
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                  
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า                
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว                  
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 682,237     796,421     441,754     510,215     
เงินลงทุนชัว่คราว 5 337,986     176,085     326,968     176,072     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 และ 17 306,606     362,943     320,621     385,153     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 17 3,046         - 9,000         9,000         
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 11 และ 17 - - 28,296       27,634       
สินคา้คงเหลือ 8 277,956     317,527     264,483     301,449     
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,591       16,806       27,616       13,965       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,638,422  1,669,782  1,418,738  1,423,488  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 16,053       16,053       15,584       15,584       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 17 48,440       43,412       4,997         4,997         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 17 - - 261,881     261,881     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 17 252,551     260,979     35,000       35,000       
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 และ 17 - - 31,213       31,974       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,679,647  1,529,248  1,505,043  1,355,864  
สิทธิการเช่า 55,646       69,877       41,903       45,207       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36,040       38,530       35,712       38,267       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 50,686       49,202       43,699       41,737       
เงินมดัจ าระยะยาว 287,951     280,108     233,356     223,685     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,085       13,129       6,360         7,080         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,439,099  2,300,538  2,214,748  2,061,276  
รวมสินทรัพย์ 4,077,521  3,970,320  3,633,486  3,484,764  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

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

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 และ 17 761,128     935,066     628,320     788,740     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 15 43,689       18,340       33,857       6,000         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,208         -         -         -         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 55,995       44,360       55,172       43,998       
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,994         1,994         1,994         1,994         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 56,114       61,031       31,137       37,525       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 920,128     1,060,791  750,480     878,257     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ก าไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กิจการร่วมคา้รอการรับรู้ 27,732       28,084       -         -         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 181,143     16,127       181,143     15,500       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 2,792         -         -         -         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 1,714         1,722         - -
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 178,200     171,295     173,887     167,158     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 67,348       67,611       47,340       47,691       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 458,929     284,839     402,370     230,349     
รวมหน้ีสิน 1,379,057  1,345,630  1,152,850  1,108,606  

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

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

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

กรรมการ



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
            หุ้นสามญั 490,408,365 หุ้น
               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้ 490,408 490,408 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,981 689,981 689,981 689,981
ส่วนเกินจากก าไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั-การร่วมคา้ 79,905 79,905 - -
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 52,343 52,343 52,343 52,343

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,334,827 1,253,021  1,247,904 1,143,426  
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (47,940) (48,800) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,599,524 2,516,858 2,480,636 2,376,158
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 98,940 107,832     - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,698,464 2,624,690 2,480,636 2,376,158
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,077,521 3,970,320 3,633,486 3,484,764

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

กรรมการ

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

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,804,617 1,830,540 1,581,960 1,572,409
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (992,529) (1,000,484) (924,703) (926,508)
ก าไรขั้นต้น 812,088        830,056        657,257        645,901
รายไดอ่ื้น 24,477 24,288 39,307 25,355
ค่าใชจ่้ายในการขาย (519,004) (521,276) (396,808) (371,509)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (209,276) (209,284) (165,345) (166,310)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (18,256) (13,437) (18,267) (12,946)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (1,555)          (1,439) (1,555)          (542)
ตน้ทุนทางการเงิน (607) (593) (543) (401)

  และการร่วมคา้ 17 (3,400) (3,679) -           -           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 84,467          104,636        114,046        119,548
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 (10,808) (21,563) (9,568) (20,968)
ก าไรส าหรับงวด 73,659 83,073 104,478 98,580

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 115 7,773 -           -           
กลบัรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -           (159) -           -           

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -           16 -           -           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 115               7,630            -           -           
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 73,774 90,703 104,478 98,580

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

กรรมการ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

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

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 81,806 87,335 104,478 98,580          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,147) (4,262) - -           

73,659          83,073          104,478        98,580          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 82,666 87,007 104,478 98,580          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,892) 3,696 - -           

73,774          90,703          104,478        98,580          

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.16 0.17 0.21 0.20

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

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

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท 



ส่วนเกนิจากก าไร

จากการโอนธุรกจิ ยงัไม่ได้จดัสรร

แก่บริษัท-การร่วมค้า ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย อตัราแลกเปลี่ยน

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 490,408 689,981 79,905 52,343 1,253,021 (48,800) -               -         2,516,858 107,832 2,624,690
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -       -      -                           -       81,806 860 -               -         82,666        (8,892)      73,774
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 490,408 689,981 79,905 52,343 1,334,827 (47,940) -               -         2,599,524 98,940 2,698,464

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กรรมการ

หน่วย : พนับาท

ส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ

กรรมการ

ควบคุม

ก าไร (กลบัรายการ) 

งบการเงิน

(นางเกษสุดา  ไรวา)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของ

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

เบ็ดเสร็จอ่ืน

จดัสรรแล้ว

ที่ยงัไม่เกดิขึน้จาก องค์ประกอบของ

ก าไร (ขาดทุน)

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย

ช าระแล้ว

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทุนที่ออกและ

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัทใหญ่

การปรับมูลค่าของ

ส่วนเกนิ

(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

จากการแปลงค่า

มูลค่าหุ้นสามัญ

ภาษีเงินได้เกี่ยวกบั

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

งบการเงินรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



                       

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 490,408 689,981 52,343       1,069,633   2,302,365
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 98,580  98,580
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 490,408 689,981 52,343 1,168,213 2,400,945

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 490,408 689,981 52,343       1,143,426   2,376,158
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 104,478 104,478
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 490,408 689,981 52,343 1,247,904 2,480,636

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

กรรมการ

ทุนที่ออก ก าไรสะสมส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้นสามญั

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

ยงัไม่ได้จดัสรร
รวม

กรรมการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และช าระแล้ว
ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

จดัสรรแล้ว

(นายก าธร  ศิลาอ่อน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการ
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 84,467 104,636 114,046 119,548 
ปรับปรุงดว้ย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 100,646 108,191 84,006 88,829 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 1,803       854 1,555       469 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (792) (1,399) (787) (1,364)

3,400 3,679 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) - 2,571 - (2,263)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 380 3,546 117 3,530 
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด (5,238) - - -
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (162) (654) (159) (654)
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (108) (160) (108) -
ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ (351) - - -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,904 6,236 6,729 6,088 
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (18,500) -
รายไดด้อกเบ้ียรับ (203) (738) (706)         (724)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 607 593 543 401 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 191,353 227,355 186,736 213,860 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 70,246 80,328 81,886 94,119 
สินคา้คงเหลือ 39,571 50,293 36,966 48,789 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,785) (4,872) (13,651) (8,928)
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - (15,000) - (15,000)
เงินมดัจ าระยะยาว (7,843) (4,582) (9,671) (3,738)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,044 1,191 720 570 

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

กรรมการ
(นายก าธร   ศิลาอ่อน)

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (148,784)  (216,924)  (139,031)  (212,497)  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,917)      (20,078)    (6,388)      (5,595)      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (40)           (43)           3              41            

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 126,845    97,668      137,570 111,621    
ดอกเบ้ียรับ 210          257          712          244          
จ่ายดอกเบ้ีย (378)         (762)         (297)         (343)         
จ่ายภาษีเงินได้ (665)         (1,719)      (356)         (283)         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 126,012    95,444      137,629    111,239    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
(3,071)      -         - -         
-       5,000       - 6,000       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (211,000)  (100,000)  (200,000)  (100,000)  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 50,000      1,868       50,000      -         
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ -       (15,000)    - (15,000)    

    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (269,568)  (89,896)    (248,848)  (73,593)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 183          737          177          737          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (433,456)  (197,291)  (398,671)  (181,856)  

 

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

กรรมการ กรรมการ

หน่วย : พนับาท

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

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

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -       (7,905)      - -
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 195,000    15,000      195,000    -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,635)      (4,897)      (1,500)      (1,500)      
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,000       -       -       -       
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (601)         (453)         (601)         (453)         
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 -       (2)             - (2)             

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 193,764    1,743       192,899    (1,955)      
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือในสกุลเงินตราต่างประเทศ (318)         (316)         (318)         (316)         
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (186)         19,464      - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (114,184)  (80,956)    (68,461)    (72,888)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 796,421    551,886    510,215    408,825    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 4.1 682,237    470,930    441,754    335,937    

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

กรรมการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

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

กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท



 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

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

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะ
กจิกำร 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงิน

บาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบยอ่ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รายการยอ่ในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึน
ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมี
ในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง
น ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจ าปีที ่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ที่น้ี เน่ืองจากมิไดม้ีการก าหนดใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
   2561 2560 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั (1) ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ากดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ ากดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

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

(พีทีอี) จ ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ากดั ฝึกอบรมพนกังาน ประเทศไทย 99.98 99.98 

(1) เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั มีมติใหห้ยดุด าเนิน
กิจการ และ โอนขายสินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าทั้งหมดให้กบั บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั
(มหาชน) 
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นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึง
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้ความ
ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริหารร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
   2561 2560 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จ ำกดั     

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

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ากดั  ประชาชนจีน 96.11 96.11 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จ ำกดั    
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จ ำกดั     
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จ  ากดั(1) ร้านอาหาร    
 (หยดุด าเนินงาน) มาเลเซีย 50.00 50.00 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษทั ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล
เรสทวัรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมนท ์จ ากดั ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   
  ประชาชนจีน 51.00 51.00 

 

(1) บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น  บีเอชดี จ  ากดั ไดห้ยดุด าเนินงานแลว้ในปี 2558 บริษทัดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ
ช าระบญัชี 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน 
ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ได้
รวมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของ บางกอกแจม และ ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของ
คนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ากดั และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) 
จ  ากดั ตามล าดบั  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและ           
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว               
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทั ยกเวน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงิน ทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด โดยมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีก าหนดใหใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และจะ
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั 
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   
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4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสดในมือ 10,385  10,431  7,399  8,105 
เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 669,501  783,630  433,893  501,646 
เงินฝากประจ าธนาคารท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 2,351  2,360  462  464 

 682,237  796,421  441,754  510,215 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 ยอดเปล่ียนแปลงของหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท  
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

2561  2560  2561  2560 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร  

 
     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 52,999  51,297  44,515  47,443 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

 และสิทธิการเช่าระหวา่งงวด 244,564  106,540  227,460  97,688 
ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ยและ        
การบูรณะสถานท่ี (เพิ่มข้ึน) ลดลง (318)  4,692  (186)  (834) 

 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (269,568)  (89,896)  (248,848)  (73,593) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 27,677  72,633  22,941  70,704 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
  

งบกำรเงนิรวม 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
2561  2560  2561  2560 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,405  4,698  5,405  4,698 
หกั      เงินสดจ่าย (601)  (453)  (601)  (453) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 4,804  4,245  4,804  4,245 

 
ค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
ครบก าหนดภายใน 1 ปี 2,404  1,811  2,404  1,811 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,400  2,434  2,400  2,434 
 4,804  4,245  4,804  4,245 

4.2.2 เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  352  333  352  333 
หกั จ่ายระหวา่งงวด -  (2)  -  (2) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 352  331  352  331 

4.2.3 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม 

  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ผลต่ำงจำก กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ  งบกำรเงนิ  31 มีนำคม 
 2561      2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,467  190,365  -  -  224,832 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,000  -  -  4,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,405  (601)  -  -  4,804 

รวม 39,872  193,764  -  -  233,636 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ผลต่ำงจำก กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรแปลงค่ำ  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ  งบกำรเงนิ  31 มีนำคม 
 2561      2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,500  193,500  -  -  215,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,405  (601)  -  -  4,804 

รวม 26,905  192,899  -  -  219,804 

5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 314,301  152,475  303,296  152,475 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,672  23,597  23,672  23,597 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 337,986  176,085  326,968  176,072 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 

หน่วย : พนับำท 
 รำคำทุน ก ำไร มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 มีนำคม 
 2561 ของเงนิลงทุนช่ัวครำว 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 313,584  717  314,301 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,597  75  23,672 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม  จำกกำรปรับมูลค่ำของ  31 ธันวำคม 
 2560  เงนิลงทุนช่ัวครำว  2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 152,147  328  152,475 
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529  1,068  23,597 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 

หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 มีนำคม 
2561 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 302,584  712  303,296 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,597  75  23,672 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2560 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 152,147  328  152,475 
- กองทุนส่วนบุคคล 22,529  1,068  23,597 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 198,925  273,520  161,607  249,765 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,703  5,140  65,368  70,979 
 213,628  278,660  226,975  320,744 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,406)  (2,152)  (2,152) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 211,222  276,254  224,823  318,592 
        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  8,490  10,407 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 39,208  36,562  11,509  11,016 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,447  4,962  25,344  23,826 
เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  18,500  - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 50,729  45,165  31,955  21,312 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 306,606  362,943  320,621  385,153 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ  าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนด 133,536  144,326  96,472  120,825 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 59,266  120,201  59,266  120,200 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,096  2,743  1,096  2,743 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 748  1,620  748  1,620 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,279  4,630  4,025  4,377 

รวม 198,925  273,520  161,607  249,765 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนด 13,843  2,107  7,538  8,808 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 688  953  10,317  9,189 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  -  8,823  9,574 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 42  1,126  14,406  16,790 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 130  954  24,284  26,618 

รวม 14,703  5,140  65,368  70,979 
 213,628  278,660  226,975  320,744 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,406)  (2,406)  (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีการคา้  211,222  276,254  224,823  318,592 

  



 
- 11 - 

 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับำท 

 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

   2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน          

บริษัทย่อย          
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั 9.00 ลา้นบาท 3.0 -  -  9,000  9,000 
          

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดัให้เงนิกู้ยืมแก่          
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 0.07 ลา้นปอนด ์         
 สเตอร์ลิง 4.5 3,046  -  -  - 
   3,046  -  9,000  9,000 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ  ากดั ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั เอ็ม เอส พี   
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั จ านวน 69,500 ปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่า 3.04 ลา้นบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ          
4.5 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด ์พีโกลเบิล จ ากดั 
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 9 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าว 
ไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

8. สินค้ำคงเหลือ  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 101,163  121,472  100,745  120,966 
งานระหวา่งท า 1,714  1,574  1,714  1,574 
วตัถุดิบ 105,181  113,905  95,458  100,563 
วสัดุหีบห่อ 58,036  65,038  57,424  64,530 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 11,862  13,018  9,142  10,396 
สินคา้ระหวา่งทาง -  2,520  -  3,420 

 277,956  317,527  264,483  301,449 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

9. เงินฝำกธนำคำรที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
9.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัจ านวน 15 ลา้นบาท 

ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

9.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทัจ านวน 0.58 ลา้นบาท 
ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3) 

9.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของบริษทั เอส แอนด์ พี 
แอสเซท จ ากดั จ านวน 0.47 ลา้นบาทไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือ               
ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3) 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
    (ร้อยละ)  (ตำมวธีิรำคำทุน)  (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั รับจดัเล้ียง 10,000  10,000  49.97  49.97  4,997  4,997  48,440  43,412 

                 
กำรร่วมค้ำ                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั  โรงเรียนสอนท าอาหาร 80,000  80,000  43.75  43.75  35,000  35,000  26,107  27,042 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั                 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั ร้านอาหาร 12.3 ลา้นปอนด ์ 12.3 ลา้นปอนด ์             
  สเตอร์ลิง  สเตอร์ลิง  50.00  50.00  292,904  292,904  226,444  233,937 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้              252,551  260,979 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (รำคำทุน)  เงนิปันผลรับ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่ 
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม 
  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561 

               
บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)               

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

               
บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)               

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 50,000  50,000  80.00  80.00  40,000  40,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร 1,000  1,000  99.93  99.93  999  999  6,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ร้านอาหาร 50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997  - 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จ  ากดั ร้านอาหาร 25,000  25,000  59.99  59.99  15,000  15,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพชูา) จ  ากดั ร้านอาหาร 457,500  457,500           
  ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐ  99.96  99.96  14,885  14,885  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จ  ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  1 ดอลลาร์สิงคโ์ปร์  100.00  100.00  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 140,000  140,000  99.99  99.99  140,000  140,000  - 

                 บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง  จ  ากดั ฝึกอบรม 1,000  1,000  99.98  99.98  1,000  1,000  12,500 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          261,881  261,881  18,500 

               
กำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)               

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั โรงเรียนสอนท าอาหาร 80,000  80,000  43.75  43.75  35,000  35,000  - 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ดงักล่าวไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

11. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละต่อปี 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

   2561  2560  2561  2560 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          

บริษัทย่อย          
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 49.97 ลา้นบาท 3.0 -  -  49,974  49,974 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   -  -  (25,000)  (25,000) 
   -  -  24,974  24,974 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั 6.00 ลา้นบาท 4.5 -  -  6,000  6,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั 0.51 ลา้นปอนด ์

สเตอร์ลิง 
 

3.0 
 
- 

  
- 

  
26,535 

  
26,634 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั 2.0 ลา้นบาท 3.0 -  -  2,000  2,000 
   -  -  59,509  59,608 

          
ระยะเวลาการช าระคืน          
ก าหนดช าระคืนภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  28,296  27,634 
เกินกวา่ 1 ปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -  -  31,213  31,974 
   -  -  59,509  59,608 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช จ านวน 49.97 ลา้นบาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่บริษทัโดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมี
ก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้ิจารณา
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว จ านวน 25.00 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัคาดว่าเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช  
จะไดรั้บช าระคืนภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้
กูย้มืนั้น เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั จ านวน 0.4 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยเงินให้กูย้ืมมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนจ านวนทั้งหมด 3 งวด โดยช าระเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2558 จ  านวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ีสองในเดือนพฤศจิกายน 2559 จ  านวน 
0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และ งวดสุดทา้ยในเดือนพฤศจิกายน 2560 จ  านวน 0.15 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
ในระหว่างปี 2558 และ 2559 บริษทัไดรั้บช าระคืนเงินกูย้ืม 0.25 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 
11.97 ลา้นบาท)  

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั จ านวน 0.36 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดจ่ายช าระเงินคืนจ านวน
ทั้งหมด 3 งวด โดยช าระเงินกูย้ืมงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2561 จ  านวน 0.10 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง งวดท่ี
สองในเดือนสิงหาคม 2562 จ  านวน 0.13 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง และงวดสุดทา้ยในเดือนสิงหาคม 2563 
เทียบเท่าจ านวน 0.13 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  

เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมเพิ่มแก่บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ  ากดั จ านวน 0.10               
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3 ต่อปี โดยตัว๋ดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนด
ช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ในเดือน เมษายน 2561 บริษทัไดรั้บช าระคืนเงินกูท้ ั้งหมดแลว้ ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 2.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าว           
ไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัคาดว่าเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากดั จะไดรั้บ
ช าระคืนภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้กูย้ืมนั้น   
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จ  ากดั จ านวน 6.00 
ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดจ่าย
ช าระคืนทุก 3 เดือน จ านวน 16 งวด 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,529,248  1,355,864 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 244,084  227,140 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าตามบญัชี (401)  (135) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (93,680)  (77,826) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 396  - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,679,647  1,505,043 

13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 50,686  49,202  43,699  41,737 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,714  1,722  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มีนำคม 
 2561      2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,428)  (136)  -  (2,564) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 481  -  -  481 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 399  124  -  523 
รายไดร้อตดับญัชี 4,686  378  -  5,064 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,988  1,346 - -  35,334 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 45  -  -  45 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 5,058  251  -  5,309 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,973  (479)  -  6,494 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,202  1,484  -  50,686 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีมีผลมำจำก        
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา(1) (1,722)  8  -  (1,714) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (1,722)  8  -  (1,714) 

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มีนำคม 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,313)  (273)  -  (2,586) 
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (16)  16  -  - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 481  -  -  481 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (109)  238  -  129 
รายไดร้อตดับญัชี 2,808  309  -  3,117 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,571  1,218  -  30,789 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 45  -  -  45 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,996  324  -  4,320 

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

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

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

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มีนำคม 
 2561      2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,427)  (136)  -  (2,563) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431  - - -  431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา 275  124  -  399 
รายไดร้อตดับญัชี 4,686  378  -  5,064 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,786  1,346  -  35,132 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  44  - - -  44 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 4,942  250  -  5,192 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   41,737  1,962  -  43,699 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท (ต่อ) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 

หน่วย : พนับำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มีนำคม 
 2560      2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (2,313)  (273)  -  (2,586) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 431  -  -  431 
อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเส่ือมราคา (108)  82  -  (26) 
รายไดร้อตดับญัชี 2,809  309  -  3,118 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,370  1,218  -  30,588 
ก าไรจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั        
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  44  -  -  44 

ประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ย        
และการบูรณะสถานท่ี 3,971  230  -  4,201 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   34,204  1,566  -  35,770 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 12,300  24,149  11,530  22,534 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
      ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (1,492)  (2,586)  (1,962)  (1,566) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบก าไรขาดทุน        

และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,808  21,563  9,568  20,968 
 

 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ยกเวน้บริษัทย่อย 
ในประเทศอีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัราภาษีตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอตัราร้อยละ 15 - 20  

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

กรรมการ  กรรมการ 
 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 453,488  491,357  359,745  388,096 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,378  1,959  12,249  9,987 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3  609 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 27,677  52,999  22,941  44,515 
รายไดร้อรับรู้ 38,264  36,622  37,668  35,938 
เจา้หน้ีอ่ืน 92,777  90,714  87,917  86,990 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 136,544  261,415  107,797  222,605 

 761,128  935,066  628,320  788,740 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผู้กู้  วงเงนิกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

 
 (ร้อยละต่อปี) 

 
 ณ วนัที่ 31 มนีำคม 

 2561 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2560 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  

2561 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2560 
     พนับำท  พนับำท  พนับำท   พนับำท 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนช่ันแนลฟู้ดส์ จ ำกดั (1)             
         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 25 MLR  จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 1,260,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2557 ถึง วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
        

 ลา้นบาท ลบดว้ยร้อยละ 2 3,580  4,840  -   - 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) (2)             

         เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 30 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บาท  
ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏาคม 2564 

        
 ลา้นบาท ร้อยละ 4.25 20,000  21,500  20,000   21,500 

 195 MLR  จ่ายช าระคืนทุกเดือน งวดละ 2,321,430 บาท  
ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน2561 ถึง วนัท่ี 23 มีนาคม 2567 

        
 ลา้นบาท ลบดว้ยร้อยละ 2 195,000  -  195,000   - 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จ ำกดั  (3)            
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 15 อตัราดอกเบ้ีย จ่ายช าระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2562 
        

 ลา้นบาท เงินฝากออมทรัพย์
บวกร้อยละ 1.00 

 
6,252 

  
8,127 

  
- 

  
- 

     224,832  34,467  215,000   21,500 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (43,689)  (18,340)  (33,857)   (6,000) 

     181,143  16,127  181,143   15,500 

(1) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดอ้อกหนงัสือรับภาระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารดงักล่าว และตอ้งด ารงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั เอส แอนด ์พี 
อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้นอกจากน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้

(2) ในเดือนกรกฎาคม  2559 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นระยะเวลา 5 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกู ้30 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญา
เงินกู ้
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นระยะเวลา  6 ปีกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงโดยมีวงเงินกู ้195 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุใน
สัญญาเงินกู ้

(3) บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นวงเงินจ านวน 15 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าว  มีหลกัประกนัเป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) โดย
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ไดเ้บิกเงินกูท้ ั้งจ  านวนแลว้ ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้แลว้เป็นจ านวน 1.88 ลา้นบาท ทั้งน้ี ตามสัญญากูย้ืมเงินบริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
      งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ผู้กู้ วงเงนิกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
  (ร้อยละต่อปี)    ณ วนัที่ 31 มีนำคม   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   ณ วนัที่ 31 มีนำคม  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

     2561  2560  2561  2560 
บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พ ีจ ำกดั (1)            
เงินกูย้มืจากบริษทั อุเมะโนะฮานะ จ ากดั 4,0000,000 อตัราเงินกู ้ จ่ายช าระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 274,575 บาท         
 ลา้นบาท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือน 10 เมษายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564  4,000  -  -  - 
      4,000  -  -  - 

หกั  เงินกูย้มืระยะยาวจากผูถื้อหุน้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (1,208)  -  -  - 
      2,792  -  -  - 

(1) ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นระยะเวลา 3 ปีกบับริษทั อุเมะโนะฮานะ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส 
แอนด ์พี จ  ากดั โดยมีวงเงินกู ้4 ลา้นบาท ซ่ึงเงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั  
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย
และค่าใชจ่้ายในการบริหารบางส่วนของบริษทั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 
และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ี เก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
รายการบญัชีท่ีส าคญัระหว่างกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
17.1 ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2561  2560  2561  2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  40,674  44,967 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  358  388 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           
(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  19,295  20,134 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดี เวลลอปเมน้ท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  25  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  550  3,442 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั  บริษทัร่วม 458  516  458  516 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 10,237  3,092  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,241  1,109  1,241  1,109 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,767  423  2,767  423 

  14,703  5,140  65,368  70,979 

         
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  115  57 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  7,033  6,703 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  92  59 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  2,368 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  500  500 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  750  720 

  -  -  8,490  10,407 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2561  2560  2561  2560 
รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  242  242 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  398  205 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  356  81 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  12,468  12,013 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  214  642 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,092  898 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  5,152  4,783 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 5,422  4,962  5,422  4,962 
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั การร่วมคา้ 25  -  -  - 

  5,447  4,962  25,344  23,826 
         

รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (เงนิปันผล)         
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  12,500  - 

  -  -  18,500  - 
         

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  9,000  9,000 
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (ร้อยละ 4.5) การร่วมคา้ 3,046  -  -  - 
  3,046  -  9,000  9,000 

         

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม         
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 48,440  43,412  4,997  4,997 
         

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

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

(ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) บริษทัยอ่ย -  -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  140,000  140,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,000  1,000 
  -  -  261,881  261,881 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
  31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  2561  2560  2561  2560 
เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ         
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 26,107  27,042  35,000  35,000 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 226,444  233,937  -  - 
  252,551  260,979  35,000  35,000 

         
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช          
(ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  49,974  49,974 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  (25,000)  (25,000) 
  -  -  24,974  24,974 
         
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  26,535  26,634 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั (ร้อยละ 4.5) บริษทัยอ่ย -  -  6,000  6,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั (ร้อยละ 3.0) บริษทัยอ่ย -  -  2,000  2,000 

  -  -  59,509  59,608 

         
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ          
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  8  86 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  254  247 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  140  140 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  10,642  7,876 
บริษทั เอม็เอสซี ไทยคูซีน จ ากดั การร่วมคา้ -  321  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 11,173  -  -  - 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 749  17  749  17 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 456  1,621  456  1,621 
  12,378  1,959  12,249  9,987 

         
เงนิทดรองรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  609 
  -  -  3  609 

         
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน         
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)         
บริษทั อุเมะโนะฮานะ จ ากดั (ร้อยละ 4.5) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,000  -  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

17.2 รายการบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560  2561  2560 
รำยได้จำกกำรขำย         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  8,338  8,230 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั  บริษทัยอ่ย -  -  1,005  16 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์           

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  3,701 
     บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  517  - 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 273  598  273  598 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ -  8  -  - 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,395  8,136  8,395  8,136 
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ  ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,882  18,771  17,882  18,771 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,393  10,708  10,393  10,708 

  36,943  38,221  46,803  50,160 
         
รำยได้ค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  170  249 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  197  75 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  75  75 

     บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,380  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 750  750  750  750 
  750  750  2,572  1,149 

         
ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช  บริษทัยอ่ย -  -  370  370 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  196  47 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  44 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  44  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  82  67 
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั การร่วมคา้ 25  -  -  - 
  25  -  692  528 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560  2561  2560 
รำยได้อ่ืน         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  681  678 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  540  542 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  199  268 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์          

(กมัพชูา) จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  416  2,410 
     บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  736  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  196  47 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช บริษทัยอ่ย -  -  370  370 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  24  24 
บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 135  245  135  245 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 453  438  453  438 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ 478  583  478  583 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  641  -  641 

  1,066  1,907  4,252  6,270 
         
เงนิปันผลรับ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  12,500  - 

  -  -  18,500  - 
         
ซ้ือสินค้ำ         

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  615  483 
บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  219  14 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,160  1,782  1,160  1,782 
  1,160  1,782  1,994  2,279 

 
        

ค่ำเช่ำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  

        

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  984 
     บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ  ากดั บริษทัยอ่ย -  -  15,358  - 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จ ากดั กรรมการร่วมกนั -  108  -  108 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 336  186  336  186 
กรรมการ กรรมการ 330  330  330  330 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,373  -  1,373  - 
  2,039  624  17,397  1,608 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560  2561  2560 
ค่ำบริกำร         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  426 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 693  1,320  693  1,320 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 1,868  875  1,868  875 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 406  -  406  - 
  2,967  2,195  2,967  2,621 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 17,840  13,061  17,851  12,570 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 416  376  416  376 
  18,256  13,437  18,267  12,946 

        
ดอกเบีย้จ่ำย        

บริษทั อุเมะโนะฮานะ จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25  -  -  - 

         
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ        

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั บริษทัร่วม 5,028  2,675  -  - 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (935)  (868)  -  - 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จ ากดั การร่วมคา้ (7,493)  (5,486)  -  - 
  (3,400)  (3,679)  -  - 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

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

รายการตดับญัชีรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน รายไดแ้ละก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของก าไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,462,028  171,119  173,260  24,366  1,830,773  (26,156)  1,804,617 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 194,592  20,231  (15,393)  1,387  200,817  (19,771)  181,046 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รายไดอ่ื้น             24,477 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (97,238) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (18,256) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (1,555) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (607) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (3,400) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             84,467 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (10,808) 
ก าไรส าหรับงวด             73,659 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             115 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             73,774 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560              
รายไดต้ามส่วนงาน 1,438,291  175,185  220,416  10,987  1,844,879  (14,339)  1,830,540 
ก าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 131,530  24,665  1,383  (632)  156,946  (528)  156,418 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
    รายไดอ่ื้น             24,288 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (56,922) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (13,437) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (1,439) 
ตน้ทุนทางการเงิน             (593) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (3,679) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             104,636 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (21,563) 
ก าไรส าหรับงวด             83,073 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี             7,630 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด             90,703 
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..........................................................  .......................................................... 
(นางเกษสุดา  ไรวา)  (นายก าธร  ศิลาอ่อน) 

กรรมการ  กรรมการ 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,594,414 1,571,902 173,260 220,416 1,767,674 1,792,318 

19. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

19.1 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศและต่ำงประเทศ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2561  2560 

ครบก าหนดไม่เกิน 1 ปี 625,405  521,278 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,344,970  1,119,927 
เกิน 5 ปี 204,365  99,756 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมสัญญาเช่าระยะยาวบางสัญญาท่ีคิดค่าเช่า
จากอตัราร้อยละของยอดขาย 

19.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัคงคา้ง
เก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาตกแต่งสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศเป็นจ านวนเงิน 
39.61 ลา้นบาท และ 198.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 

19.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ี
ธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค  ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวน 
73.64 ลา้นบาท และ 64.87 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือค ้าประกนั
จ านวน 1.05 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9.2 และ 9.3) 
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19.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้  าสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่าสิทธิการด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต  

ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการท าสัญญาฉบับแก้ไข (Amendment 
agreement) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยในสัญญา
ไดมี้การปรับลดอตัราค่าสิทธิการด าเนินงาน (Running royalty) ใหม่ ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

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

20. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดั

มูลค่ำยุตธิรรม 
 
 

มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 

ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2560 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี = 
314,301 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,672 

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

- กองทุนเปิด 
 ตราสารหน้ี =  
303,296 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,672 

 

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

ล าดบั 1 
 
 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ   
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21. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์
เนชัน่แนล ฟู้ด (กมัพูชา) จ ากดัจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 0.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2.00 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 152,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ  รวมเป็น
จ านวน 1.52 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 47.88 ลา้นบาท)  โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั 
(มหาชน) จะลงทุนเพิ่มในบริษทัดงักล่าวดว้ยสดัส่วนการถือหุน้เท่าเดิมในอตัราร้อยละ 99.96 

22. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

