1,029,953 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- สาํนกังานและโรงงาน 850,295  31,416  (32,703)  6,291  - 855,299 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี 1,341,425  47,846  (85,874)  113,340  259,203 1,675,940 

ยานพาหนะ 63,338  2,676  (4,114)  -  - 61,900 
รวมราคาทุน 4,001,391  127,813  (139,692)  151,378  - 4,140,890 

       
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (35,161)  (738)  285  -  - (35,614) 
อาคารโรงงาน (140,085)  (4,809)  -  -  - (144,894) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (917,657)  (90,518)  16,368  -  210,840 (780,967) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- สาํนกังานและโรงงาน (538,006)  (75,840)  31,860  -  - (581,986) 
- ร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี (949,623)  (148,662)  79,931  -  (210,840) (1,229,194) 

ยานพาหนะ (49,011)  (5,745)  4,114  -  - (50,642) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (2,629,543)  (326,312)  132,558  -  - (2,823,297) 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหวา่งก่อสร้าง           
และอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 18,858  173,007  -  (151,378)  - 40,487 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุง           
อาคารและอุปกรณ์ (2,376)  (2,103) 2,263  -  - (2,216) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  1,388,330         1,355,864 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ

ณ วนัที่
เพิม่ขึน้ จําหน่าย โอนเข้า  

(โอนออก) 
ยอดคงเหลือ
ณ วนัที่

 1 มกราคม
2559

 31 ธันวาคม
2559

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

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

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

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

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

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

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

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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,269,852   1,388,330
  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
2560 พนับาท  326,312
2559 พนับาท  304,759
  

มูลค่าตามบญัชี (ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม)    
ของสินทรัพยถ์าวรซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสม   
เตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   

2560 พนับาท  1,975,348
2559 พนับาท  1,825,446
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 อาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 
2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 88.51 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว
กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  ต่อมาในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560  ไดป้ลดภาระคํ้าประกนัก่อนโอนอาคารให้
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั-การร่วมคา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

ราคาทุนของสินทรัพย ์- ยานพาหนะ 9,847 6,971 9,847 6,971 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,488) (715) (2,488) (715)
มูลค่าตามบญัชี  7,359 6,256 7,359 6,256 

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัท มีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม จาํนวน 41.94 ลา้นบาท 
และ 43.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั (มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 50 ลา้นบาท 
และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
จาํนวน 38.56 ลา้นบาท และ 49.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั) การขาดทุนของบริษทัยอ่ยเป็นขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนโดยประมาณมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงพบวา่มูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี  

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล 
จาํกดั มีผลการดาํเนินงานขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม 
จาํนวน 99.16 ลา้นบาท และ 102.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั (มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวรของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 15.79 ลา้นบาท และ 21.65 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) การขาดทุนของบริษทัยอ่ยเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่า  
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยประมาณมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงพบว่ามูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยถ์าวร  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

14. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    การแปลงค่า  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม    งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2560    ต่างประเทศ  2560 

ราคาทุน      
สิทธิการเช่า 263,451 9,978 (20,958) (128) 252,343 

รวมราคาทุน 263,451 9,978 (20,958) (128) 252,343 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      
สิทธิการเช่า (175,888) (17,753)  11,080  95  (182,466)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (175,888) (17,753)  11,080  95  (182,466)
สิทธิการเช่า  87,563    69,877 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย  ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่    การแปลงค่า  ณ วนัที ่ 
 1 มกราคม    งบการเงนิ  31 ธันวาคม 
 2559    ต่างประเทศ  2559 

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

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

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

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (165,910) (17,193)  -  7,215  (175,888) 
สิทธิการเช่า  79,442    87,563 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม         
2560         17,753 
2559         17,193 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
 1 มกราคม   31 ธันวาคม
 2560   2560

ราคาทุน 
สิทธิการเช่า 197,473 - - 197,473
รวมราคาทุน 197,473 - - 197,473

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
สิทธิการเช่า (138,228) (14,038) - (152,266)
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (138,228) (14,038) - (152,266)

สิทธิการเช่า  59,245  45,207

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย  ยอดคงเหลือ

 ณ วนัที ่   ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม   31 ธันวาคม
 2559   2559

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

รวมราคาทุน 168,289 29,184 - 197,473

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  
สิทธิการเช่า (125,573) (12,655) -  (138,228)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (125,573) (12,655) -  (138,228)
สิทธิการเช่า  42,716  59,245

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2560   14,038
2559   12,655

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลการดาํเนินงาน
ขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัดงักล่าวมีขาดทุนสะสม จาํนวน 41.94 ลา้นบาท และ 
43.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั (มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 50 ลา้นบาท 
และสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ยดงักล่าวในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีจาํนวน 38.56 ลา้นบาท และ 49.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั) การขาดทุนของบริษทัยอ่ยเป็นขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงบริษทัไดป้ระมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยประมาณมูลค่าจากการใช ้
ซ่ึงพบวา่มูลค่าจากการใชมี้มูลค่าสูงกวา่มูลค่าตามบญัชี 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ

 ณ วนัที ่ การแปลงค่า  ณ วนัที ่
 1 มกราคม

2560
งบการเงนิ 
ต่างประเทศ 

 31 ธันวาคม
2560

ราคาทุน    
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 63,712 10,087 - (130)  73,669

รวมราคาทุน 63,712 10,087 - (130)  73,669

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (23,417) (11,760) - 38  (35,139)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (23,417) (11,760) - 38  (35,139)
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  40,295   38,530

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย ผลต่างจาก  ยอดคงเหลือ

 ณ วนัที ่ การแปลงค่า  ณ วนัที ่
 1 มกราคม

2559
งบการเงนิ 
ต่างประเทศ 

 31 ธันวาคม
2559

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

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

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

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  15,339   40,295
   
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   

2560   11,760
2559   5,762
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ จําหน่าย  ยอดคงเหลือ

 ณ วนัที ่   ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 

2560
    31 ธันวาคม 

2560
ราคาทุน   

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 63,044 10,032 -  73,076
รวมราคาทุน 63,044 10,032 -  73,076

  
ค่าตัดจําหน่ายสะสม   

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (23,100) (11,709) -  (34,809)
รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (23,100) (11,709) -  (34,809)

สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  39,944   38,267

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  จําหน่าย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่     ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม 

2559 
    31 ธันวาคม 

2559 
ราคาทุน      
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 32,582 30,462 -  63,044

รวมราคาทุน 32,582 30,462 -  63,044
  
ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (17,462) (5,638) -  (23,100)

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (17,462) (5,638) -  (23,100)
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  15,120   39,944
     
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม       

2560       11,709 
2559       5,638 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 2560 2559  2560  2559
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,202 40,904 41,737 34,204
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,722 1,901 - -

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

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

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก    
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (2,313) (115) - (2,428)
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (16) 16 - -
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 481 - - 481
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (109) 508 - 399
รายไดร้อตดับญัชี 2,808 1,878 - 4,686
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,571 4,417 - 33,988
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 45 - - 45
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย    

และการบูรณะสถานท่ี 3,996 1,062 - 5,058
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,441 532 - 6,973

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,904 8,298 - 49,202
    
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก  

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (1,901) 179 - (1,722)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,901) 179 - (1,722)
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่ หรือขาดทุน  กําไรขาดทุน  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม   เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
 2559     2559 

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

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808) - 853 45 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย      

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34,481 5,510 913 40,904 
       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก     

อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (2,167) 266 - (1,901)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (2,167) 266 - (1,901)

(1)   เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั และบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
หน่วย : พนับาท 

 

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน กําไรขาดทุน  ณ วนัที่
 1 มกราคม เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม
 2560   2560

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีมผีลมาจาก  
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (2,313) (114) - (2,427)
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431
อาคารและอุปกรณ์-ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (108) 383 - 275
รายไดร้อตดับญัชี 2,809 1,877 - 4,686
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,370 4,416 - 33,786
กาํไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 44 - - 44
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย  

และการบูรณะสถานท่ี 3,971 971 - 4,942
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   34,204 7,533 - 41,737

 ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกําไร รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ
 ณ วนัที่ หรือขาดทุน กําไรขาดทุน  ณ วนัที่
 1 มกราคม เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม
 2559   2559

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

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (808) - 852 44
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย  

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 93,765  123,729 88,666 120,919 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (6,449)  (905) (6,449) (905) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั      

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (8,477)  (5,776) (7,533) (5,545) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน      

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 78,839  117,048 74,684 114,469 

รายการกระทบยอดระหว่างรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 575,295  555,206  526,092  625,121 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ภาษีเงินได ้ 144,081 123,992 105,218  125,024 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อน (6,449)  (905) (6,449) (905)
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี (58,793)  (6,039)  (24,085)  (9,650)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและ        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 78,839  117,048  74,684  114,469 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ
อีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20 

สาํหรับบริษทัยอ่ยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆ ในอตัราร้อยละ 8.5 - 25 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะส้ันกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงินจาํนวน 1.53 ลา้นหยวน 
(เทียบเท่า 7.90 ลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมลงทุนกบับริษทัแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการจดัตั้ง บริษทั เซียงไฮ ้ยัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจร้านอาหารในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 130 ของอตัราดอกเบ้ียต่อปีของสถาบนัการเงินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เทียบเท่าร้อยละ 5.66 ต่อปี) โดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายใน 6 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยบริษทั บริษทั 
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน)  ระหว่างปี 2560 บริษทัไดช้าํระเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนและ
ไดรั้บการไถ่ถอนคํ้าประกนัแลว้ 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 2560  2559  2560  2559 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 491,357  468,081  388,096  391,825 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,959  2,233  9,987  3,584 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  609  4 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 52,999  51,297  44,515  47,443 
รายไดร้อรับรู้ 36,622  26,475  35,938  24,918 
เจา้หน้ีอ่ืน 90,714  89,004  86,990  86,101 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 261,415  263,395  222,605  224,108 

 935,066  900,485  788,740  777,983 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 45,643  53,564  32,781  26,543 
อ่ืนๆ 15,388  20,041  4,743  8,304 

 61,031  73,605  37,524  34,847 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีดงันี้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ผู้กู้ยืม วงเงนิกู้ยืม อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน วนัที่เริ่มชําระ 2560 2559 2560  2559 

(ร้อยละต่อปี) ถงึวนัที่ครบกําหนดชําระ สกุลเงนิตรา พนับาท สกุลเงนิตรา พนับาท พนับาท  พนับาท 
ต่างประเทศ ต่างประเทศ   

บริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์  จาํกัด (1)   
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ 340,000 อตัราเงินกู้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่เมษายน 2557 ถึง  

 ปอนดส์เตอร์ลิง บวกร้อยละ 0.5 งวดละ 17,000 ปอนดส์เตอร์ลิง มกราคม 2562 - - 153,000 6,737 - - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง   
บริษทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จาํกัด (2)  
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 25 ลา้นบาท MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ตั้งแต่ 15 มกราคม 2557 ถึง  

 งวดละ 1,260,000 บาท  15 มกราคม 2562 - 4,840 - 9,880 - - 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) (3)   
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 30 ลา้นบาท อตัราเงินกูร้้อยละ 4.25 จ่ายชาํระคืนทุกเดือน ตั้งแต่ 22 กรกฏาคม 2559 ถึง   

 งวดละ 500,000 บาท  21 กรกฏาคม 2564 - 21,500 - 27,500 21,500 27,500 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จาํกัด  (4)   
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 15 ลา้นบาท อตัราดอกเบี้ย จ่ายชาํระคืนทุกเดือน ตั้งแต่วนัที่ 18 มกราคม 2560

ถึง   

  เงินฝากออมทรัพยบ์วกร้อยละ 1.00 งวดละ 625,000 บาท  วนัที่ 17 มกราคม 2562 - 8,127 - - -  - 
  34,467 44,117 21,500  27,500 

หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (18,340) (14,034) (6,000) (6,000) 
 16,127 30,083 15,500 21,500 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.01 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของ
อสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูข้า้งตน้  ในเดือนพฤศจิกายน ไดค้ืนเงินกู ้และไถ่ถอนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั แลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

(2) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยไดร้ับวงเงินสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหนี้แก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งดาํรงสดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้นอกจากนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกูย้มื 

(3) ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวเป็นระยะเวลา 5 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งเป็นวงเงินจาํนวน 30 ลา้นบาท ซึ่งเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ทั้งนี้ บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้
โดยบริษทัไดเ้บิกเงินกูแ้ลว้ทั้งจาํนวน และในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดจ้่ายชาํระคืนเงินตน้แลว้เป็นจาํนวน 6.0 ลา้นบาท  

(4) บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งเป็นวงเงินจาํนวน 15 ลา้นบาท ซึ่งเงินกูย้มืดงักล่าว  มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) ทั้งนี้ ตามสญัญา
กูย้มืเงินบริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสญัญาเงินกู ้โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดเ้บิกเงินกูท้ ั้งจาํนวนแลว้ในงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้่ายชาํระคืนเงินตน้แลว้เป็นจาํนวน 6.88 ลา้นบาท  
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอาย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับโครงการผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,370 18,384  19,896  18,007
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,573 3,932 4,456 3,829
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและ    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 24,943 22,316 24,352 21,836

ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2560 2559  2560  2559

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ    
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 150,616 129,050  147,070 123,414

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,370 18,384  19,896 18,007
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,573 3,932  4,456 3,829
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์          

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 1,694  -     4,264
 175,559 153,060  171,422 149,514
หกั  ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งปี (2,270) (2,444)  (2,270) (2,444)
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ    

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 173,289 150,616  169,152 147,070
หกั  ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับ    

ผลประโยชน์พนกังาน (1,994) (2,271)  (1,994) (2,271)
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ    

ผลประโยชน์พนกังาน 171,295 148,345  167,158 144,799
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยใน 
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการจาํนวน 
1.69 ล้านบาท และ 4.26 ล้านบาท ตามลาํดับ และบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั จาํนวน 0.19 ลา้นบาทเขา้กาํไรสะสม สาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลดอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของเงินเดือนและอตัราการหมุนเวียนของพนักงานของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (ปี2560:ไม่มี) 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 3.03 - 3.46 ร้อยละ 3.03 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัราการเสียชีวติของไทยปี 2551 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี 60 ปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 47 ร้อยละ 0 - 47 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้ ซ่ึงมี
ผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  
มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด     
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 19.06 16.92 18.44 16.57 
อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (16.45) (14.57) (15.92) (14.27) 

     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน     
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 20.25 16.37 19.61 16.02 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (17.71) (14.39) (17.17) (14.09) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน     
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - เพ่ิมข้ึน 1 ปี 3.81 1.12 3.70 1.10  
อายคุาดเฉล่ียของพนกังาน - ลดลง 1 ปี (3.78) (1.11) (3.67) (1.09) 

อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน     
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 5.76 5.35 5.61 5.19 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (17.54) (15.55) (16.99) (15.24) 

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

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560 2559 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย     
และการบูรณะสถานท่ี 62,271 63,340 42,496 38,929 

อ่ืนๆ 5,340  3,206  5,195 4,886 
 67,611  66,546  47,691  43,815 

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสาํรองน้ี
จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้
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24. การจัดสรรกําไรและเงินปันผล 
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัมีมติอนุมตัิจ่าย เงินปันผลจาก        
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2558 จาํนวน 490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 539.45 
ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จาํนวนเงินรวม 
98.08 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน 2558 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท 
จาํนวนเงินรวม 441.37 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

เม่ือวันท่ี  10 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2559 จํานวน 490,408,365 หุ้นในอัตรา 
หุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 49.04 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่าย เงินปันผลจาก                
ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท จาํนวน 490,408,365 หุ้น เป็นจาํนวนเงินรวม 
392.33 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน
เงินรวม 49.04 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2559 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 
0.70 บาท จาํนวนเงินรวม 343.29 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวันท่ี  15 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก 
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2560 จํานวน 490,408,365 หุ้นในอัตรา 
หุ้นละ 0.07 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 34.32 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 
วนัท่ี 13 กนัยายน 2560 
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25. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560 2559  2560  2559 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า       
ของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 2,176 4,792 143 4,746 

ดอกเบ้ียรับ 2,676 2,375 4,717  4,508 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 6,370 4,919 14,933  13,932 
รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 3,096 3,372 5,589  5,078 
รายไดค้่าบตัรสมาชิก 16,212 12,673 16,212  10,397 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 8,405 8,264 8,405 8,264 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 26) - 84,500 -  107,729 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้ 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 79,905 

 
- 

 
- 

  
- 

กาํไรจากการขายสินทรัพยแ์ก่บริษทั-การร่วมคา้ 
(ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

 
28,084 

 
- 

 
- 

  
- 

รายไดอ่ื้น 53,751 36,200 43,732  44,882 
 200,675 157,095 93,731 199,536

26. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขายและ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทั
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั รายการบญัชีท่ี
สาํคญัระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไว้
ในงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

26.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ
  2560  2559  2560  2559 
ลูกหนีก้ารค้า    

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  54 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  44,967  44,212 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  388  86 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  20,134  17,802 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  3,442 - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 516  371  516    371 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ -  63  -  63 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 3,092  2,522  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,109  2,634  1,109  2,634 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 423  -  423  - 

  5,140  5,590  70,979  65,222 
เงนิทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  57  84 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  6,703  3 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  59  29 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,368  3,984 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  500  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  720  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม -  45  -  45 

  -  45  10,407  4,145 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  2560  2559  2560  2559 
รายได้ค้างรับ-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  242 237 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  205 922 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  81 32 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  12,013  7,674 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  642  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  898  500 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  4,783  3,284 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม -  185  -  185 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 4,962  1,802  4,962  1,802 

  4,962  1,987  23,826  14,636 
         
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน         

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

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 43,412  27,722  4,997  4,997 

    

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

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

(ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย - - - - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 140,000 140,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 1,000 - 

  - - 261,881 260,881 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  2560 2559  2560 2559 
เงนิลงทุนในการร่วมค้า        

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 27,042  13,537  35,000 20,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 233,937  83,562        - - 

  260,979  97,099  35,000 20,000 
        
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

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

 (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  - 6,500 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  26,634 6,539 
บริษทั อุเมะโนฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  6,000 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  11,000 - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั (ร้อยละ 4.5) การร่วมคา้ -  5,000  - 5,000 

  -  5,000  68,608 43,013 
    
เจ้าหนีก้ารค้า     

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - 86 - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - - 262 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 247 845 
บริษทั อุเมะโนฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 140 245 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - -       7,876 - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั  การร่วมคา้          321 - - - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           17 -            17 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,621 2,233 1,621 2,232 

  1,959 2,233 9,987 3,584 
   
เงนิทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย - - - 4 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - - 609 - 
  - - 609 4 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

26.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  9,000 - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  - -  2,000 9,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  11,000 9,000 
      

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

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  6,500 10,094 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  - -  (6,500)  (3,594) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  - 6,500 
      

บริษทั เอสแอนดพ์ี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  -  -  6,539  15,922 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  - -  19,658  - 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  -  -  -  (6,600) 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า  -  -  437  (2,783) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  -  26,634  6,539 
      

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - 6,000  - 6,000 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  - (6,000)  - (6,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  - - 

         
บริษทั เอม็เอสซีไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  5,000  -  5,000  - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  -  5,000  -  5,000 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  (5,000)  -  (5,000)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  -  5,000  -  5,000 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย    
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  - - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  - -  6,000 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  6,000        - 
       

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย      
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี  - -  - - 
บวก ใหกู้ร้ะหวา่งปี  - -  500 - 
หกั รับชาํระคืนระหวา่งปี  - -  (500) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  - -  - - 

26.3 รายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
รายได้จากการขาย        

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  33,857 24,907 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  614 787 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  5,664 10,674 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,158 - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม - 65  - 65 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทัร่วม 1,593 1,995  1,593 1,995 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ -  2,773  - - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,138 27,558  27,138 27,558 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,165 32,009  53,165 32,009 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,304 25,448  42,304 25,448 

       124,200 89,848  167,493 123,443
         

กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม         
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั(1) บริษทัร่วม - 84,502  - 107,703 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์       

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  761 996 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  300 300 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  712 410 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  720 - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม - 202  - 202 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 3,000 3,000  3,000 3,000 

  3,000 3,202  5,493 4,908 
         

รายได้อ่ืน         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,932  2,577 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  100  96 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,912  2,302 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  578  360 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,825  7,624 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  410  398 
บริษทั  เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  1,499  1,499 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  600 - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 930  898  930  898 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 464  86  464  86 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 3,174  1,525  3,174  - 

  4,568  2,509  17,448  15,864 
         

ซื้อสินค้า         
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,974  2,173 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  843  403 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม -  509  -  509 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ 1,135  -  1,135  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,526  11,893  4,526  11,893 

  5,661  12,402  8,478  14,978 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษทั ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2560  2559  2560  2559 
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ            

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  558  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -   3,219  4,534 
บริษทั เอส แอนด ์พี  เทรนน่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  12,235  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,974  2,173 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  843  403 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 108   432   108  432 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 1,378   688   1,378  688 
กรรมการ กรรมการ 1,510   2,091   1,510  2,091 
  2,996  3,211  21,825  10,321 

      
ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -   -   1,383  1,277 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,535 1,320 2,535 1,320 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 7,356   3,499   7,356  3,499 

    9,891   4,819   11,274  6,096 
         
ค่าตอบแทนผู้บริหาร          

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 51,072  51,997  49,266  49,770 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 1,505  1,341  1,505  1,341 

  52,577  53,338  50,771  51,111 
    
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า       

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม -  2,789  -  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 15,690  12,219  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ (1,495)  (832) -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั การร่วมคา้ (20,968)  (27,400) -  - 

  (6,773)  (13,224) -  - 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของบริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัรับรู้กาํไรจากการขาย
บริษทัร่วมดงักล่าวสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 84.50 ลา้นบาท และ 107.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในระหว่างปี 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล 
จาํกดั ไดโ้อนธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัรให้แก่บริษทั-การร่วมคา้ตามสัญญาการโอนธุรกิจ    
(ดูหมายเหตุขอ้ 33) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        
และงานระหวา่งทาํเพ่ิมข้ึน 6,990 (21,758) 7,061 (21,758)

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,559,015 2,496,211 2,313,919  2,286,398 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 85,931 70,297 85,747  70,297 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 417,442 392,254 352,059  323,052 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,993,265 1,994,641 1,688,890  1,623,665 
ค่าขนส่งสินคา้ 207,302 205,530 203,123 201,753 
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 279,073 288,730 253,461 252,718 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 51,072 53,338 49,266 51,111 
ค่าเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 539,165 399,229 350,578 320,767 
ค่าธรรมเนียมบริการ 439,950 415,348 417,891 396,048 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (1,560) 2,396 (160) 996 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,181 6,621 5,903 4,438 
หน้ีสงสัยจะสูญ - 2,110 - - 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนกังานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงินสมทบ
เขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ของค่าจา้งแต่ละเดือน 
เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมมีจาํนวน 19.17 
ลา้นบาท และ 17.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึง
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 18.65 ลา้นบาท และ 
16.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29. การจัดการส่วนของทุน 
วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนของทุน คือ การดํารงไว้ซ่ึงความสามารถ 
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มี
ระดบัทุนอยา่งเพียงพอ สาํหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านั้น เช่น การออกหุน้ใหม่หรือปรับปรุง
จาํนวนเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

30. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
30.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํให้บริษทัและบริษทัย่อย  
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือ 
ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะทําธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่ค้าท่ี มี 
ความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหายแก่
บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระสาํคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมี
จาํนวนไม่มีสาระสาํคญั 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกลุเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ เน่ืองจากธุรกรรม
ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศทาํในสกลุเงินบาท  

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนอาจมีสาระสาํคญัต่อมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษทัย่อยมิได้ใช้เคร่ืองมือทาง
การเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

30.4 มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายตุิธรรม ดงันั้นมูลค่ายตุิธรรมท่ี
ประมาณข้ึนที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึง
เกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ขอ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ
ประมาณท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทั
และบริษทัย่อยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทางการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ ลําดบัช้ัน
มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมนิ
มูลค่า และข้อมูลทีใ่ช้
ในการวดัมูลค่า

ยุติธรรม 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2560 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2559 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี =  
152,475 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,597 

 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
100,962 

- กองทุนส่วน
บุคคล =   
121,829 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี =  
152,475 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,597

 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
83,147 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 
121,829 

ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

- - กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี  
1,868 

- - ลาํดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนคาํนวณ
จากมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ   

 



 
- 63 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้กูย้ืม
ระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ภาษีเงินได้คา้งจ่าย หน้ีสิน
หมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากครบกาํหนด
ชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีมูลค่ายติุธรรมไม่ต่างจากมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานอยา่งมีสาระสาํคญั 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
โดยประมาณ 

รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรม 

หน่วย : พนับาท 
 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  ลําดบัช้ันมูลค่ายุติธรรม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,608 90,266  ระดบั 3
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000) (25,000)  
 68,608 65,266  
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   
งบการเงนิรวม   
สินทรัพย์ทางการเงิน   
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 5,131  ระดบั 3  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,013 79,845  ระดบั 3
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (25,000) (25,000)  
 52,013 54,845  

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีคาํนวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรา
ตน้ทุนของเงินทุนของกลุ่มบริษทัเอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานที่รายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารใน
ต่างประเทศและอื่นๆ 
รายการตดับญัชีระหว่างส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบักาํไร
ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ

ธุรกิจขายส่ง
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป

ธุรกิจ
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ

ส่วนงานอื่น รวม รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
รายไดต้ามส่วนงาน 6,098,404 826,729 873,419 52,023 7,850,575 (64,976) 7,785,599 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 1,015,700 122,833 (36,596) 2,729 1,104,666  (9,439) 1,095,227 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน   

รายไดอ้ื่นๆ  200,675 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง  (656,293) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  (52,577) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  (2,516) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (2,448) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  (6,773) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  575,295 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้  (78,839) 
กาํไรสาํหรับปี  496,456 
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี  5,331 
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับปี  501,787 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

ธุรกิจขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

ธุรกิจ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

ส่วนงานอื่น รวม รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม         
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559         
รายไดต้ามส่วนงาน 5,968,693 845,176 944,533 45,045 7,803,447 (28,514) 7,774,933 
กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 930,800 89,205 5,313 (7,879) 1,017,439 - 1,017,439 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ที่ไม่ไดป้ันส่วน         

รายไดอ้ื่นๆ        157,095 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารส่วนกลาง        (542,200) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        (53,337) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (8,808) 
ตน้ทุนทางการเงิน        (1,758) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้        (13,225) 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        555,206 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        (117,048) 
กาํไรสาํหรับปี        438,158 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี        (26,265) 
กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับปี        411,893 
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

ธุรกิจขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

ธุรกิจ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

ส่วนงานอื่น รวม รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 82,507  173,871  224,011  8,629  489,018  (262,541)  226,477 
สินคา้คงเหลือ 135,305  27,739  9,178  2,801  175,023  -  175,023 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 606,865  1,243  140,348  4,629  753,085  (6,554)  746,531 
สิทธิการเช่า 52,316  - 14,104 - 66,420 - 66,420 
สินทรัพยท์ี่ใชร้่วมกนั         
- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น        136,466 
- สินคา้คงเหลือ        142,504 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        782,717 
- สิทธิการเช่า        3,457 
- อื่นๆ        1,690,726 
สินทรัพยร์วม        3,970,321 

 



 
- 67 - 

 

..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับาท 
 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

ธุรกิจขายส่ง 
อาหารและ 

เบเกอรี่สําเร็จรูป 

ธุรกิจ 
ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

ส่วนงานอื่น รวม รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน 

รวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559              

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 ในประเทศ  ต่างประเทศ  งบการเงนิรวม

รายได้ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,787,980 873,419 7,661,399 

  
สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,101,061 199,477 2,300,538 

  
รายได้ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31ธันวาคม 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,740,552 944,533 7,685,085 

  
สินทรัพย์ของส่วนงาน    
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,963,845 302,465 2,266,310 

32. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
32.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

มีดงัน้ี 
ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศ  

หน่วย : พนับาท 
ระยะเวลาการชําระ 2560  2559 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 521,278 499,410
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,119,927 1,035,119
เกิน 5 ปี 99,756 91,664
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ 2560 2559 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 104,450 150,286
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 130,826 226,182
เกิน 5 ปี 54,627 97,952

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นท่ี
และสัญญาบริการและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รวมเป็นจาํนวน 539.17 ลา้นบาท และจาํนวน 399.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าพื้นท่ี
และสัญญาบริการและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 350.58 ลา้นบาท และจาํนวน 320.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัคงคา้งเก่ียวกบัรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศใหม่เป็นจาํนวนเงิน 198.33 ลา้นบาท 
และ 25.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารแห่งหน่ึง
ออกใหเ้พื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 64.87 ลา้นบาท 
และ 61.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 1.05 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1 และขอ้ 9.2) 

32.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก 
(Initial royalty) และค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี 
ในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญาเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัสัญญาคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 
เพื่อค ํ้าประกนัจาํนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสญัญาสิทธ์ิ (License Agreement)  
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(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายกาํธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

33. การโอนธุรกิจของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทร่วม 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอส แอนด์ พี                 
โกลเบิล จาํกดั ไดโ้อนร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจกัร จาํนวน 4 ร้าน และโอนพนักงานและทรัพยสิ์นอ่ืน               
ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่บริษทั สุดา จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกัด โดยแลก              
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั สุดา จาํกดั  เป็นจาํนวนเงิน 4.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 179.20 ลา้นบาท)  

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั ไดโ้อนธุรกิจโดยขายหุ้นสามญัทั้งหมด                  
ในบริษทั สุดา จาํกัด ให้แก่บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทั-การร่วมคา้ในราคา 
4.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 179.20 ลา้นบาท) และไดรั้บชาํระเงินแลว้เต็มจาํนวนในปี 2560 
จากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจเป็นรายไดส้ําหรับปี 2560 จาํนวนเงิน 1.84 
ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 79.91 ลา้นบาท) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกกลุ่มบริษทั 
เอส แอนด ์พี และส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 1.84 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  (เทียบเท่า 79.91 ลา้นบาท) แสดงในบญัชีเป็น 
“ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทั-การร่วมคา้” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่
บริษทั-การร่วมคา้” ดงักล่าวเขา้กาํไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั-การร่วมคา้ลดลงหรือ
บริษทั-การร่วมคา้ขายธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดข้ายอาคารซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
จาํนวน 1.62 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 70.81 ลา้นบาท) ให้แก่ บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั-การร่วมคา้ในราคาจาํนวน 2.9 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 126.51 ลา้นบาท) โดยบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดรั้บชาํระเงินแลว้
เต็มจาํนวนในปี 2560 บริษทัรับรู้กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่ บริษทั-การร่วมคา้เป็นรายได้
สําหรับปี 2560 จาํนวนเงิน 0.64 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 28.08 ลา้นบาท) ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของบุคคลภายนอกกลุ่ม เอส แอนด์ พี โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวนเงิน 0.64 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 28.08 
ลา้นบาท) แสดงในส่วนของหน้ีสินในบญัชี “กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่บริษทั-การร่วมคา้รอรับรู้”  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้รอรับรู้” 
ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั-การร่วมคา้ลดลง และเม่ือบริษทั-การร่วมคา้
คาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยท่ี์รับโอนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 
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กรรมการ  กรรมการ 
 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงาน
ประจาํปี 2560 จาํนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.87 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 426.66 ลา้นบาท   
เงินปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 0.07 บาท จาํนวนเงินรวม 34.33 ลา้น
บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 13  กนัยายน 2560 และเงินปันผลท่ีจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 
490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท จาํนวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 2  พฤษภาคม 
2561 โดยคณะกรรมการบริษทัจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวต่อไป 

35. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่ อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน  
การจดัประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบด็เสร็จรวม และส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีได้
รายงานไว ้การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

   จํานวนเงนิ (พนับาท) 
รายการ การแสดงรายการ 

ทีแ่สดงไว้เดมิ 
การแสดงรายการ 
ในงวดปัจจุบัน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานท่ีเกษียณอายุ
ภายในหน่ึงปี 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน ซ่ึงแสดงภายใต้
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

ประมาณการหน้ีสิน
หมุนเวยีนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน  
ซ่ึงแสดงภายใตห้น้ีสิน
หมุนเวยีน 

2,271 2,271

36. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2561 
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