
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

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

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง        
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ี 
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ และมูลค่าเงินลงทุน 
ในกิจการ-การร่วมค้าและมูลค่าของสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทย่อยในงบการเงินรวม 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศ   กิจการ- 
การร่วมคา้และบริษทัย่อยในต่างประเทศมีผล
ขาดทุนสะสมในจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคัญ  
ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกิจการ- 
การร่วมคา้ และสินทรัพยถ์าวรของบริษทัย่อย
ในต่างประเทศในงบการเงินรวมดังกล่าวอาจ 
สู งกว่ามูลค่ าท่ี คาดว่าจะได้ รับคืน  ดังนั้ น  
เงินลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศและ 
เงินลงทุนในกิจการ-การร่วมคา้และสินทรัพย์
ถาวรของบริษทัย่อยในต่างประเทศดงักล่าว
อาจเกิดการดอ้ยค่า  

 

การพิจารณาเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ และ 
เงินลงทุ นในกิ จการ-การร่วมค้ าและของ
สินทรัพยถ์าวรของบริษทัย่อยในต่างประเทศใน
งบการเงินรวม ดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและ
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารของบริษัท
น ามาใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและ

การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้การ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในส าหรับเร่ืองดงักล่าว 

• ใหผู้เ้ช่ียวชาญภายในมีส่วนร่วมเพื่อช่วย 
- ประเมินแบบจ าลองท่ีผูบ้ริหารใชเ้พื่อค านวณ
มูลค่าจากการใช้ของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน ส ด  เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 การด้อยค่า
ของสินทรัพย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ
อัตราคิดลดและการทดสอบการค านวณ
อตัราเหล่านั้น 

• วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ท่ีใช้ใน
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดว่าประมาณการนั้น
ไดส้ะทอ้นถึงสภาพตลาดปัจจุบนัและผลประกอบการ
ท่ีคาดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพ่ือตอบสนอง 

นโยบายการบัญชีส าหรับการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์  การด้อยค่ าของเงินลงทุน และ
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการ-
การร่วมคา้และสินทรัพยถ์าวรของบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินขอ้ 3.10 ขอ้ 3.21 ขอ้ 10 และขอ้ 12  

• พิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัต่อการวิเคราะห์         
ค่าความอ่อนไหว 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึง
ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวกับอัตราการเติบโต และ
ก าไรจากการด าเนินงานกบัผลประกอบการใน
อดีตเพื่อทดสอบความถูกตอ้งของประมาณการ
ของผูบ้ริหาร 

• เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
และมูลค่าตามบญัชี 

 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึงคาดว่า 
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนท่ีระบุขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บ มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
กลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั  

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ 
เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
 

- 5 - 

 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ 
จากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน             
งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้า
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ี
ท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ                    
การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 674,337,699 782,984,447 542,549,529 579,473,967

เงินลงทุนชวัคราว 5 327,556,526 205,153,889 327,542,343 205,139,879

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 6 และ 26 323,532,424 343,935,438 343,763,393 358,551,512

เงินให้กูยื้มระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 และ 26 2,940,541 2,974,477 9,000,000 12,228,480

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 - - - 2,042,120

สินคา้คงเหลือ 8 300,396,464 307,026,782 286,467,844 294,221,248

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 23,348,643 22,594,364 15,916,860 15,397,166

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,652,112,297 1,664,669,397 1,525,239,969 1,467,054,372

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 808,660 15,583,660 783,660 15,583,660

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 และ 26 67,410,118 56,186,239 4,997,000 4,997,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 และ 26 - - 220,750,669 260,365,939

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 และ 26 260,200,769 275,868,380 35,000,000 35,000,000

เงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 11 - - 50,951,302 51,086,046

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,514,948,782 1,616,202,578 1,396,306,519 1,470,305,928

สิทธิการเช่า 13 28,636,218 43,703,538 18,551,312 31,805,827

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 29,413,042 36,149,142 29,004,144 35,710,340

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 51,478,183 49,952,469 50,181,393 42,988,065

เงินมดัจาํระยะยาว 277,994,867 271,016,681 252,171,430 243,555,323

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 8,398,792 10,237,468 3,654,612 5,431,131

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,239,289,431 2,374,900,155 2,062,352,041 2,196,829,259

รวมสินทรัพย์ 3,891,401,728 4,039,569,552 3,587,592,010 3,663,883,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 16 และ 26 833,244,190      904,997,695      731,719,070      788,386,561      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 33,857,160        38,529,674        33,857,160        37,901,760        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 -                 1,215,974          -                 -                 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 -                 -                 -                 8,572,000          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,327,944        46,704,820        27,021,246        45,214,322        

ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 4,718,159          6,607,532          4,574,916          6,223,236          

หนีสินหมุนเวียนอืน 18 47,304,562        50,395,207        34,424,378        35,622,348        

รวมหนีสินหมุนเวียน 946,452,015      1,048,450,902   831,596,770      921,920,227      

หนีสินไม่หมุนเวียน

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการร่วมคา้รอการรับรู้ 33 25,275,167        26,679,343        -                 -                 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 121,892,810      156,761,120      121,892,810      156,761,120      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 20 3,032,479          2,054,289          -                 -                 

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 21 199,300,742      153,204,593      184,774,839      149,270,245      

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 22 59,382,418        63,150,813        49,278,165        47,895,915        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 408,883,616      401,850,158      355,945,814      353,927,280      

รวมหนีสิน 1,355,335,631   1,450,301,060   1,187,542,584   1,275,847,507   

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 

            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 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

ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่กิจการ-การร่วมคา้ 33 79,905,178 79,905,178 - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,197,689,561 1,236,383,613 1,124,632,241 1,129,041,362

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (20,486,804) (27,687,959) 42,685,134 26,262,711

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,489,839,986 2,521,332,883 2,400,049,426 2,388,036,124

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 46,226,111        67,935,609        - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,536,066,097 2,589,268,492 2,400,049,426 2,388,036,124

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,891,401,728 4,039,569,552 3,587,592,010 3,663,883,631

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 7,312,369,387   7,608,375,101   6,670,769,445   6,782,225,377   

ตน้ทุนขาย (4,220,422,468)  (4,274,048,116) (3,987,972,790)  (4,007,793,401)  

กาํไรขันต้น 3,091,946,919   3,334,326,985   2,682,796,655   2,774,431,976   

รายไดอื้น 25 72,535,700        98,374,429        161,173,686      142,712,941      

ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,017,947,414)  (2,102,726,792)  (1,692,690,720)  (1,691,025,714)  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (741,167,736)     (823,235,379)     (669,545,303)     (636,227,196)     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 26 (56,593,563)       (57,729,112)       (56,593,563)       (56,523,705)       

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                 - (39,615,270)       (65,000,000)       

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 (6,970,736)         -                 -

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ (4,565,556)         191,825             (2,255,818)         (1,523,292)         

ตน้ทุนทางการเงิน (8,080,043)         (7,337,695)         (7,731,348)         (7,080,250)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและกิจการ-การร่วมคา้ 26 4,550,868          3,191,703          - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 340,679,175      438,085,228      375,538,319      459,764,760      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 15 (36,412,585)       (61,241,017)       (26,853,417)       (57,302,044)       

กาํไรสําหรับปี 304,266,590      376,844,211      348,684,902      402,462,716      

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี 13,511,118     27,538,681     16,422,423     26,262,711     

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (7,926,934)     (7,673,868)         - -

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 5,584,184          19,864,813        16,422,423        26,262,711        

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 309,850,774      396,709,024      365,107,325      428,725,427      

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 314,399,971 400,209,465 348,684,902 402,462,716

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,133,381)       (23,365,254)       - -

304,266,590 376,844,211 348,684,902 402,462,716

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 321,601,126 421,321,732 365,107,325 428,725,427

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,750,352)       (24,612,708)       - -

309,850,774 396,709,024 365,107,325 428,725,427

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.64 0.81 0.71 0.82

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก หุ้น 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกาํไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที รวม

ทุนทอีอกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินจาก รวม รวม ไม่มีอํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ กําไรจากการ ยงัไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคมุ

โอนธุรกิจแก่ ทุนสํารอง ของส่วนของ บริษัทใหญ่

กิจการร่วมค้า ตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2561 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,253,021,258 (48,800,226)       -                          (48,800,226)           2,516,858,261   107,831,553      2,624,689,814 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -              -              -              -              400,209,465 -                 -                          -                       400,209,465      (23,365,254)       376,844,211 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -              -              -              -              -                (6,239,501)         27,351,768                 21,112,267            21,112,267        (1,247,454)         19,864,813 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -              -              -              -              400,209,465      (6,239,501)         27,351,768                 21,112,267            421,321,732      (24,612,708)       396,709,024    

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุมลดลง

    จากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย -              -              -              -              -                -                 -                          -                     -              (15,283,236)       (15,283,236)

เงินปันผลจ่าย 24 -              -              -              -              (416,847,110) -                 -                          -                     (416,847,110)    -                 (416,847,110)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,236,383,613 (55,039,727)       27,351,768 (27,687,959)           2,521,332,883 67,935,609 2,589,268,492

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2562 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,236,383,613 (55,039,727) 27,351,768                 (27,687,959)           2,521,332,883   67,935,609 2,589,268,492 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -              -              -              -              314,399,971 -                   -                            -                       314,399,971      (10,133,381)       304,266,590 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -              -              -              -              -                (6,293,868)         13,495,023                 7,201,155              7,201,155          (1,616,971)         5,584,184 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -              -              -              -              314,399,971      (6,293,868)         13,495,023                 7,201,155              321,601,126      (11,750,352)       309,850,774    

เงินปันผลจ่าย 24 -              -              -              -              (353,094,023) -                 -                          -                     (353,094,023)    (9,959,146)         (363,053,169)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,197,689,561 (61,333,595)       40,846,791 (20,486,804)           2,489,839,986 46,226,111 2,536,066,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากการแปลงค่า ผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงิน ทีกําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

จัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

ผลต่างของ กําไรจากการ

อัตราแลกเปลียน วัดมูลค่าใหม่ของ



หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร กาํไรเบด็เสร็จอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง กาํไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ตามกฎหมาย ผลประโยชน์พนักงาน

ทีกาํหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2561 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,143,425,756 - 2,376,157,807

กาํไรสาํหรับปี - - - 402,462,716 - 402,462,716

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี - - - - 26,262,711                                  26,262,711

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 402,462,716 26,262,711 428,725,427

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (416,847,110) - (416,847,110)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,129,041,362 26,262,711 2,388,036,124

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2562 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,129,041,362 26,262,711 2,388,036,124

กาํไรสาํหรับปี - - - 348,684,902 - 348,684,902

กาํไรเบด็เสร็จอนืสําหรับปี - - - - 16,422,423                                  16,422,423

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 348,684,902 16,422,423 365,107,325

เงินปันผลจ่าย 24 - - - (353,094,023) - (353,094,023)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,124,632,241 42,685,134 2,400,049,426

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 340,679,175       438,085,228     375,538,319     459,764,760     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 341,802,298 381,974,061 300,355,591 328,212,518

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 3,727,106            3,237,385         1,878,018          878,885            

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ (1,355,267)          (639,174)           (1,355,267)        (639,174)           

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (632,224)             - - (25,000,000)      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการ-การร่วมคา้ (4,550,868) (3,191,703) - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร 4,825,000 2,113,534 4,825,000          3,148,962         

กลบัรายการประมาณการหนีสินในการรือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานที (8,373,160) (2,546,837) (1,287,835)        (2,546,837)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,388,714 17,699,643 10,117,070       3,852,454         

กาํไรจากค่าชดเชยการสินสุดสัญญาเช่าก่อนครบกาํหนดจากผูใ้หเ้ช่า - (1,703,572) - -

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (1,047,197) (989,292) (1,047,197)        (977,254)           

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 39,615,270       65,000,000       

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,080,430)          (4,574,105)        (931,247)           (3,976,754)        

กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการ-การร่วมคา้ 25 และ 33 (1,404,176) (1,404,176)        - -

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 68,868,230          24,509,705       61,657,585       23,052,736       

ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,907,998            698,868            1,907,998          698,868            

รายไดเ้งินปันผล - - (62,001,964)      (35,457,306)      

รายไดด้อกเบียรับ (2,566,959)          (2,580,955)        (4,667,142)        (4,843,642)        

ดอกเบียจ่าย 8,080,043            7,337,695         7,731,348          7,080,250         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 764,268,283 858,026,305 732,335,547 818,248,466

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 19,897,248 18,001,789 13,701,260       (9,673,079)        

สินคา้คงเหลือ 6,630,318            10,500,038       7,753,404          7,227,836         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (754,279)             (5,789,039)        (519,694)           (1,432,428)        

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 14,775,000          469,200            14,800,000       -

เงินมดัจาํระยะยาว (6,978,186)          9,091,149         (8,616,107)        (19,870,591)      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,838,676            2,891,088         1,776,519          1,648,518         

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (77,356,259) (17,809,747) (62,618,458)      10,790,232       

หนีสินหมุนเวียนอืน (4,514,351)          (11,230,076)      (2,621,677)        (2,496,220)        

จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,773,557) (3,883,065) (7,273,283) (3,883,065)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,340,107            (129,676) 1,340,107          15,408              

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 711,373,000 860,137,966 690,057,618 800,575,077

ดอกเบียรับ 1,902,439            7,752,540         4,002,496          10,016,022       

จ่ายดอกเบีย (7,350,450)          (6,886,061)        (7,604,285)        (6,830,878)        

จ่ายภาษีเงินได้ (60,463,811)        (66,229,341)      (56,345,426)      (63,903,147)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 645,461,178 794,775,104 630,110,403 739,857,074

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายคืนเพอืเงินให้กูยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - (3,020,000)        (6,000,000)        (9,468,798)        

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 3,228,480          6,621,279         

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 8,176,864          31,479,842       

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนชวัคราว (400,000,000)      (391,000,000)    (400,000,000)    (380,000,000)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชวัคราว 280,000,000       363,560,798     280,000,000     352,548,947     

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนในกิจการ-การร่วมคา้ - (29,469,020)      - -

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (30,000,000)      

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

    และสิทธิการเช่า 4.2.1 (243,528,419) (500,692,226) (212,988,662)    (441,095,592)    

เงินสดรับจากค่าชดเชยการสินสุดสัญญาเช่าก่อนครบกาํหนด

    จากผูใ้ห้เช่า - 15,314,843 - -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,120,044 5,654,031 1,858,400 4,994,043 

เงินปันผลรับ 8,994,600 4,997,000 62,001,964       33,057,786       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (351,413,775) (534,654,574) (263,722,954) (431,862,493)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 - 200,729,850     - 192,157,850     

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (39,540,825)        (39,906,332)      (38,912,910)      (18,994,970)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.2.3 - 4,000,000         - 8,572,000         

เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4.2.3 (237,784)             (729,737)           (8,572,000)        -

เงินสดจ่ายหนีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน 4.2.1 (2,643,746)          (2,403,522)        (2,643,746) (2,403,522)

เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (363,015,864)      (416,824,367)    (353,056,718)    (416,824,367)    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (405,438,219) (255,134,108) (403,185,374) (237,493,009)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,736,716)          (1,492,527)        (126,513)           (1,242,976)        

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 4,480,784            (16,930,518)      - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (108,646,748) (13,436,623) (36,924,438) 69,258,596 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 782,984,447       796,421,070     579,473,967     510,215,371     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม 4.1 674,337,699 782,984,447 542,549,529 579,473,967

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท



 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดัตั้งขึ้นตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ของประเทศไทยเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2516 ต่อมำในเดือนพฤษภำคม 2532 ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัเขำ้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2537 โดยมีท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่อยู่ท่ี อำคำรอิตลัไทยทำวเวอร์ 
ชั้นท่ี 23 และ 24 เลขท่ี 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ท ำธุรกิจหลกัคือ
กำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อำหำรส ำเร็จรูปแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภณัฑ์อำหำรและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริกำรจดัเล้ียงนอกสถำนท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 เร่ือง “กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีใชอ้ำจไม่เป็นไปตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจำก
งบกำรเงินของบริษทัไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสดตำมหลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่
ประเทศไทย ดังนั้ น งบกำรเงินจึงไม่ได้จัดท ำขึ้ นส ำหรับผูท่ี้ไม่คุ ้นเคยกับหลักกำรบัญชีและ 
วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  



 
- 2 - 

 
เพื่อควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินภำษำองักฤษขึ้นจำกงบกำรเงิน
ฉบบัภำษำไทยซ่ึงไดน้ ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 

2.3 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักับ 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้  โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และ
เห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 



 
- 3 - 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้ก ำหนด
และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีมีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปันผลในก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือส่วนของผูถื้อหุ้นให้สอดคลอ้ง
กับกำรรับรู้รำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตท่ีก่อให้เกิดก ำไรท่ีสำมำรถจัดสรรได้ สถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยงัคงมีผลบงัคบัใชไ้ม่ว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำภำษีท่ีใชก้บัก ำไรท่ีสำมำรถจดัสรรได้
และก ำไรท่ีไม่สำมำรถจัดสรรได้ ทั้ งน้ี  กิจกำรต้องถือปฏิบัติตำมกำรปรับปรุงดังกล่ำวกับ 
ภำษีเงินไดท่ี้เป็นผลมำจำกเงินปันผลท่ีรับรู้ในหรือหลงัวนัตน้งวดของงบกำรเงินงวดแรกท่ีน ำมำ
เปรียบเทียบ และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังำน 

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัตน้ทุนบริกำรในอดีตหรือผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ค ำนวณจำกกำรวัดมูลค่ำหน้ีสิน (สินทรัพย์) 
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้โดยใชข้อ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนัและเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีน ำเสนอ
กบัสินทรัพยโ์ครงกำร ทั้งก่อนและหลงักำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์ โดยกิจกำรตอ้งไม่ค  ำนึงถึงผลกระทบของเพดำนสินทรัพย ์(อำจเกิดขึ้นเม่ือ
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นส่วนเกิน) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธี
เปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว โดยบังคับใช้เฉพำะ เร่ืองกำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำรลง หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในหรือหลงัวนัตน้
งวดของงบกำรเงินประจ ำท่ีมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีบงัคบัใช้คร้ังแรก และสำมำรถถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 

มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ หำกมียอดคงเหลือของเงินท่ีกู ้มำ
โดยเฉพำะหลงัจำกสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขนั้นอยู่ในสภำพพร้อมใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะ
ขำย เงินกูย้ืมดงักล่ำวถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไปเพื่อค ำนวณอตัรำกำร
ตั้งขึ้นเป็นรำคำทุนของสินทรัพยข์องเงินท่ีกูม้ำเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ี
ก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรบังคับใช้ของมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน รวมถึงขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำ
ในเร่ืองส่วนไดเ้สียระยะยำว กิจกำรตอ้งไม่ค  ำนึงถึงรำยกำรปรับปรุงใด ๆ ของมูลค่ำตำมบญัชีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (เช่น กำรปรับปรุงมูลค่ำ
ตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียระยะยำวท่ีเกิดจำกกำรปันส่วนผลขำดทุนจำกผูไ้ดรั้บกำรลงทุนหรือกำร
ประเมินกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้) 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และ
สำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ เม่ือกิจกำรไดม้ำซ่ึงกำร
ควบคุมของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั กิจกำรบงัคบัใช้ตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรวม
ธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ รวมถึงต้องวดัมูลค่ำส่วนได้เสียก่อนหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ส่วนไดเ้สียก่อนหนำ้ท่ีวดัมูลค่ำรวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีไม่ถูกรับรู้รำยกำรและค่ำควำมนิยมท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนร่วมกนั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว และ
สำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนวำ่ เม่ือผูเ้ขำ้ร่วมในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนัแต่ไม่มีกำรควบคุมร่วม ไดม้ำซ่ึงกำรควบคุมร่วมของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กิจกำรไม่ต้องวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน มำตรฐำน  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัมีดงัน้ี 

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและ
กำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 

 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธีปฏิบติั
ในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองสัญญำเช่ำเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน  - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญำเช่ำหรือไม่ 
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ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็น
สำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหว่ำงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้ นและ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำยงัคงต้องจัด
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใช้หลกักำรเช่นเดียวกนักบั
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.6 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ได้รวมขอ้มูลกำรเงินของบริษัท 
และบริษทัย่อย บริษทัยอ่ยของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
   2562 2561 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพ่ือกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั  ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั ธุรกิจขนส่งอำหำร    

 (เร่ิมด ำเนินงำนในระหว่ำงปี 2562) ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพูชำ) จ ำกดั  ร้ำนอำหำร กมัพูชำ 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     
(พีทีอี) จ ำกดั  เพ่ือกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั  เพ่ือกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน ประเทศไทย 99.98 99.98 
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นอกจำกน้ี งบกำรเงินรวมยงัไดร้วมขอ้มูลกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทั 
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรและ
ใหค้วำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคใหก้บัร้ำนอำหำรไทยในต่ำงประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
   2562 2561 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกัด     
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ร้ำนอำหำร สหรำชอำณำจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรำ (เจนีวำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร สวิสเซอร์แลนด์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรำ อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท์ ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ำกดั (1)  ประชำชนจีน 96.82 96.11 
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช  ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จ ำกัด     
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอ็มบีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ ำกัด      
บริษทั บำงกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จ ำกดั ร้ำนอำหำร มำเลเซีย - - 
(เลิกกิจกำร)     

     
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ภัทรำ อินเตอร์เนช่ันแนล 
เรสทัวรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จ ำกัด 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั (2) ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
  ประชำชนจีน 57.29 49.02 

(1) เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ภทัรำ อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท ์
(ปักก่ิง) จ ำกดั มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 9 ลำ้นหยวน (เทียบเท่ำ 45.74 ลำ้นบำท) เป็น 11 ลำ้นหยวน 
(เทียบเท่ำ 54.57 ล้ำนบำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 หยวน รวมเป็นจ ำนวน  
2 ลำ้นหยวน (เทียบเท่ำ 8.83 ลำ้นบำท) โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั เขำ้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด ท ำให้สัดส่วน
กำรถือหุ้นทำงตรงโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 96.11 เป็นร้อยละ 96.82 ของหุ้นของบริษทัย่อย
ดงักล่ำว 

(2) เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ จ ำกดั มีมติ
อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกจ ำนวน 8 ลำ้นหยวน (เทียบเท่ำ 41.37 ลำ้นบำท) เป็น 9.60 ลำ้นหยวน (เทียบเท่ำ 48.45 
ลำ้นบำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 1,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 หยวน รวมเป็นจ ำนวน 1.60 ลำ้นหยวน 
(เทียบเท่ำ 7.08 ลำ้นบำท) โดยบริษทั ภทัรำ อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จ ำกดั เขำ้ซ้ือหุ้นเพ่ิม
ทุนทั้งหมด ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นทำงออ้มโดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 49.02 เป็นร้อยละ 
57.29 ของหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีนยัส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกัดได้ท ำสัญญำขำยหุ้นสำมญัทั้งหมด 
ท่ีถืออยู่ในบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ ำกัด และบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ ำกัด 
ให้แก่บริษทั ครีเอทีฟ อิสเทอร์ริส (พีทีอี) จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ำยหน่ึงของบริษทัดังกล่ำว 
และได้โอนหุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561  ดังนั้ นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี          
31 ธันวำคม 2561 จึงไม่ไดร้วมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่ำว รวมถึง
งบกำรเงินของบำงกอก แจมและภัทรำ ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจกำรเจ้ำของคนเดียว (Sole 
proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
ของบริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พี ทีอี) จ ำกัด และ บริษัท ภัทรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ ำกัด 
ตำมล ำดับและได้รวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยดังกล่ำวจนถึงวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 ใน 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

2.7 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด  
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมด มีดงัต่อไปน้ี 

     หน่วย :พันบำท 
ช่ือบริษัท สัดส่วนกำรถือหุ้นและ  กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)  ส่วนได้เสียที่ไม่ม ี

 สิทธิในกำรออกเสียง  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสีย  อ ำนำจควบคุมสะสม 
 ของส่วนได้เสีย  ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  ณ วันที ่
 ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่  31 ธันวำคม 

 (ร้อยละ)  31 ธันวำคม  2562  2561 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม         
 2562  2561  2562  2561     

บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ ำกดั -  -  -  (5,417)  -  - 
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ ำกดั -  -  -  230  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั 4  4  (28)  (601)  10,090  10,118 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษทัยอ่ย            

ท่ีไม่มีสำระส ำคญั     (11,723)  (18,825)  46,095  57,818 
     (11,751)  (24,613)  56,185  67,936 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปก่อนตดัรำยกำรระหว่ำงกนัของแต่ละบริษทัย่อยท่ีบริษทัไม่ไดถื้อหุ้น
ทั้งหมด ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม มีดงัน้ี 

บริษัท เอสเค เคเทอร่ิง (พทีีอี) จ ำกัด  
 หน่วย : พนับำท 

              ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
   2561 (1) 

สินทรัพยห์มุนเวียน   - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   - 
หน้ีสินหมนุเวียน   - 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่   - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    - 

 
 

 หน่วย : พนับำท 

  
 ส ำหรับงวดตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2561 

   ถึงวันที ่
   1 ตุลำคม 2561 (1) 

รำยได ้   133,897 
ค่ำใชจ้่ำย   (144,730) 
ขำดทนุส ำหรับปี   (10,833) 
    
กำรแบ่งปันขำดทนุ    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   (5,417) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   (5,417) 

   (10,834) 
    

กำรแบ่งปันขำดทนุเบด็เสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   (5,417) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   (5,417) 

   (10,834) 
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บริษัท ภัทรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พทีีอี) จ ำกัด  
 หน่วย : พนับำท 

 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
   2561 (1) 

สินทรัพยห์มุนเวียน   - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   - 
หน้ีสินหมุนเวียน   - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน   - 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่   - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    - 

 

 หน่วย : พนับำท 

  
 ส ำหรับงวดตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกรำคม 2561 

   ถึงวันที่  
   1 ตุลำคม 2561 (1) 

รำยได ้   24,352 
ค่ำใชจ้่ำย   (23,892) 
ก ำไรส ำหรับปี   460 
    
กำรแบ่งปันก ำไร      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   230 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   230 

   460 
    

กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   230 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม   230 

   460 

(1) เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2561 ของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดท่ีบริษทัถืออยู่ในบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จ ำกดั และบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ ำกดั ให้แก่บริษทั ครีเอทีฟ อิสเทอร์ริส (พีทีอี) จ ำกดั ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุ้นอีกฝ่ำยหน่ึง และได้โอนหุ้นแล้วเสร็จในวันท่ี 1 ตุลำคม 2561 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 จึงไม่ไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัดงักล่ำว 
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บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกัด  
 หน่วย : พนับำท 

 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 244,468  306,328 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -  116 
หน้ีสินหมุนเวียน 55,275  53,485 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 179,103  242,840 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  10,090  10,118 

 

 หน่วย : พนับำท 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวำคม 
 2562  2561 

รำยได ้ 153,849  177,456 
ค่ำใชจ้่ำย (154,563)  (192,479) 
ขำดทนุส ำหรับปี (714)  (15,023) 
    
กำรแบ่งปันขำดทนุ    

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (686)  (14,422) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (28)  (601) 

 (714)  (15,023) 
    

กำรแบ่งปันขำดทนุเบด็เสร็จรวม    
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่ (686)  (14,422) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (28)  (601) 

 (714)  (15,023) 
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3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้
ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝำกสถำบนักำรเงินทุกประเภท
ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยในระยะเวลำสำมเดือนหรือนอ้ยกวำ่ตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำโดยไม่รวมเงินฝำกสถำบนักำรเงิน
ท่ีมีภำระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินลงทุนชั่วครำว ได้แก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย เงินฝำกธนำคำรประเภท  
เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก ำหนดท่ีมีก ำหนดเวลำไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภำระค ้ำประกนั 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรขำย
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ และก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมรับรู้
เป็นก ำไร/ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำทุนกับมูลค่ำ
ยุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำยบนัทึกเป็นผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ก ำหนดขึ้นโดยประมำณจำกจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได ้กำรประมำณ
ดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีแต่ละรำย 

3.4 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ โดยรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยจ ำนวน 3 แห่ง ค ำนวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั และบริษทัยอ่ยอ่ืนอีกจ ำนวน 6 แห่ง ค ำนวณโดยใชวิ้ธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และกิจกำร-กำรร่วมคำ้ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และกิจกำร-กำรร่วมคำ้แสดงโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมค้ำแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียใน 
งบกำรเงินรวม 

ในกรณีที่มีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจะถูกรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเป็นตรำสำรหน้ีซ่ึงบริษทัมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะ 
ถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตรำสำรหน้ีที่จะถือจนครบก ำหนดและแสดงดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

3.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  

อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมำณ ดงัต่อไปน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 30 ปี 
อำคำรโรงงำน 5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ 3 - 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรร้ือ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภำระผูกพนัของบริษทัท่ีเกิดขึ้น     
เม่ือบริษทัไดสิ้นทรัพยม์ำ จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในรำคำทุนหักด้วย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยวิธี เส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์
ระยะเวลำ 5 ปี 

3.9 สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิกำรเช่ำของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ย สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรแสดงในรำคำทุน
หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำของบริษัทและบริษัทย่อย ตัดจ ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำย ุ                
สัญญำเช่ำ ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิกำรเช่ำของบริษทั - ท่ีดิน และอำคำร 3 - 30  ปี 
สิทธิกำรเช่ำของบริษทัยอ่ย - อำคำร 15 - 20  ปี 

3.10 กำรดอ้ยค่ำ 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี บริษทัจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
บริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนั
ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ และ
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุด
ซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ย
ตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียน
และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์ ท่ีบริษทัไดรั้บรู้ในงวดก่อนเม่ือ
ขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำไดห้มดไปหรือลดลง ซ่ึงกิจกำรตอ้งประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

3.11 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ (Loyalty programme) โดยลูกค้ำจะสะสม
คะแนนจำกกำรซ้ือสินคำ้ ซ่ึงลูกคำ้สำมำรถแลกคะแนนดงักล่ำวเป็นส่วนลดค่ำสินคำ้ หรือแลก
รับสินคำ้ฟรีในกำรซ้ือในอนำคต (ทั้งน้ี ลูกคำ้จะไม่ไดรั้บคะแนนถำ้ไม่มีกำรซ้ือสินคำ้) สัญญำท่ี
จะใหส่้วนลดหรือรำงวลัแก่ลูกคำ้ดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดภำระท่ีตอ้งปฏิบติั  

รำคำของรำยกำรซ้ือจะถูกปันส่วนระหว่ำงสินคำ้และคะแนนบนหลกัเกณฑ์ของรำคำขำยแบบ
เอกเทศ รำคำขำยแบบเอกเทศต่อคะแนนประมำณโดยพิจำรณำจำกส่วนลดท่ีให้เม่ือลูกคำ้ใช้
สิทธิในกำรแลกคะแนน และปรับปรุงด้วยควำมน่ำจะเป็นท่ีลูกค้ำจะใช้สิทธิ โดยใช้
ประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั หน้ีสินท่ีเกิดจำกโปรแกรมสิทธิพิเศษดงักล่ำวจะรับรู้จำก
รำยได ้ณ จุดวนัท่ีเกิดรำยกำรขำยคร้ังแรก รำยไดจ้ำกคะแนนสะสมจะรับรู้เม่ือมีกำรแลกคะแนน
ของลูกคำ้ รำยไดจ้ำกคะแนนท่ีไม่คำดวำ่จะไดใ้ชจ้ะรับรู้ตำมสัดส่วนของรูปแบบของกำรใชสิ้ทธิ
ของลูกคำ้ 

3.12 ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้รอรับรู้ 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั ไดข้ำยอำคำรให้แก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำร-กำรร่วมคำ้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 33) 

บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรเป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
ของบุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด์ พี และส่วนท่ีเหลือบนัทึกภำยใตส่้วนของหน้ีสินในบญัชี 
“ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยใ์ห้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้รอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรขำย
สินทรัพยใ์ห้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้รอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนใน
กิจกำร-กำรร่วมคำ้ลดลง และเม่ือกิจกำร-กำรร่วมคำ้ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพย ์   
ท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

3.13 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้ 
 ในเดือนตุลำคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั ไดโ้อนร้ำนอำหำรไทยในสหรำชอำณำจกัร 4 ร้ำน และโอนพนักงำน
และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่บริษทั สุดำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัเอส แอนด์ พี 
เรสทวัรองท ์จ ำกดั และไดข้ำยบริษทั สุดำ จ ำกดั ใหแ้ก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 33) 
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บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจเป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส แอนด์ พี โดยส่วนท่ีเหลือแสดงในบญัชี เป็น “ส่วนเกินจำกก ำไร
จำกกำรโอนธุรกิจให้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ส่วนเกินจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจ
ใหแ้ก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้” ดงักล่ำวเขำ้ก ำไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้
ลดลงหรือเม่ือกิจกำร-กำรร่วมคำ้ขำยธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

3.14 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
3.14.1 เงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำน

บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดรำยกำร 

3.14.2 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนตำม
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงประมำณกำรดังกล่ำวค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
อิสระ จำกขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และใช้ปัจจัยต่ำงๆ รวมทั้ งกำรประเมินถึงอำยุและจ ำนวนปีกำรท ำงำนโดยเฉล่ียของ
พนกังำน อตัรำกำรลำออกจำกงำนของพนกังำน และสมมติฐำนในกำรปรับเงินเดือนขึ้น
ในอนำคต ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ได้พิจำรณำคิดลดให้เป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนกังำนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมีผลบงัคบัใช ้

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัรับรู้เขำ้ก ำไรสะสมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดขึ้นทั้งจ ำนวน 
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3.15 สัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่           
อยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำก   
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัได้รับโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินของผูเ้ช่ำด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ค่ำเส่ือมรำคำของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือ
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน
และค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.16 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงก ำหนดโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวบันทึกเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยใน 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงินต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวมใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินต่ำงประเทศ แสดงไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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3.17 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีจะรับรู้เม่ือกำรควบคุมสินคำ้
ถูกโอนให้แก่ลูกค้ำเม่ือลูกค้ำได้ซ้ือสินค้ำ ณ ร้ำนอำหำรและเบเกอร่ี กำรจ่ำยเงินของรำคำ 
ส่ิงตอบแทนถึงก ำหนดช ำระในทนัที ณ จุดท่ีลูกคำ้ไดซ้ื้อสินคำ้นั้น รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงสุทธิ
จำกภำษีมูลค่ำเพิ่มและส่วนลดกำรคำ้แลว้ 

รำยได้จำกกำรขำย - ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูปจะรับรู้เม่ือกำรควบคุมสินค้ำ 
ถูกโอนให้แก่ลูกค้ำเม่ือท ำกำรส่งมอบสินค้ำเสร็จส้ินแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงสุทธิจำก
ส่วนลดกำรคำ้และส่วนลดตำมปริมำณซ้ือและสินคำ้รับคืนแลว้ 

รำยไดเ้งินปันผลจำกเงินลงทุนรับรู้เป็นรำยได ้เม่ือมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลแลว้ 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.18 ภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ประกอบดว้ยผลรวมของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 
- ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั คือ จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษี
ส ำหรับงวด ก ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีไม่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชห้รือคำดไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

- ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำว
เท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้ 
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บริษทัทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลง 
เม่ือบริษทัเห็นว่ำไม่น่ำจะมีควำมเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ำกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้ งน้ี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีปรับลดลงนั้ น บริษัทจะกลับรำยกำรให้เท่ำกับ
จ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

บริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะ
ใชใ้นงวดท่ีจะรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินจะมีกำรจ่ำยช ำระโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทจะน ำรำยกำรสินทรัพย์ภำษี เงินได้มำหักกลบกับรำยกำรหน้ี สินภำษี เงินได ้
เม่ือบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ดงักล่ำวมำหกักลบกนัและบริษทัตั้งใจจะช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
ดงักล่ำวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้สินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

บริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยและน ำไปรวมเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด 

บริษัทแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับก ำไรหรือขำดทุนจำกกิจกรรม
ตำมปกติของกิจกำรไวใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้รำยกำรภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีของรำยกำรท่ีบันทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในงวดบัญชี
เดียวกนัหรือต่ำงงวด 

3.19 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งปี 
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3.20 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัและบริษทัย่อยได้มีกำรสอบทำนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมีนัยส ำคัญและรำยกำร
ปรับปรุงมูลค่ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีท่ีน ำขอ้มูลของบุคคลท่ีสำมมำใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
เช่น กำรก ำหนดรำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรให้บริกำรประเมินรำคำ บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ประเมินหลกัฐำนท่ีไดรั้บจำกบุคคลท่ีสำมเพื่อให้ไดข้อ้สรุปว่ำมูลค่ำดงักล่ำวเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 รวมถึงกำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำว 

เม่ือท ำกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้ขอ้มูลตลำดท่ี
สำมำรถสังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ำยุติธรรมถูกก ำหนดล ำดบัชั้นตำมประเภทของขอ้มูลท่ี
น ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำเพื่อวดัมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

-  ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

-  ระดับท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

-  ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.21 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
(1) กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำร 
และกำรตั้งข้อสมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย์ หน้ีสินและกำร 
เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
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กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนของบริษทัย่อย ได้รับกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน โดยบริษัทและกลุ่มบริษัท จะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซ่ึงในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์บริษทัและ
กลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงใน
สภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของ
สินทรัพยที์ ่ก  ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
ไดมี้กำรน ำแบบจ ำลองมูลค่ำท่ีเหมำะสมมำใช ้รำยละเอียดของกำรค ำนวณขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.10 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้ นอยู่กับหลำยปัจจัยท่ีใช้ใน            
กำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงอตัรำคิดลด 
กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัดงักล่ำว 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้
ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัพิจำรณำใช้อตัรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์ และมีอำยุครบก ำหนดใกลเ้คียงกับระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผูกพนัท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.14 

(2) แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
กลุ่มบริษทัมีประมำณกำรทำงบญัชี ซ่ึงใช้ขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต 
ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ 
ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น ประมำณทำงกำรบญัชี
ท่ีส ำคัญและข้อสมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
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กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ 
รำยละเอียดของกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกระบวนกำรประเมินมูลค่ำ ได้อธิ บำยไว ้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.20 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 10,832  11,343  7,970  8,000 
เงินฝำกบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 603,323  767,536  480,958  569,155 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน 3 เดือน        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.45 - 0.95 ต่อปี ในปี 2562 และ         
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 - 1.25 ต่อปี ในปี 2561) 60,183  4,105  53,622  2,319 

 674,338  782,984  542,550  579,474 

4.2 รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 หน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2562  2561  2562  2561 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือ         
สินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

และสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 34,605  52,999  33,348  44,514 
บวก  ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพย ์  

 
 
 

 
 

 
ไม่มีตวัตนและสิทธิกำรเช่ำระหว่ำงปี 253,601 

 
482,564 

 
222,265 

 
434,715 

หกั    ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ         
กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ี (3,981)  2,887  (2,046)  (1,633) 

หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน (1,183)  (3,153)  (1,183)  (3,153) 
ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (243,528)  (500,692)  (212,989)  (441,095) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือ         
สินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน         

และสิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 39,514  34,605  39,395  33,348 

 



 
- 23 - 

 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2562  2561  2562  2561 

หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน        
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและ 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน) 

       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,154  5,404  6,154  5,404 
บวก   หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 1,183  3,153  1,183  3,153 
หกั  เงินสดจ่ำย (2,644)  (2,403)  (2,644)  (2,403) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 4,693  6,154  4,693  6,154 

        
ค่ำเช่ำภำยใตสั้ญญำกำรเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,814  2,299  1,814  2,299 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,879  3,855  2,879  3,855 
 4,693  6,154  4,693  6,154 

4.2.2 เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงินรวม 
 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2562 
 

2561 
 

2562 
 

2561 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  375 

 
352 

 
375 

 
352 

บวก เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี 363,053 
 

416,847 
 

353,094 
 

416,847 
หกั  จ่ำยระหว่ำงงวด (363,016) 

 
(416,824) 

 
(353,057) 

 
(416,824) 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 412 
 

375 
 

412 
 

375 

4.2.3 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
งบกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ณ วันที ่
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2562    งบกำรเงิน  2562 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 195,291  (39,541)  -  -  155,750 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,270  (238)  -  -  3,032 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (2,644)  -  1,183  4,693 

รวม 204,715  (42,423)  -  1,183  163,475 
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หน่วย : พันบำท 

งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ณ วันที ่
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2561    งบกำรเงิน  2561 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 34,467  160,824  -  -  195,291 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,270  -  -  3,270 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,404  (2,403)  -  3,153  6,154 

รวม 39,871  161,691  -  3,153  204,715 

 
หน่วย : พันบำท 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2562    งบกำรเงิน  2562 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 194,663  (38,913)  -  -  155,750 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,572  (8,572)  -  -  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (2,644)  -  1,183  4,693 

รวม 209,389  (50,129)  -  1,183  160,443 

 
หน่วย : พันบำท 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่   จำกกิจกรรม  ผลต่ำงจำก กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ณ วันที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงิน  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 

 2561    งบกำรเงิน  2561 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 21,500  173,163  -  -  194,663 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  8,572  -  -  8,572 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,404  (2,403)  -  3,153  6,154 

รวม 26,904  179,332  -  3,153  209,389 

4.2.4 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวน 1.54 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ จำกจ ำนวน 0.46 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ เป็น 2.00 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ในเดือนกรกฎำคม 2561 บริษทัดงักล่ำวไดเ้รียกและรับ
ช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 1 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 33.49 ลำ้นบำท) โดยกำรแปลงหน้ีท่ีมีกบั       
บริษทัเป็นทุน 
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5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคนืเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี) 14  14  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้         
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 303,400  181,302  303,400  181,302 
- กองทุนส่วนบคุคล 24,142  23,838  24,142  23,838 

รวมเงินลงทนุชัว่ครำว 327,556  205,154  327,542  205,140 

รำยละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนชัว่ครำวในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 ที่ยังไม่เกิดขึน้ 
จำกกำรปรับมลูค่ำของ
เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       

- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 302,349  1,051  303,400 
- กองทุนส่วนบคุคล 23,838  304  24,142 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที ่

31 ธันวำคม 
2561 

 ที่ยังไม่เกิดขึน้ 
จำกกำรปรับมลูค่ำของ
เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       

- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 180,904  398  181,302 
- กองทุนส่วนบคุคล 23,597  241  23,838 
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รำยละเอียดเพิ่มเติมของเงินลงทุนชัว่ครำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัน้ี 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที ่

31 ธันวำคม 
2562 

 ที่ยังไม่เกิดขึน้ 
จำกกำรปรับมลูค่ำของ
เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       

- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 302,349  1,051  303,400 
- กองทุนส่วนบคุคล 23,838  304  24,142 

 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 

หน่วย : พนับำท 
 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วันที ่

31 ธันวำคม 
2561 

 ที่ยังไม่เกิดขึน้ 
จำกกำรปรับมลูค่ำของ
เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       

- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 180,904  398  181,302 
- กองทุนส่วนบคุคล 23,597  241  23,838 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 257,640  277,872  238,506  257,550 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,005  17,017  53,388  45,690 
 281,645  294,889  291,894  303,240 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (2,152)  -  (2,152) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 281,645  292,737  291,894  301,088 
        
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,175  13,723 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอืน่ 15,932  19,215  5,147  5,762 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,098  5,910  14,938  9,364 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  2,400 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 19,857  26,074  18,609  26,215 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 323,532  343,936  343,763  358,552 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 132,335  148,104  113,201  127,782 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 121,763  122,590  121,763  122,590 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,882  1,587  1,882  1,587 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,014  1,495  1,014  1,495 
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 646  4,096  646  4,096 

รวม 257,640  277,872  238,506  257,550 
        
กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 7,648  10,789  6,735  6,109 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 1,253  1,164  10,566  9,939 
มำกกว่ำ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 875  856  6,831  9,829 
มำกกว่ำ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 643  1,515  19,988  12,225 
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป 13,586  2,693  9,268  7,588 

รวม 24,005  17,017  53,388  45,690 
 281,645  294,889  291,894  303,240 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (2,152)  -  (2,152) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 281,645  292,737  291,894  301,088 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
 หน่วย : พันบำท 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ร้อยละต่อปี 2562  2561  2562  2561 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน         

บริษัทย่อย         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 3.0 -  -  9,000  9,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั 3.5 -  -  -  3,228 
         

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จ ำกัดให้เงินกู้ยืมแก่         
บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้  จ  ำกดั 4.5 2,941  2,974  -  - 
  2,941  2,974  9,000  12,228 

ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 บริษทัให้กู ้ยืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ (กัมพูชำ) จ ำกัด     
ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 200,000 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อมำ ณ วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัให้กูย้ืมเพิ่ม
จ ำนวน 100,000 ดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 300,000 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 9.90 ลำ้นบำท) 
เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่ มีหลักประกัน และมีก ำหนดช ำระคืนในวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ต่อมำวันท่ี  
31 กรกฏำคม 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั ไดเ้พิ่มทุนและแปลง
หน้ีบำงส่วนเป็นทุน จ ำนวน 44,928 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 1.48 ลำ้นบำท) ในวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 
2561 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกู ้จ ำนวนเงิน 155,072 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 5.0 ลำ้นบำท) และในวนัท่ี 
11 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูค้งเหลือ จ ำนวนเงิน 100,000 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 3.23 
ลำ้นบำท) ทั้งจ ำนวนแลว้     

ในปี 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกดั ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 74,403.20 ปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 2.94 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 และ 2.97 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561) เงินกูย้ืมดังกล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนด
ช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พีโกลเบิล จ ำกดั ในรูปตัว๋สัญญำ
ใชเ้งินจ ำนวน 9 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.0 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และ
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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8. สินค้ำคงเหลือ  

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 123,052  120,447  122,588  120,041 
งำนระหว่ำงท ำ 1,460  1,248  1,460  1,248 
วตัถุดิบ 117,267  117,851  107,218  108,985 
วสัดุหีบห่อ 47,912  55,368  47,329  54,730  
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 10,705  12,078  7,873  9,217 
สินคำ้ระหว่ำงทำง -  35  -  - 

รวมสินคำ้คงเหลือ 300,396  307,027  286,468  294,221 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี  
ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 4,212 ลำ้นบำท และ 4,275 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มีจ ำนวน 3,979 ลำ้นบำท และ 4,008 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกธนำคำรของบริษทัจ ำนวน 15 ลำ้นบำท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกัน

เงินกู ้ย ืมระยะยำวให้แก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำก ัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ต่อมำเมื่อ
วนัที่ 30 พฤษภำคม 2562 บริษทัได้ถอนหลกัประกันที่ออกให้แก่ธนำคำรแลว้ (ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2562: ไม่มี) 

9.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินฝำกธนำคำรของบริษัทจ ำนวน 0.58 ล้ำนบำท ได้ใช้เป็น
หลกัประกนัใหแ้ก่ธนำคำรในกำรออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

9.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษัทจ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท และของบริษัทย่อย
จ ำนวน 0.03 ล้ำนบำท ได้ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ ้มครองผูบ้ริโภค  
เพื่อค ้ำประกนัธุรกิจขำยของออนไลน์และขำยตรง 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกจิกำร-กำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

 ประเภทกิจกำร  ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

       (ตำมวิธีรำคำทุน)   (ตำมวิธีส่วนได้เสีย) 

   2562 2561  2562 2561  2562 2561   2562  2561 
บริษัทร่วม                

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)                

บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร  10,000 10,000  49.97 49.97  4,997  4,997  67,410  56,186 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม             67,410  56,186 

กิจกำร-กำรร่วมค้ำ                
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)                

บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร  80,000 80,000  43.75 43.75  35,000  35,000  25,358  25,079 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกัด               
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ร้ำนอำหำร  13.7  ลำ้นปอนด์ 13.7  ลำ้นปอนด์            
   สเตอร์ลิง สเตอร์ลิง  50.00 50.00  322,373  322,373  234,843  250,789 

รวมเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้             260,201  275,868 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พันบำท 

 ประเภทกิจกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  รำยได้เงินปันผล 
  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  (ร้อยละ)  (รำคำทุน)  ส ำหรับปีส้ินสุด 
  2562  2561  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  วันที่ 31 ธันวำคม 
      2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร 10,000  10,000  49.97  49.97  4,997  4,997  8,994  4,997 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม          4,997  4,997     
บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)                 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอื่น 50,000  50,000  80.00  80.00  40,000  40,000  39,830  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั                 

(เดิมช่ือบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ำกดั) ธุรกิจขนส่งอำหำร 1,000  1,000  99.93  99.93  999  999  -  7,195 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ร้ำนอำหำร 50,000  50,000  99.99  99.99  49,997  49,997  -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี  จ ำกดั ร้ำนอำหำร 25,000  25,000  59.99  59.99  15,000  15,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร 1,457,500  1,457,500             
  ดอลลำร์สหรัฐ  ดอลลำร์สหรัฐ  99.99  99.99  48,370  48,370  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอื่น 170,000  170,000  99.99  99.99  170,000  170,000  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน 1,000  1,000  99.98  99.98  1,000  1,000  13,177  23,265 
          325,366  325,366     
หัก ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          (104,615)  (65,000)     

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          220,751  260,366     
กิจกำร-กำรร่วมค้ำถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)                 

บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร 80,000  80,000  43.75  43.75  35,000  35,000  -  - 
รวมเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้          35,000  35,000     
รวมรำยไดเ้งินปันผล              62,001  35,457 
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บริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน
และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัดงักล่ำวมีขำดทุนสะสม จ ำนวน 87.62 ลำ้นบำท และ 71.55 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน  170 ล้ำนบำท)  
กำรขำดทุนของบริษทัย่อยเป็นข้อบ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัได้
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนโดยประมำณมูลค่ำจำกกำรใช้ ซ่ึ งพบว่ำมูลค่ำจำกกำรใช้มีมูลค่ำ 
ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีจ ำนวน  39.62 ล้ำนบำท และ 65 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ ซ่ึงบริษัทได้รับรู้เป็น 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 

รำยละเอียดของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั เป็นจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงินของบริษทัร่วม
ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
 หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม    
สินทรัพย ์ 155,761  127,952 

หน้ีสิน (48,780)  (43,432) 

    
หน่วย : พนับำท 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

2562  2561 

รำยได ้ 476,878  387,873 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 87,280  65,611 

ก ำไรส ำหรับปี 40,461  25,648 
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รำยกำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั 
ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวม เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำทท 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 
 2562  2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 106,981  84,520 
สัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในบริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง    
เซอร์วิสเซส จ ำกดั (ร้อยละ) 49.97  49.97 

รำคำตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั 53,458  42,235 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกกิจกำรท่ียงัด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 20,218  12,816 

ผลรวมมลูค่ำตำมบญัชีของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 67,410  56,186 

รำยละเอียดของกิจกำร-กำรร่วมคำ้ท่ีมีสำระส ำคญั  
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกิจกำร-กำรร่วมค้ำท่ีมีสำระส ำคัญ เป็นจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงินของ
กิจกำร-กำรร่วมคำ้ ซ่ึงจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนไดเ้สียโดยกลุ่ม
บริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 

 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,081  17,805 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 66,501  58,887 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 79,582  76,692 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428,062  473,955 
รวมสินทรัพย์ 507,644  550,647     
หน้ีสินหมุนเวียน    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) (76,634)  (74,675) 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน  (38,849)  (40,017) 
รวมหนีสิ้น (115,483)  (114,692) 

    
สินทรัพย์สุทธ ิ 392,161  435,955 
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม โดยสรุป 

หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 

รำยได ้ 239,215  268,927 
ตน้ทุนกำรขำย (47,890)  (55,552) 
ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน (74,762)  (84,442) 
ค่ำใชจ้่ำยบริหำร (152,700)  (153,675) 
ขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (36,137)  (24,742) 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ 4,244  (491) 
ขำดทนุหลงัภำษจีำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (31,893)  (25,233) 
ขำดทุนสุทธ ิ (31,893)  (25,233) 

บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ซ่ึงเป็นกิจกำร-กำรร่วมคำ้ของบริษทั มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน
และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัดงักล่ำวมีขำดทุนสะสม จ ำนวน  164.52 ลำ้นบำท 
และ 138.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มูลค่ำของเงินลงทุนในงบ
กำรเงินรวมมีจ ำนวน 234.84 ลำ้นบำทและ 250.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) กำรขำดทุนของกิจกำร-กำร
ร่วมคำ้เป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้ดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัไดป้ระมำณ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน โดยประมำณมูลค่ำจำกกำรใช้ ซ่ึงพบว่ำมูลค่ำจำกกำรใช้มีมูลค่ำสูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชี 

รำยกำรกระทบยอดขอ้มูลทำงกำรเงินขำ้งตน้กบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจกำร-กำรร่วมคำ้
ท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 
สินทรัพยสุ์ทธิของกิจกำร-กำรร่วมคำ้ 392,161  435,955 
ปรับปรุงผลต่ำงกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 77,525  65,623 
 469,686  501,578 
สัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในกิจกำร-กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ) 50.00  50.00 
รำคำตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัในกิจกำร-กำรร่วมคำ้ 234,843  250,789 

ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยรวมของกิจกำร-กำรร่วมคำ้ทั้งหมดท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั  

หน่วย : พนับำท 
 2562  2561 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  279  (1,963) 

ผลรวมมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำร-กำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25,358  25,079 
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11. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
   2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน          
บริษัทย่อย          
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช   -  -  38,712  45,952 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั   -  -  4,239  5,176 
บริษทั เอส แอนด ์พี  ดิลิเวอร่ี จ ำกดั    -  -  4,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั   -  -  4,000  2,000 

รวมเงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  50,951  53,128 

         
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บและถึงก ำหนดช ำระ 

ภำยในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน 
  

- 
  

- 
  
- 

  
2,042 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  - - -  50,951  51,086 
  - - -  50,951  53,128 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กู ้ยืมแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท์ เวียนนำ จีเอ็มบีเอช จ ำนวน 49.97 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใช้เงินให้แก่บริษทั โดยตัว๋ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และ                  
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูบ้ำงส่วน
จำกบริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช เป็นจ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัคำดว่ำเงินให้กูย้ืมท่ีเหลือแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์
เวียนนำ จีเอ็มบีเอช จะได้รับช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกดั โดยบริษทัย่อย
ดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำทให้แก่บริษทั เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั 
และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กันยำยน 2562 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเพิ่มเติมโดย
บริษทัย่อยดงักล่ำวได้ออกตัว๋สัญญำใช้เงินจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำทให้แก่บริษทั เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มี
หลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทคำดว่ำเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล 
จ ำกดั จะไดรั้บช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้นจึงแสดงเงิน
ใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
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- ในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ ำกดั จ ำนวน 
6.00 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 16 งวด 

ในระหว่ำงปี 2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูย้ืม 0.94 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทั
ได้เปล่ียนแปลงก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเงินกู้เป็นทุก 1 เดือน จ ำนวน 60 งวด โดยก ำหนดจ่ำยงวดแรก
วนัท่ี 31 มกรำคม 2564 

- เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2562 บริษทัไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท 
เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 8 งวด 

12. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม         งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2562        ต่ำงประเทศ  2562 
            

รำคำทุน            
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 86,544  925  -  -  (2,308)  85,161 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,137,767  40,495  (20,402)  42,351  (4,527)  1,195,684 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์            

- ส ำนกังำนและโรงงำน 965,306  21,035  (24,401)  7,759  -  969,699 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,874,119  89,380  (118,981)  79,071  (14,533)  1,909,056 

ยำนพำหนะ 62,065  147  (3,290)  1,643  (48)  60,517 
รวมรำคำทุน 4,800,435  151,982  (167,074)  130,824  (21,416)  4,894,751 

            
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (55,247)  (1,790)  -  -  1,198  (55,839) 
อำคำรโรงงำน (149,429)  (4,319)  -  -  -  (153,748) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (896,590)  (77,868)  18,880  -  2,614  (952,964) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์             

- ส ำนกังำนและโรงงำน (612,700)  (73,971)  23,908  -  -  (662,763) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,481,826)  (152,769)  103,567  -  8,162  (1,522,866) 

ยำนพำหนะ (51,511)  (3,887)  3,290  -  48  (52,060) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,247,303)  (314,604)  149,645  -  12,022  (3,400,240) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง            
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง  69,381  95,800  -  (130,824)  (2,784)  31,573 

หัก  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง            
 อำคำรและอุปกรณ์ (6,310)  (11,857)  7,032  -  -  (11,135) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,616,203          1,514,949 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ  ผลต่ำงจำก  บริษัทย่อยที่จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี      (โอนออก)  กำรแปลงค่ำ  สินทรัพย์ที่  ผลต่ำงจำก  ณ วันท่ี 
 1 มกรำคม         งบกำรเงิน  จ ำหน่ำย  กำรแปลงค่ำ  31 ธันวำคม 
 2561        ต่ำงประเทศ    งบกำรเงิน  2561 
             ต่ำงประเทศ   

รำคำทุน                
ท่ีดิน 279,483  -  -  195,020  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 89,773  -  -  -  (3,229)  -  -  86,544 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,145,104  46,478  (63,133)  13,086  (3,768)  -  -  1,137,767 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์                

- ส ำนกังำนและโรงงำน 855,531  82,206  (26,958)  54,527  -  -  -  965,306 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 2,040,111  40,057  (99,415)  14,721  (5,650)  (113,526)  (2,179)  1,874,119 

ยำนพำหนะ 63,048  17  (4,617)  3,707  (90)  -  -  62,065 
รวมรำคำทุน 4,673,181  168,758  (194,123)  281,061  (12,737)  (113,526)  (2,179)  4,800,435 

                
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม                

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (53,831)  (2,511)  -  -  1,095  -  -  (55,247) 
อำคำรโรงงำน (144,893)  (4,536)  -  -  -  -  -  (149,429) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (864,978)  (91,587)  58,037  -  1,938  -  -  (896,590) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์                 

- ส ำนกังำนและโรงงำน (582,153)  (56,824)  26,277  -  -  -  -  (612,700) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,489,308)  (195,466)  96,100  -  4,653  100,332  1,863  (1,481,826) 

ยำนพำหนะ (51,792)  (4,351)  4,541  -  91  -  -  (51,511) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,186,955)  (355,275)  184,955  -  7,777  100,332  1,863  (3,247,303) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง                
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง  50,264  301,377  -  (281,061)  (1,199)  -  -  69,381 

หัก  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง                
 อำคำรและอุปกรณ์ (7,242)  (5,365)  6,833  -  (536)  -  -  (6,310) 
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,529,248              1,616,203 

                
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม             

2562             พนับำท  314,604 

2561             พนับำท  355,275 

                
มูลค่ำตำมบญัชี (ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม)                
ของสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม               
เต็มจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม             

2562             พนับำท  2,477,543 

2561             พนับำท  2,240,062 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำมคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน โดยมีมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยถ์ำวรในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 9.71 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยถ์ำวรของบริษทัย่อยดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัไดป้ระมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน โดยประมำณ
มูลค่ำจำกกำรใช ้ซ่ึงพบวำ่มูลค่ำจำกกำรใชมี้มูลค่ำสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      (โอนออก)  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2562        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 474,503  -  -  -  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 38,184  -  -  -  38,184 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,045,741  34,330  (16,374)  42,351  1,106,048 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์          

- ส ำนกังำนและโรงงำน 965,219  21,010  (24,361)  7,759  969,627 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,596,645  68,569  (94,905)  75,126  1,645,435 

ยำนพำหนะ 61,268  147  (3,290)  1,644  59,769 
รวมรำคำทุน 4,381,691  124,056  (138,930)  126,880  4,493,697 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (36,400)  (643)  -  -  (37,043) 
อำคำรโรงงำน (149,430)  (4,319)  -  -  (153,749) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (829,915)  (70,115)  15,461  89  (884,480) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- ส ำนกังำนและโรงงำน (612,686)  (73,929)  23,948  -  (662,667) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,292,604)  (121,999)  85,186  (89)  (1,329,506) 

ยำนพำหนะ (50,711)  (3,887)  3,290  -  (51,308) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,971,746)  (274,892)  127,885  -  (3,118,753) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง          
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 65,726  92,707  -  (126,880)  31,553 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง          
อำคำรและอุปกรณ์ (5,365)  (11,857)  7,032  -  (10,190) 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,470,306        1,396,307 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  โอนเข้ำ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      (โอนออก)  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2561        2561 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 279,483  -  -  195,020  474,503 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 38,184  -  -  -  38,184 
อำคำรโรงงำน 200,131  -  -  -  200,131 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,029,953  34,893  (31,910)  12,805  1,045,741 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์          

- ส ำนกังำนและโรงงำน 855,299  82,157  (26,764)  54,527  965,219 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี 1,675,940  11,045  (96,855)  6,515  1,596,645 

ยำนพำหนะ 61,900  17  (4,357)  3,708  61,268 
รวมรำคำทุน 4,140,890  128,112  (159,886)  272,575  4,381,691 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร (35,614)  (786)  -  -  (36,400) 
อำคำรโรงงำน (144,894)  (4,536)  -  -  (149,430) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (780,967)  (80,234)  31,286  -  (829,915) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์           

- ส ำนกังำนและโรงงำน (581,986)  (56,789)  26,089  -  (612,686) 
- ร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอร่ี (1,229,194)  (156,769)  93,359  -  (1,292,604) 

ยำนพำหนะ (50,642)  (4,351)  4,282  -  (50,711) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,823,297)  (303,465)  155,016  -  (2,971,746) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง          
และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 40,487  297,814  -  (272,575)  65,726 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - ส่วนปรับปรุง          
อำคำรและอุปกรณ์ (2,216)  (5,365)  2,216  -  (5,365) 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  1,355,864        1,470,306 

            

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม           
2562         พนับำท  274,892 

2561         พนับำท  303,465 

           
มูลค่ำตำมบญัชี (ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม)           
ของสินทรัพยถ์ำวรซ่ึงหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
เต็มจ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม         

2562         พนับำท  2,413,187 

2561         พนับำท  2,199,492 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

รำคำทุนของสินทรัพย ์- ยำนพำหนะ 7,739  13,067  7,739  13,067 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,318)  (4,427)  (2,318)  (4,427) 
มูลค่ำตำมบญัชี  5,421  8,640  5,421  8,640 

13. สิทธิกำรเช่ำ 
สิทธิกำรเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วันที่  
 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2562      ต่ำงประเทศ  2562 

รำคำทุน          
สิทธิกำรเช่ำ 214,892  -  -  (113)  214,779 

รวมรำคำทุน 214,892  -  -  (113)  214,779 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ (171,188)  (14,964)  -  9  (186,143) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (171,188)  (14,964)  -  9  (186,143) 

สิทธิกำรเช่ำ  43,704        28,636 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วันที่  
 1 มกรำคม      งบกำรเงิน  31 ธันวำคม 
 2561      ต่ำงประเทศ  2561 

รำคำทุน          
สิทธิกำรเช่ำ 252,343  3,150  (39,669) () (932)  214,892 

รวมรำคำทุน 252,343  3,150  (39,669) () (932)  214,892 
          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

สิทธิกำรเช่ำ (182,466)  (15,300)  26,057  521  (171,188) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (182,466)  (15,300)  26,057  521  (171,188) 

สิทธิกำรเช่ำ  69,877        43,704 

          ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม         
2562       พนับำท  14,964 

2561       พนับำท  15,300 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำ 197,473  -  -  197,473 

รวมรำคำทุน 197,473  -  -  197,473 
        

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
สิทธิกำรเช่ำ (165,667)  (13,255)  -  (178,922) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (165,667)  (13,255)  -  (178,922) 
สิทธิกำรเช่ำ  31,806      18,551 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

รำคำทุน        
สิทธิกำรเช่ำ 197,473  -  -  197,473 

รวมรำคำทุน 197,473  -  -  197,473 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

สิทธิกำรเช่ำ (152,266)  (13,401)  -  (165,667) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (152,266)  (13,401)  -  (165,667) 

สิทธิกำรเช่ำ  45,207      31,806 

        ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม        
2562     พนับำท  13,255 

2561     พนับำท  13,401 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วันที่  
 1 มกรำคม 

2562 
     งบกำรเงิน 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 

2562 
รำคำทุน          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 82,931  5,819  -  (62)  88,688 
รวมรำคำทุน 82,931  5,819  -  (62)  88,688 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (46,782)  (12,234)  -  (259)  (59,275) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (46,782)  (12,234)  -  (259)  (59,275) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  36,149        29,413 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ผลต่ำงจำก  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       กำรแปลงค่ำ  ณ วันที่  
 1 มกรำคม 

2561 
     งบกำรเงิน 

ต่ำงประเทศ 
 31 ธันวำคม 

2561 
รำคำทุน          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 73,669  9,278  (25)  9  82,931 
รวมรำคำทุน 73,669  9,278  (25)  9  82,931 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (35,139)  (11,400)  25  (268)  (46,782) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (35,139)  (11,400)  25  (268)  (46,782) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  38,530        36,149 

          
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม         

2562       พนับำท  12,234 

2561       พนับำท  11,400 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกรำคม 

2562 
     31 ธันวำคม 

2562 
รำคำทุน        

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 81,840  5,503  -  87,343 
รวมรำคำทุน 81,840  5,503  -  87,343 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (46,130)  (12,209)  -  (58,339) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (46,130)  (12,209)  -  (58,339) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  35,710      29,004 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่       ณ วันที่  
 1 มกรำคม 

2561 
     31 ธันวำคม 

2561 
รำคำทุน        
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 73,076  8,789  (25)  81,840 

รวมรำคำทุน 73,076  8,789  (25)  81,840 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ค่ำพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (34,809)  (11,346)  25  (46,130) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (34,809)  (11,346)  25  (46,130) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  38,267      35,710 
        
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม       

2562     พนับำท  12,209 

2561     พนับำท  11,346 

15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 51,478  49,952  50,181  42,988 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 78  188  -  266 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 431  (431)  -  - 
อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 968  1,415  -  2,383 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 140  381  -  521 
รำยไดร้อตดับญัชี 5,078  (1,270)  -  3,808 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 37,822  10,675  -  48,497 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (6,522)  -  (4,106)  (10,628) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 5,465  1,013  -  6,478 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,492  (6,339)  -  153 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 49,952  5,632  (4,106)  51,478 
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งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : พันบำท 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ (2,427)  2,505  -  78 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 481  (50)  -  431 
อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 399  569  -  968 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ -  140  -  140 
รำยไดร้อตดับญัชี 4,686  392  -  5,078 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 33,988  3,834  -  37,822 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 44  -  (6,566)  (6,522) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 5,058  407  -  5,465 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,973  (481)  -  6,492 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 49,202  7,316  (6,566)  49,952 

        
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        

อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ(1) (1,722)  1,722  -  - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (1,722)  1,722  -  - 

 (1)   เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั และบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ ำกดั  
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

หน่วย : พันบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พันบำท 

 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2562      2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 78  188  -  266 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 431  (431)  - - - 
อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 790  541  -  1,331 
รำยไดร้อตดับญัชี 5,078  (1,270)  -  3,808 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 140  381  -  521 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 37,620  10,877  -  48,497 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน  (6,522)  -  (4,106)  (10,628) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 5,373  1,013  -  6,386 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี   42,988  11,299  (4,106)  50,181 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีผลมำจำก        
กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ (2,427)  2,505  -  78 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 431  -  - - 431 
อำคำรและอุปกรณ์-ผลต่ำงอตัรำค่ำเส่ือมรำคำ 275  515  -  790 
รำยไดร้อตดับญัชี 4,686  392  -  5,078 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ -  140  -  140 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 33,786  3,834  -  37,620 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั        

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน  44  -  (6,566)  (6,522) 
ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย        

และกำรบูรณะสถำนท่ี 4,942  431  -  5,373 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี   41,737  7,817  (6,566)  42,988 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2562 
 

2561 
 

2562 
 

2561 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 44,933 

 
67,226  41,040  62,066 

รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (2,888) 
 

3,053  (2,888)  3,053 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

  ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นและท่ีกลบัรำยกำร (5,632) 
 

(9,038)  (11,299)  (7,817) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมงบก ำไรขำดทุน        

และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 36,413 
 

61,241  26,853  57,302 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดแ้ละก ำไรทำงบญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2562 
 

2561 
 

2562 
 

2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได ้ 340,679 

 
438,085 

 
375,538 

 
459,765 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 8.5 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ภำษีเงินได ้ 84,970  95,325  75,108  91,953 
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินไดปี้ก่อน (2,888)  3,053  (2,888)  3,053 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (45,669) 
 

(37,137) 
 

(45,367) 
 

(37,704) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมงบก ำไรขำดทุนและ        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 36,413  61,241  26,853  57,302 

บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศใชอ้ตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ
อีกแห่งหน่ึงใชอ้ตัรำภำษีตำมธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในอตัรำร้อยละ 15 - 20 

ส ำหรับบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศใชอ้ตัรำภำษีท่ีก ำหนดในประเทศนั้นๆ ในอตัรำร้อยละ 8.5 - 25 



 
- 49 - 

 

 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2562  2561  2562  2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น 434,390  484,474  403,284  413,116 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,234  61  11,052  607 
เงินทดรองรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  16  92 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 39,514  34,605  39,395  33,348 
รำยไดร้อรับรู้ 44,381  37,794  43,237  36,790 
เจำ้หน้ีอื่น - บริษทัอืน่ 73,309  56,875  45,639  66,341 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,160  25,303  1,814  - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 209,256  265,886  187,282  238,093 

 833,244  904,998  731,719  788,387 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้มืกบับริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย จ ำนวน 0.20 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 8.57 ลำ้นบำท) โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.5 ต่อปี ซ่ึงเงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลักประกัน และมีก ำหนดช ำระคืนเ ม่ือทวงถำม  ต่อมำในวันท่ี  
29 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัไดช้ ำระเงินกูแ้ลว้ทั้งจ ำนวน 

18. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอน ำส่ง 37,305  38,363  26,452  29,045 
อื่นๆ 10,000  12,032  7,972  6,577 

 47,305  50,395  34,424  35,622 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผู้กู้  วงเงินกู้ยืม อัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  

  (ร้อยละต่อปี)   2562  2561 2562 2561 
     พันบำท  พันบำท  พันบำท   พันบำท 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) (1)             
         เงินกูยื้มจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 30 อตัรำเงินกู ้ จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏำคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏำคม 2564 
        

 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.25 9,500  15,500  9,500   15,500 
 195 MLR  จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 2,321,430 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ถึง วนัท่ี 23 มีนำคม 2567 
        

 ลำ้นบำท ลบดว้ยร้อยละ 2 146,250  174,107  146,250   174,107 
 5.73 

ลำ้นบำท 
MLR  

ลบดว้ยร้อยละ 2.45  
จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 337,050 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึง วนัท่ี 31 มีนำคม  2563 
 

- 
  

5,056 
  

- 
   

5,056 
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ำกัด  (2)            
เงินกูยื้มจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 15 อตัรำดอกเบ้ีย  

จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บำท  
ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกรำคม 2560 ถึง วนัท่ี 17 มกรำคม 2562 

        
 ลำ้นบำท เงินฝำกออมทรัพย์

บวกร้อยละ 1.00 
 

- 
  

628 
  

- 
  

- 
     155,750  195,291  155,750   194,663 

หัก  เงินกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (33,857)  (38,530)  (33,857)   (37,902) 
     121,893  156,761  121,893   156,761 

(1) เงินกูยื้มดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู ้
(2) เงินกูยื้มมีหลกัประกนัเป็นเงินฝำกธนำคำรออมทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี ตำมสัญญำกูยื้มเงิน บริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู ้  
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20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
      งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผู้กู้ วงเงินกู้ยืม อัตรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
  (ร้อยละต่อปี)    2562  2561  2562  2561 

บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ ำกัด             
เงินกูย้ืมจำกบริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั      4 อตัรำเงินกู ้ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 274,575 บำท         
 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือน 10 เมษำยน 2561 ถึง 21 พฤศจิกำยน 2564  3,032  3,270  -  - 
             
หกั  เงินกูย้ืมระยะยำวจำกผูถื้อหุ้นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    -  (1,216)  -  - 

      3,032  2,054  -  - 

บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ ำกดั ไดเ้จรจำเร่ืองกำรผ่อนผนัช ำระหน้ีกบับริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่ำว โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 กำรเจรจำดงักล่ำวไดเ้สร็จส้ินและอยู่ในระหว่ำงกำรแกไ้ขตำรำงกำรผ่อนช ำระเงินกูแ้นบทำ้ยสัญญำ จำกสำเหตุดงักล่ำว ทำงบริษทั อุเมะโนะฮำนะ 
เอส แอนด ์พี จ ำกดัจึงจดัประเภทเงินกูค้ำ้งช ำระทั้งจ ำนวนเป็นเงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบกำรเงิน เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั 



 
- 52 - 

 

 

21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำย ุ       
ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ท่ีก ำหนดไวส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 25,064  21,106  20,599  19,741 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,205  3,406  3,488  3,312 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 39,599  -  37,570  - 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุและ        
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 68,868  24,512  61,657  23,053 

ควำมเคล่ือนไหวของมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร        
ผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 159,813  173,289  155,494  169,152 

ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 25,064  21,106  20,599  19,741 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,205  3,406  3,488  3,312 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 39,599  -  37,570  - 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์               

ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน (16,889)  (34,105)  (20,528)  (32,828) 
 211,792  163,696  196,623  159,377 
หกั  ผลประโยชนท่ี์จ่ำยระหว่ำงปี (7,773)  (3,883)  (7,273)  (3,883) 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร        

ผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 204,019  159,813  189,350  155,494 
หกั  ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับ        

ผลประโยชน์พนกังำน (4,718)  (6,608)  (4,575)  (6,223) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ        

ผลประโยชน์พนกังำน 199,301  153,205  184,775  149,271 
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พระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี      
5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนฉบับน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำง     
เลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำง
อตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำนหลงัออกจำกงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 39.60 ลำ้นบำท และ 37.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยใน 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 16.89 ลำ้นบำท และ 20.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตุหลกัท่ีท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัมำจำกกำรลดลงในอตัรำเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และกำรเพิ่มขึ้นในอตัรำกำรหมุนเวียน
ของพนกังำนในบำงกลุ่ม ตำมขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยใน 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 34.11 ลำ้นบำท และ 32.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สำเหตุหลกัท่ีท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกันภยัมำจำกกำรเพิ่มขึ้นในอตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำนในช่วงอำยุมำก ตำมขอ้
สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีส ำคัญท่ีใช้ ในกำรค ำนวณ
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561  2562 2561 
อตัรำคิดลดร้อยละต่อปี ร้อยละ 1.49 - 2.84 ร้อยละ 2.14 - 2.87  ร้อยละ 1.49 ร้อยละ 2.43 
อตัรำกำรเสียชีวิต ตำรำงอตัรำ ตำรำงอตัรำ  ตำรำงอตัรำ ตำรำงอตัรำ 
 กำรเสียชีวิต กำรเสียชีวิต  กำรเสียชีวิต กำรเสียชีวิต 
 ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560  ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560 
อำยเุกษียณปกติ 60 ปี 60 ปี  60 ปี 60 ปี 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน ร้อยละ 0 - 4 ร้อยละ 4  ร้อยละ 0 - 3 ร้อยละ 4 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0 - 48 ร้อยละ 0 - 49  ร้อยละ 0 - 41 ร้อยละ 0 - 41 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัขำ้งตน้ 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด     
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 17.21 15.95 15.07 15.43 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (15.08) (13.88) (13.78) (13.44) 

     

อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน     
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 16.81 15.32 15.37 14.83 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (14.26) (13.61) (12.99) (13.19) 

     

อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน     
อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน - เพ่ิมขึ้น 1 ปี 0.80 0.73 0.74 0.71 
อำยคุำดเฉล่ียของพนกังำน - ลดลง 1 ปี (0.80) (0.73) (0.73) (0.71) 
     

อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน     
อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 9.81 9.90 9.36 9.71 
อตัรำหมุนเวียนของพนกังำน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (16.27) (14.98) (14.88) (14.51) 

22. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย        
และกำรบูรณะสถำนท่ี 52,954  57,086  42,850  41,831 

อื่นๆ 6,428  6,065  6,428  6,065 
 59,382  63,151  49,278  47,896 
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23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
เพื ่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษทัมหำชนจ ำกดั พ .ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนส ำรองน้ีจะน ำมำจดัสรรปันผลไม่ได ้

24. กำรจัดสรรก ำไรและเงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล 
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.87 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุ้น เป็นจ ำนวนเงินรวม 
426.65 ล้ำนบำท และเน่ืองจำกบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอัตรำหุ้นละ 0.07 บำท 
จ ำนวนเงินรวม 34.32 ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2560 ดงันั้นบริษทัจึงจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัรำ
หุน้ละ 0.80 บำท จ ำนวนเงินรวม 392.33 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล  
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 490,408,365 หุ้นในอตัรำ
หุน้ละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 24.52 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2561 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล 
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.73 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ ำนวนเงิน
รวม 357.99 ลำ้นบำท และเน่ืองจำกบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท 
จ ำนวนเงินรวม 24.52 ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2561 ดงันั้นบริษทัจึงจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัรำ
หุน้ละ 0.68 บำท จ ำนวนเงินรวม 333.48 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 จ ำนวน 490,408,365 หุ้นในอตัรำ
หุน้ละ 0.04 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 19.62 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 
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บริษทัยอ่ย 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแก่ผูถื้อหุ้นสำมญั  
โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ช่ือบริษัท วันที่ประชุม เงินปันผล จ ำนวนเงิน วันที่จ่ำยเงินปันผล 

 คณะกรรมกำรบริษัท (บำทต่อหุ้น) บำท  

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 13 มิถุนำยน 2562 99.58 49,787,500 20 มิถุนำยน 2562 
   49,787,500  

     
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั 30 มีนำคม 2562 3,000.00 3,000,000 25 เมษำยน 2562 
 3 เมษำยน 2562 23.00 230,000 29 พฤษภำคม 2562 
 28 มิถุนำยน 2562 500.00 5,000,000 25 กรกฎำคม 2562 
 30 กนัยำยน 2562 495.00 4,950,000 25 ตุลำคม 2562 

   13,180,000  

รวม   62,967,500  

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
ช่ือบริษัท วันที่ประชุม เงินปันผล จ ำนวนเงิน วันที่จ่ำยเงินปันผล 

 คณะกรรมกำรบริษัท (บำทต่อหุ้น) บำท  

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ำกดั 30 มีนำคม 2562 600.00 6,000,000 18 พฤษภำคม 2562  
10 เมษำยน 2562 120.00 1,200,000 18 มิถุนำยน 2562 

   7,200,000  

     
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั 30 มีนำคม 2561 400.00 4,000,000 2 พฤษภำคม 2561 
 30 มีนำคม 2561 850.00 8,500,000 2 พฤษภำคม 2561 
 10 เมษำยน 2561 50.00 500,000 2 พฤษภำคม 2561 
 30 มิถุนำยน 2561 540.00 5,400,000 11 กรกฎำคม 2561 
 30 กนัยำยน 2561 247.00 2,470,000 10 ตุลำคม 2561 
 30 ธนัวำคม 2561 240.00 2,400,000 25 มกรำคม 2562 
   23,270,000  

รวม   30,470,000  
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25. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำ        
ของหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 1,355  639  1,355 ) 639 

ดอกเบ้ียรับ 2,567  2,581  4,667  4,844 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 2,617  3,651  14,455  16,314 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 3,782  4,618  9,948  11,645 
รำยไดค้่ำบตัรสมำชิก 24,771  24,196  24,771  24,196 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 4,126  4,021  931  3,977 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรแก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้ 

(ดูหมำยเหตขุอ้ 33) 
 

1,404 
  

1,404 
  

- 
  

- 
เงินปันผลรับ -  -  62,002  35,457 
รำยไดอ้ื่น 31,914  57,264  43,045  45,641 
 72,536  98,374  161,174  142,713 

26. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 
บริษัทมีรำยกำรบัญชีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำร-กำรร่วมค้ำ และกิจกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดอ่ื้น ตน้ทุนขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม กิจกำร-กำรร่วมค้ำ และกิจกำรอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคัญระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำร-กำรร่วมค้ำ และบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำทุนบวกส่วนเพิ่มหรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไว ้ 
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ยอดคงเหลือท่ีส ำคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

26.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
บัญชี/กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  50,001  43,358 
บริษทัร่วม 296  269  296  269 
กำรร่วมคำ้ 20,688  14,685  70  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,021  2,063  3,021  2,063 

 24,005  17,017  53,388  45,690 
        
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  13,175  13,723 

        
รำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  8,840  3,454 
บริษทัร่วม 212  86  212  86 
กำรร่วมคำ้ 5,886  5,824  5,886  5,824 

 6,098  5,910  14,938  9,364 
        

รำยได้ค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (เงินปันผล)        
บริษทัยอ่ย -  -  -  2,400 

        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)        
บริษทัยอ่ย (ร้อยละ 3.0 - 3.5) -  -  9,000  12,228 
กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 4.5) 2,941  2,974  -  - 

 2,941  2,974  9,000  12,228 

        
เงินลงทุน        

บริษทัร่วม 67,410  56,186  4,997  4,997 
        
บริษทัยอ่ย -  -  325,366  325,366 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน        

ในบริษทัยอ่ย -  -  (104,615)  (65,000) 
 -  -  220,751  260,366 
        

กำรร่วมคำ้ 260,201  275,868  35,000  35,000 
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หน่วย : พันบำท 
บัญชี/กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 11) -  -  50,951  53,128 
        

เจ้ำหนี้กำรค้ำ         
บริษทัยอ่ย -  -  9,818  546 
กำรร่วมคำ้ 281  -  281  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 953  61  953  61 

 1,234  61  11,052  607 
        

เงินทดรองรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย -  -  16  92 

        
เจ้ำหนี้อ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  1,814  - 
กำรร่วมคำ้ 31,160  25,303  -  - 
 31,160  25,303    1,814  - 
        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษทัยอ่ย (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ตอ่ปี) -  -  -  8,572 

        

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี) 3,032  3,270  -  - 

26.2 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  -  41,677  42,107 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  -  6,166  7,027 
ดอกเบ้ียรับ -  -  2,008  2,506 
รำยไดอ่ื้น -  -  25,642  15,894 
เงินปันผลรับ -  -  53,007  30,460 
ซ้ือสินคำ้ -  -  3,652  3,378 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ -  -  92,423  55,218 
ค่ำบริกำร -  -  15,422  - 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  274  92 
 -  -  240,271  156,682 
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หน่วย : พันบำท 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
บริษัทร่วม        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 539  769  539  769 
รำยไดอ่ื้น 485  515  485  515 
เงินปันผลรับ 8,995  4,997  8,995  4,997 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20,218  17,771  -  - 

 30,237  24,052  10,019  6,281 

กำรร่วมค้ำ        
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 1,900  3,000  1,900  3,000 
ดอกเบ้ียรับ 125  126  -  - 
รำยไดอ่ื้น 3,185  1,814  714  1,814 
ซ้ือสินคำ้ 3,799  40  2,529  40 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (15,668)  (14,579)  -  - 
 (6,659)  (9,599)  5,143  4,854 

กรรมกำรร่วมกัน        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 1,487  1,517  1,487  1,517 
ค่ำบริกำร 7,931  7,671  7,931  7,671 
 9,418  9,188  9,418  9,188 

กรรมกำร        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 1,320 

 

1,320 
 

1,320 
 

1,320 

        
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 94,553  100,622  94,553  100,622 
ซ้ือสินคำ้ 161  1,426  161  1,426 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 5,948  5,642  5,948  5,642 
ค่ำบริกำร 4,583  2,973  4,583  2,973 
ดอกเบ้ียจ่ำย 134  131  -  - 
 105,379  110,794  105,245  110,663 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 55,541  56,213  55,541  55,008 
ผลประโยชน์ระยะยำว 1,052  1,516  1,052  1,516 
 56,593  57,729  56,593  56,524 
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27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        
และงำนระหว่ำงท ำเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2,817  (1,351)  2,759 ) (1,251) 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,494,164  2,527,438  2,316,655  2,317,904 
ค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือ 85,539  87,666  84,910  87,156 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 341,802  381,975  300,356  328,213 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 2,057,411  2,037,404  1,781,506  1,767,623 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 167,434  221,049  199,480  213,697 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 230,118  262,355  217,340  238,285 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 56,594  57,429  56,594  56,524 
ค่ำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 445,157  504,152  360,973  355,911 
ค่ำธรรมเนียมบริกำร 487,075  465,638  458,519  438,270 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร  11,857  3,262  11,857  3,262 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 11,262  3,941  10,117  3,852 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) (626)  1,378  6  1,378 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศได้จดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงำนของบริษทัเป็นสมำชิกโดยควำมสมคัรใจ ตำมระเบียบของกองทุน สมำชิกจ่ำยเงิน
สมทบเขำ้กองทุนในอตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 2 ของค่ำจำ้ง
แต่ละเดือน เงินกองทุนดังกล่ำวจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมมีจ ำนวน 
20.67 ลำ้นบำท และ 19.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 19.72 ลำ้นบำท 
และ 18.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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29. กำรจัดกำรส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำรส่วนของทุน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ 
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ช้อตัรำส่วนทำงกำรเงินใดๆ โดยเฉพำะ เพื่อดูแลรักษำระดบัทุน หำกแต่จดักำร
ใหมี้ระดบัทุนอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทัเท่ำนั้น เช่น กำรออกหุ้นใหม่หรือ
ปรับปรุงจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ขณะนั้นๆ 

30. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษทัไดร้ำยงำนและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
30.1 ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือเกิดจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรซ้ือขำย ท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
ไม่สำมำรถเรียกเก็บหน้ีได้ บริษทัและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรกระจุกตัวของสินเช่ือ 
ไม่มำก เน่ืองจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่ค้ำท่ีมี 
ควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อลดโอกำสกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำได ้

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 

30.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่
บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำผลกระทบจำก
อตัรำดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงสูงขึ้นไม่มีสำระส ำคญัต่อดอกเบ้ียจ่ำย เน่ืองจำกเงินกู้ยืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจ ำนวนไม่มีสำระส ำคญั 

30.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรท่ีอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนไม่มีสำระส ำคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศ 
เน่ืองจำกธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศท ำในสกุลเงินบำท  

อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนอำจมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชเ้คร่ืองมือ
ทำงกำรเงินในกำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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30.4 มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดงันั้นมูลค่ำยุติธรรม
ท่ีประมำณขึ้นที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงิน
ซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำร
ประมำณที่แตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบที่มีสำระส ำคัญในมูลค่ำยุติธรรมที่ประมำณขึ้น 
บริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ล ำดับช้ัน
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมิน
มูลค่ำ และข้อมูลที่ใช้ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 

มูลค่ำยุติธรรม (พันบำท)  มูลค่ำยุติธรรม (พันบำท)  

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2561 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 
 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
303,400 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,142 

 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
181,302 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,838 

 

 กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
303,400 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 24,142 

 

 กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
181,302 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,838 

 

ล ำดบั 2 
 
 

วดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใช้
วิธีคิดมูลค่ำตำมบญัชี
สินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) 
ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ในตลำด
ตรำสำรทุนแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงค ำนวณโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนของผู ้
ออกตรำสำรนั้น   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินให้
กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณ เน่ืองจำกครบ
ก ำหนดช ำระในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืนมีมูลค่ำยติุธรรมไม่ต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีรำยงำนอยำ่งมีสำระส ำคญั 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั มีมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณ 
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รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรม 

หน่วย : พันบำท 
 รำคำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม  ล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,951  62,340  ระดบั 3 
 59,951  62,340   

      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,357  66,310  ระดบั 3 
 65,357  66,310   

มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีดอกเบ้ียคงท่ีค ำนวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคตประมำณจำกรำคำตลำดท่ีเก่ียวขอ้งคิดลดดว้ยอตัรำ
ตน้ทุนของเงินทุนของกลุ่มบริษทัเอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีภำยในประเทศ ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูป ธุรกิจร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศและอ่ืนๆ 

รำยกำรตดับญัชีระหวำ่งส่วนงำน รำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก และกำรกระทบยอดระหวำ่งผลรวมของก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอกกบัก ำไร
ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดแ้ละก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พันบำท 

 ธุรกิจร้ำนอำหำร
และเบเกอร่ี

ภำยในประเทศ 

 ธุรกิจขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 6,060,239  809,631  455,046  141,166  7,466,082  (153,713)  7,312,369 

ก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 901,899  102,239  5,378  497  1,010,013  (66,664)  943,349 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ่ื้นๆ             72,536 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (610,516) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (56,594) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ             (4,566) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (8,080) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำร-กำรร่วมคำ้             4,551 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             340,680 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (36,413) 
ก ำไรส ำหรับปี             304,267 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี             5,584 
ก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับปี             309,851 
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 หน่วย : พันบำท 

 ธุรกิจร้ำนอำหำร
และเบเกอร่ี

ภำยในประเทศ 

 ธุรกิจขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 6,184,030  819,039  620,187  85,880  7,709,136  (100,761)  7,608,375 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 990,387  109,368  (31,390)  (4,191)  1,064,174  (65,436)  998,738 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รำยไดอ่ื้นๆ             98,374 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (590,373) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (57,729) 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             (6,971) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ             192 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (7,338) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำร-กำรร่วมคำ้             3,192 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             438,085 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (61,241) 
ก ำไรส ำหรับปี             376,844 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี             19,865 
ก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับปี             396,709 
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หน่วย : พันบำท 
 ธุรกิจร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกิจขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 72,496  172,674  192,835  4,560  442,565  (229,716)  212,849 
สินคำ้คงเหลือ 106,096  21,748  7,986  1,784  137,614  -  137,614 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 511,285  863  96,136  3,375  611,659  (4,933)  606,726 
สิทธิกำรเช่ำ 25,598  -  2,403  -  28,001  -  28,001 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน             110,684 
- สินคำ้คงเหลือ             162,782 
- ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์             908,223 
- สิทธิกำรเช่ำ             635 
- อ่ืนๆ             1,723,888 
สินทรัพยร์วม             3,891,402 
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หน่วย : พันบำท 
 ธุรกิจร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกิจขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561              

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 72,332  195,514  190,610  788  459,244  (212,787)  246,457 
สินคำ้คงเหลือ 108,297  23,662  5,785  2,178  139,922  -  139,922 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 484,513  1,239  120,227  3,575  609,554  (5,744)  603,810 
สิทธิกำรเช่ำ 40,847  -  2,774  -  43,621  -  43,621 
สินทรัพยท่ี์ใชร่้วมกนั              
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน             97,478 
- สินคำ้คงเหลือ             167,105 
- ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์             1,012,392 
- สิทธิกำรเช่ำ             83 
- อ่ืนๆ             1,728,702 
สินทรัพยร์วม             4,039,570 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ  ต่ำงประเทศ  งบกำรเงินรวม 

รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31ธนัวำคม 2562      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 6,762,230  455,047  7,217,277 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,125,252  114,037  2,239,289 

      
รำยได้      
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31ธนัวำคม 2561      
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 6,886,797  620,187  7,506,984 

      
สินทรัพย์ของส่วนงำน      
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,238,299  136,601  2,374,900 

32. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 
32.1 ภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

มีดงัน้ี 
ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศ  

หน่วย : พนับำท 
ระยะเวลำกำรช ำระ 2562  2561 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 550,978  548,940 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,193,887  1,186,896 
เกิน 5 ปี 49,152  74,454 
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ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ 2562  2561 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 63,009  61,416 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 173,927  331,133 
เกิน 5 ปี 98,622  11,201 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีและ
สัญญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมเป็น
จ ำนวน 932.23 ลำ้นบำท และจ ำนวน 969.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีและ
สัญญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร
เป็นจ ำนวน 819.49 ลำ้นบำท และจ ำนวน 794.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัคงคำ้งเก่ียวกบัรำยจ่ำย
ฝ่ำยทุนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำขำ ร้ำนคำ้ และระบบสำรสนเทศใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 45.42 ลำ้นบำท 
และ 43.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรแห่ง
หน่ึงออกให้เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ ำนวนเงิน 79.45 ลำ้นบำท 
และ 71.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมหนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 1.05 ลำ้นบำท 
ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝำกธนำคำรของบริษทัเป็นหลกัประกนั  

32.4 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้ ำสัญญำกำรใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรโดยบริษทัย่อยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่ำสิทธิกำรด ำเนินงำน (Running royalty) เป็นรำยไตรมำสของแต่ละปี ในอตัรำท่ีระบุไว้
ในสัญญำเพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้และกรรมวิธีกำรผลิต 

บริษทัได้ออกหนังสือค ้ำประกันสัญญำค ้ำประกัน (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 
เพื่อค ้ำประกนัจ ำนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยตำมสัญญำสิทธ์ิ (License Agreement)  
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33. กำรโอนธุรกจิของบริษัทย่อยให้แก่กจิกำร-กำรร่วมค้ำ 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2560 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอส แอนด์ พี 
โกลเบิล จ ำกดั ไดโ้อนร้ำนอำหำรไทยในสหรำชอำณำจกัร จ ำนวน 4 ร้ำน และโอนพนกังำนและทรัพยสิ์นอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่บริษทั สุดำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั โดยแลก 
หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทั สุดำ จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 4.1 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 179.20 ลำ้นบำท)  

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ไดโ้อนธุรกิจโดยขำยหุน้สำมญัทั้งหมด 
ในบริษัท สุดำ จ ำกัด ให้แก่บริษัท ภัทรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกัด ซ่ึงเป็นกิจกำร-กำรร่วมค้ำในรำคำ 4.1  
ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 179.20 ลำ้นบำท) และไดรั้บช ำระเงินแลว้เต็มจ ำนวนในปี 2560 จำกกำร
โอนธุรกิจดังกล่ำว บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจเป็นรำยได้ส ำหรับปี 2560 จ ำนวนเงิน 1.84 ล้ำน
ปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 79.91 ลำ้นบำท) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลภำยนอกกลุ่มบริษทั เอส 
แอนด์ พี และส่วนท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 1.84 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 79.91 ลำ้นบำท) แสดงใน
บญัชีเป็น “ส่วนเกินจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ทั้ งน้ี บริษัทจะรับรู้ “ส่วนเกินจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจ
ใหแ้ก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้” ดงักล่ำวเขำ้ก ำไรสะสม เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้ลดลง
หรือกิจกำร-กำรร่วมคำ้ขำยธุรกิจท่ีรับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ไดข้ำยอำคำรซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชี
จ ำนวน 1.62 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 70.81 ลำ้นบำท) ให้แก่ บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ภัทรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกัด ซ่ึงเป็นกิจกำร-กำรร่วมคำ้ในรำคำจ ำนวน 2.9 
ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 126.51 ลำ้นบำท) โดยบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกดั ไดรั้บช ำระ
เงินแลว้เต็มจ ำนวนในปี 2560 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวรให้แก่ กิจกำร-กำรร่วมคำ้เป็น
รำยไดส้ ำหรับปี 2560 จ ำนวนเงิน 0.64 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 28.08 ลำ้นบำท) ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้นของบุคคลภำยนอกกลุ่ม เอส แอนด์ พี โดยส่วนท่ีเหลือจ ำนวนเงิน 0.64 ลำ้นปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 
28.08 ลำ้นบำท) แสดงในส่วนของหน้ีสินในบญัชี “ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กิจกำร-กำรร่วม
คำ้รอรับรู้”  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กิจกำร-
กำรร่วมคำ้รอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในกิจกำร-กำรร่วมคำ้ลดลง และ
เม่ือกิจกำร-กำรร่วมคำ้ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพยท่ี์รับโอนออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กิจกำร-
กำรร่วมคำ้รอกำรรับรู้ จ ำนวน 1.40 ลำ้นบำท เป็นรำยได้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม ท ำให้บญัชีก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวรให้แก่กิจกำร-กำรร่วมคำ้รอรับรู้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 25.28 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 26.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวัน ท่ี  25 กุมภำพันธ์  2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำห รับ 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 จ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.56 บำท เป็นจ ำนวนเงิน
รวม  274.63 ลำ้นบำท เงินปันผลดังกล่ำวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่ำงกำลอัตรำหุ้นละ 0.04 บำท  
จ ำนวนเงินรวม 19.62 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 และเงินปันผล 
ท่ีจะจ่ำยเพิ่มเติมจ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.52 บำท จ ำนวนเงินรวม 255.01 ล้ำนบำท  
ซ่ึงจะจ่ำยในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 โดยแบ่งจ่ำยเป็นหุน้ปันผลและเงินปันผล ดงัน้ี 

- บริษทัจะจ่ำยหุ้นปันผลโดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่ของบริษทัจ ำนวน 9,808,167 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 1.00 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำ 50 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่ำทั้งส้ิน 
9,808,167.30 บำท หรือคิดเป็นกำรจ่ำยปันผลในอัตรำหุ้นละ  0.02 บำท ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น 
บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรำหุ้นละ 0.02 บำท  

- บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท หรือคิดเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ิน 245.02 
ลำ้นบำท  

โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปีเพื่อขออนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวต่อไป 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีได้รับกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมของบริษทัเมื่อ
วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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