
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและ       
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ     
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน 2563                  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.7 ซ่ึงอธิบายถึงการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และเลือกน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ      
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั ทั้งน้ีขา้พเจา้
มิไดใ้หข้อ้สรุปท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 564,497           674,338           459,516           542,550           
เงินลงทุนชัว่คราว 2.7.1 และ 8 - 327,556           - 327,542           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5 194,751           328,007           170,084           348,238           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 2,641               2,941               21,000             17,000             
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 - - 3,256               2,637               
สินคา้คงเหลือ 7 205,010           300,396           194,307           286,468           
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 8 228,867           - 228,853           -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 27,118             23,349             20,942             15,917             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,222,884        1,656,587        1,097,958        1,540,352        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 809                  809                  784                  784                  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 71,758             67,410             4,997               4,997               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 220,751           220,751           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 236,521           260,201           35,000             35,000             
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 - - 83,256             40,314             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,413,710        1,510,474        1,324,491        1,391,832        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 24,641             29,413             24,362             29,004             
สิทธิการเช่า - 28,636             - 18,551             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2.7.2 2,108,585        - 1,826,906        -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 78,554             51,478             75,884             50,181             
เงินมดัจาํระยะยาว 279,313           277,995           252,754           252,171           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,187               8,399               2,874               3,655               

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,220,078        2,234,815        3,852,059        2,047,240        
รวมสินทรัพย์ 5,442,962        3,891,402        4,950,017        3,587,592        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563 2562 2563 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 120,000           -                   120,000           -                   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 13 574,527           833,244           510,763           731,719           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 33,857             33,857             33,857             33,857             
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 504                  2,001               -               -               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 118                  27,328             -               27,021             
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,273               4,718               2,130               4,575               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2.7.2 501,123           1,814               436,938           1,814               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 39,239             45,491             23,188             32,610             

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,271,641        948,453           1,126,876        831,596           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กิจการร่วมคา้รอการรับรู้ 24,573             25,275             -               -               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 104,964           121,893           104,964           121,893           
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 2,696               1,031               -               -               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 174,165           199,301           163,506           184,775           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2.7.2 1,662,751        2,879               1,413,024        2,879               
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 55,825             56,504             46,049             46,400             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 2,024,974        406,883           1,727,543        355,947           
รวมหน้ีสิน 3,296,615        1,355,336        2,854,419        1,187,543        

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

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

ทุนที่ออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,981 689,981 689,981 689,981
ส่วนเกินจากกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ 79,905 79,905 -               -               
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 52,343 52,343 52,343 52,343
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 869,481 1,238,537        862,866 1,167,317        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (60,780) (61,334) - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,121,338 2,489,840 2,095,598 2,400,049

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 25,009 46,226             - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,146,347 2,536,066 2,095,598 2,400,049

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,442,962 3,891,402 4,950,017 3,587,592

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 969,426 1,732,923 924,306 1,569,722
ตน้ทุนขาย (627,507) (1,015,970) (606,277) (955,794)
กําไรขั้นต้น 341,919           716,953           318,029            613,928
รายไดอ่ื้น 16,274 15,976 19,581 70,404
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (268,344) (484,900) (240,710) (415,593)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (122,331) (221,134) (118,563) (185,818)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (8,089) (16,433) (8,089) (16,433)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (2,126)              (3,593) (4,392)              (1,912)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17 (7,797) 1,912               -               -               
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (50,494)            8,781               (34,144)            64,576             
รายไดท้างการเงิน 617                  -               1,312                1,875               
ตน้ทุนทางการเงิน (16,550) (1,971) (14,615) (2,022)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (66,427)            6,810               (47,447)            64,429             
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 13,309 3,977 13,057 4,789
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (53,118)            10,787 (34,390)            69,218

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี -               23,576 -               26,085

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (7,072) (10,826) -               -               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (7,072)              12,750             -               26,085             
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (60,190) 23,537 (34,390) 95,303

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (51,341) 14,381 (34,390) 69,218             
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,777) (3,594) -               -               

(53,118)            10,787             (34,390)            69,218             

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (52,367) 33,103 (34,390) 95,303             
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,823) (9,566) -               -               

(60,190)            23,537             (34,390)            95,303             

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.10) 0.03 (0.07) 0.14
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม
2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 2,433,328 3,475,158 2,278,148 3,148,779
ตน้ทุนขาย (1,538,696) (2,012,792) (1,473,274) (1,896,467)
กําไรขั้นต้น 894,632        1,462,366      804,874         1,252,312
รายไดอ่ื้น 33,595 33,076 47,501 95,265
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (696,326) (979,222) (604,377) (832,716)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (259,379) (397,303) (251,535) (334,660)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17 (21,440) (32,144) (21,440) (32,144)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 868               (4,118) (2,727)           (2,177)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 17 (19,332) 5,794             -            -            
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (67,382)         88,449           (27,704)         145,880         
รายไดท้างการเงิน 636               -             1,849             4,667             
ตน้ทุนทางการเงิน (36,156) (4,163) (30,774) (4,073)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (102,902)       84,286           (56,629)         146,474         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 17,467 (2,460) 17,308 (1,150)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (85,435)         81,826 (39,321)         145,324

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิจากภาษี -            23,576 -            26,085

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,991) (5,655) -            -            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,991)           17,921           -            26,085           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (90,426) 99,747 (39,321) 171,409

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (77,796) 87,671 (39,321) 145,324         
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (7,639) (5,845) -            -            

(85,435)         81,826           (39,321)         145,324         

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ (77,242) 109,585 (39,321) 171,409         
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,184) (9,838) -            -            

(90,426)         99,747           (39,321)         171,409         

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.16) 0.18 (0.08) 0.30
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนเกินจาก องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรจากการ ยังไม่ได้จดัสรร กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
โอนธุรกิจแก่ ทุนสํารอง ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ตามกฎหมาย จากการแปลงค่างบการเงนิ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 490,408 689,981 79,905 52,343 1,263,735   (55,039)                                                 2,521,333    67,935     2,589,268    
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด -          -          -            -       87,671         -                                                      87,671          (5,845)      81,826         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -          -          -            -       23,472         (1,558)                                                   21,914          (3,993)      17,921         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -          -            -       111,143      (1,558)                                                   109,585        (9,838)      99,747         
เงินปันผลจ่าย 16 -          -          -            -       (333,478)     -                                                      (333,478)      (9,959)      (343,437)      
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 490,408    689,981    79,905         52,343   1,041,400   (56,597)                                                 2,297,440    48,138     2,345,578    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ก่อนผลกระทบจากการนํามาตรฐานใหม่มาใช้ 490,408 689,981 79,905 52,343 1,238,537   (61,334)                                                 2,489,840    46,226     2,536,066
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้รั้งแรก  2.7.2 -          -          -            -       (36,248)       -                                                      (36,248)        (8,033)      (44,281)        
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - หลงัผลกระทบจากการนาํมาตรฐานใหม่มาใช้ 490,408 689,981 79,905 52,343 1,202,289 (61,334) 2,453,592 38,193 2,491,785
ขาดทุนสาํหรับงวด -          -          -            -       (77,796)       -                                                      (77,796)        (7,639)      (85,435)        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -          -          -            -       -            554                                                        554               (5,545)      (4,991)          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -          -          -            -       (77,796)       554                                                        (77,242)        (13,184)    (90,426)        
เงินปันผลจ่าย 16 -          -          -            -       (255,012)     -                                                      (255,012)      -         (255,012)      
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 490,408    689,981    79,905         52,343   869,481      (60,780)                                                 2,121,338    25,009     2,146,347    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กิจการร่วมค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุม

หน่วย : พนับาท

ส่วนได้เสีย
กําไรสะสม

บริษัทใหญ่มูลค่าหุ้นสามัญ

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

รวมรวม
งบการเงนิรวม

ชําระแล้ว
ทุนที่ออกและ

จดัสรรแล้ว
ส่วนเกิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น



หมายเหตุ
รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 490,408 689,981 52,343       1,155,304  2,388,036
กาํไรสาํหรับงวด - - - 145,324     145,324
กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - 26,085       26,085
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 171,409 171,409
เงินปันผลจ่าย 16 - - - (333,478) (333,478)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 490,408 689,981 52,343 993,235 2,225,967

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 
- ก่อนผลกระทบจากการนํามาตรฐานใหม่มาใช้ 490,408 689,981 52,343       1,167,317  2,400,049

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาใชค้รั้งแรก 2.7.2 - - - (10,118) (10,118)
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

- หลงัผลกระทบจากการนาํมาตรฐานใหม่มาใช้ 490,408 689,981 52,343 1,157,199 2,389,931
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (39,321)      (39,321)
เงินปันผลจ่าย 16 - - - (255,012)    (255,012)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 490,408 689,981 52,343 862,866 2,095,598

ทุนที่ออก ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และชําระแล้ว
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (85,435) 81,826 (39,321) 145,324 
รายการปรับปรุง

(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (17,467) 2,460 (17,308) 1,150 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 338,831 172,541 303,401 150,043 
ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 2,200               3,924               2,726               1,799               
กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (1,310) (163) (1,310) (163)

19,332 (5,794) - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) 13,299 (2,489) 5,165 (2,489)
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (1,258) (671) (1,258) (671)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 19,809 5,845 10,191 5,334 
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (1,165) (886) (1,181) (882)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - (1,047) - (1,047)
รับรู้กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ (702) (702) - -
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,473 55,887 13,241 49,613 
ค่าใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 1,440 1,023 1,440 1,023 
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (6,999) (52,056)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (636) (1,300) (1,849)              (2,424)              
ตน้ทุนทางการเงิน 36,156 4,163 30,774 4,073 
ส่วนต่างจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกาํหนด (2,879) - (2,704) -
ผลต่างส่วนลดค่าเช่า 5,811 - 6,570 -

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 352,499 314,617 301,578 298,627 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึ้น) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 129,084 64,897 138,524 61,892 
สินคา้คงเหลือ 95,386 36,965 92,161 38,361 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (3,769) (15,392) (5,025) (16,632)
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั - (225) - (200)
เงินมดัจาํระยะยาว (1,318) (3,439) (583) (3,236)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,212 1,895 781 1,185 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ขึ้น (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (248,096)          (130,266)          (211,046)          (122,054)          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 54                    (11,296)            (10,862)            (7,286)              
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (54,054)            (1,581)              (36,955)            (1,581)              
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (7,691)              (12)                   248                  (12)                   

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 264,307           256,163           268,821           249,064           
จ่ายภาษีเงินได้ (34,290)            (44,561)            (32,887)            (43,046)            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 230,017           211,602           235,934           206,018           

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
-               -               (15,800)            (4,000)              
-               -               2,000               3,228               

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               4,239               937                  
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยท์างการเงิน -               (100,000)          -               (100,000)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 100,000           280,000           100,000           280,000           
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2.1 (86,987)            (100,235)          (84,853)            (84,583)            
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,882               1,060               1,864               1,032               
ดอกเบ้ียรับ 271                  709                  942                  1,833               
เงินปันผลรับ -               3,998               4,999               47,057             

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 15,166             85,532             13,391             145,504           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 120,000           -               120,000           -               
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (16,929)            (19,578)            (16,929)            (18,951)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.3 168                  -               - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.3 -               (237)                 - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.2.3 (189,931)          (1,496)              (175,674)          (1,496)              
เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ีย (2,956)              (3,947)              (2,598)              (4,084)              
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (254,963)          (331,909)          (254,963)          (331,909)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (344,611)          (357,167)          (330,164)          (356,440)          
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในสกุลเงินตราต่างประเทศ (2,138)              (2,952)              (2,195)              (1,364)              
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (8,275)              (7,958)              - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (109,841)          (70,943)            (83,034)            (6,282)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 674,338           782,984           542,550           579,474           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 4.1 564,497           712,041           459,516           573,192           

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พันบาท

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

เงินสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



 

 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ท ำธุรกิจหลกัคือ
กำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์ำหำรและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริกำรจดัเล้ียงนอกสถำนท่ี เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันไดข้ยำยวงกวำ้ง   
ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยกลุ่มบริษัทมีกำรปิดสำขำเป็นกำรชั่วครำวในบำงจังหวดัในประเทศไทยตั้ งแต่วนัท่ี 22 มีนำคม 2563  
รวมทั้งสำขำในสหรำชอำณำจกัร ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนำคม 2563 ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนำคม 2563 
ประเทศออสเตรีย ตั้ งแต่วนัท่ี 14 มีนำคม 2563 และสำธำรณรัฐประชำชนจีน ตั้ งแต่วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
อนัเป็นไปตำมมำตรกำรในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ของทำงรำชกำรแต่ละประเทศ 
โดยในประเทศได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรให้บริกำรแบบส่งถึงบ้ำน (ดิลิเวอร่ี) ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรของ 
กลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว และภำยใตข้อ้ก ำหนดและมำตรกำรผอ่นปรน
จำกทำงภำครัฐท่ีประกำศเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำกลบัมำเปิดบำง
สำขำในประเทศไทยตั้ งแต่วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2563 รวมทั้ งบำงสำขำในสหรำชอำณำจักร ตั้ งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎำคม 2563 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 และประเทศออสเตรีย ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของ
สินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ฝ่ำยบริหำรจะใชดุ้ลยพินิจในประเด็น
ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด ท ำให้เกิดควำม                       
ไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรผลกระทบท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตำมแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในเร่ืองกำรด้อยค่ำ                     
ของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น ำขอ้มูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีอำจจะกระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงินใน
อนำคตมำใช้ประกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้
สินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล                 
เฉพำะกจิกำร 
2.1 ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีได้จดัท ำข้ึน                     

ในสกุลเงินบำทและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล” และ                      
วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเป็นแบบย่อ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

2.2  ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2562 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562                    
ซ่ึงน ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด        
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอ                   
คร้ังล่ำสุด ดงันั้นขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลจึงเนน้กำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และ
สถำนกำรณ์ใหม่ๆ ข้อมูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีได้จดัท ำข้ึน                   
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดให ้               
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและเพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซอ้น
กับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแล้ว ดังนั้ น ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและ           
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 จึงควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด     
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
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2.6 ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   2563 2562 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั  ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดิลิเวอร่ี จ ำกดั ธุรกิจขนส่งอำหำร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพูชำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร กมัพูชำ 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     

(พีทีอี) จ ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน ประเทศไทย 99.98 99.98 

นอกจำกน้ี ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบได้รวมข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อย 
ในต่ำงประเทศซ่ึงถือหุน้โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั ซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรบริหำรและ
ใหค้วำมช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคใหก้บัร้ำนอำหำรไทยในต่ำงประเทศ มีดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
   2563 2562 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จ ำกดั     

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั  ร้ำนอำหำร สหรำชอำณำจกัร 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรำ (เจนีวำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร สวิตเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ภทัรำ อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ 

  
  

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ำกดั ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
  ประชำชนจีน 96.82 96.82 
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดั    
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล 
เรสทัวรองท์ แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์จ ำกดั ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
  ประชำชนจีน 57.29 57.29 
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รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนัยส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อย
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน                    
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำบญัชีน้ีและมีกำร
เปล่ียนแปลงในหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

2.7.1 มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั
คร้ังแรก โดยกลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของรอบระยะเวลำท่ี
รำยงำน 



 
- 5 - 

 

 

ขอ้ก ำหนดใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มีดงัน้ี 
1) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 
3) กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้ตำมขอ้ก ำหนดกำรปฏิบัติ
ในช่วงเปล่ียนแปลงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ดงัน้ี 

(ก) กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

วนัท่ีเร่ิมต้นใช้มำตรฐำนคร้ังแรก คือวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดังนั้น กลุ่มบริษทัปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 กบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ไม่ปรับยอ้นหลงั 

กำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
ก ำหนดให้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรมตำมโมเดลธุรกิจของ
กิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยเฉพำะดงัน้ี 

• ตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือ    
ของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให ้วดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• ตรำสำรหน้ีท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีว ัตถุประสงค์ทั้ งเพื่อรับกระแสเงินสด           
ตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดให ้วดัมูลค่ำภำยหลงั
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตรำสำรทุนวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กรรมกำรของบริษทัสอบทำนและประเมินสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ตำมขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และไดข้อ้สรุปว่ำกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกส่งผลกระทบต่อสินทรัพย ์  
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำร ตำมตำรำงในขอ้ (ค)  
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(ข) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยใช้
โมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน โมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและกำรเปล่ียนแปลงในผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนเหล่ำนั้น ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้น
เครดิตตั้ งแต่รับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินเม่ือเร่ิมแรก ในควำมหมำยเดียวกันคือกำรรับรู้             
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน 

ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9  มำปฏิบัติใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษัท         
ไดป้ระเมินผลกระทบของค่ำเผือ่ผลขำดทุนสะสมของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน            
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั และสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน กลุ่มบริษทั
พบว่ำไม่มีกำรเพิ่ม ข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตตั้ งแต่รับ รู้รำยกำร              
เม่ือเร่ิมแรก ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อค่ำเผื่อผลขำดทุนสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563  

(ค) กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้
คร้ังแรก 

ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
ตำมกำรปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 

หน่วย : พนับำท 
รำยกำร มำตรฐำนกำรบัญชี  

ฉบับท่ี 105 
มูลค่ำตำมบัญชี 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับท่ี 9 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 2563 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 

เงินลงทุนชัว่ครำว สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธี
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

14 - 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 
 

เงินลงทุนชัว่ครำว สินทรัพยท์ำงกำรเงินตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 

327,542 327,542 
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(ง) กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัไม่ไดมี้กำรถือปฏิบติักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 

2.7.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

ในปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัในกำร
บนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ โดยยกเลิกกำรแยกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
และให้รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในวนัเร่ิมตน้สัญญำทุกสัญญำ 
เวน้แต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ในทำงตรงกนั
ขำ้มกบักำรบนัทึกบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำส่วนใหญ่ยงัคง
เหมือนเดิม 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัโดย
ปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม ดงัน้ี 

- ก ำหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับท่ี 16 มำปฏิบติัใช้คร้ังแรกเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง มำใชค้ร้ังแรก 

- ไม่ปรับยอ้นหลงัขอ้มูลเปรียบเทียบและยงัคงน ำเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง 
กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

ก) ผลกระทบของค ำนิยำมใหม่ของสญัญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำมของสัญญำเช่ำ ส่วนมำกเก่ียวข้องกับหลักกำรควบคุม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ก ำหนดว่ำสัญญำประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยพิจำรณำสิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพย์ท่ีระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึง
เพื่อกำรแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่ำงกับกำรมุ่งเน้นถึง “ควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทน” ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
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กลุ่มบริษัทน ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงท่ีเก่ียวข้องมำถือปฏิบัติตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 มำใช้กับสัญญำทุกสัญญำท่ีท ำหรือ
เปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับท่ี 16 มำปฏิบัติใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษัทได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำรน ำ
มำตรฐำนใหม่มำใช้และพบว่ำค ำนิยำมใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน     
ฉบับท่ี 16 จะไม่เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำท่ีเข้ำเง่ือนไขตำมค ำนิยำมของ      
สญัญำเช่ำของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ข) ผลกระทบต่อกำรบญัชีดำ้นผูเ้ช่ำ 

สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เปล่ียนแปลงกำรบนัทึกบญัชีส ำหรับสัญญำเช่ำ
ท่ีก่อนหนำ้ถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็น
รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้กบัทุกสัญญำ (ยกเวน้จำกท่ี
อธิบำยดำ้นล่ำง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
ค่ำเช่ำท่ีจะจ่ำยในอนำคต 

2) รับรู้ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

3) แยกจ ำนวนเงินสดท่ีจ่ำยช ำระเป็นส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) 
และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) ในงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 

ส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ในขณะท่ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
17 ส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำจะรับรู้โดยน ำไปลดค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้ น (อำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำ                         
ซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองตกแต่งเล็กๆ และ
โทรศพัท ์กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรง ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 อนุญำตใหท้ ำได ้ค่ำเช่ำน้ีแสดงเป็นรำยกำร “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีผอ่นปรนในทำงปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใชว้ิธีปรับปรุงกบัก ำไรสะสม
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน        
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

- กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรับกลุ่มสญัญำเช่ำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั
อยำ่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษัทปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบัติ ใช้คร้ังแรกด้วย
จ ำนวนของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีสร้ำงภำระซ่ึงรับรู้ตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับท่ี 37 ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็น
ทำงเลือกในกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับ
สญัญำเช่ำท่ีอำยสุญัญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้     
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษัทใช้ข้อเท็จจริงท่ีทรำบภำยหลัง หำกสัญญำประกอบด้วยสิทธิเลือก        
ในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ 
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สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินวดัมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 จดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
เลือกใชก้ำรยกเวน้รับรู้สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

ค) ผลกระทบต่อกำรบญัชีผูใ้หเ้ช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ไม่เปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อ
กำรบนัทึกบญัชีสัญญำเช่ำทำงดำ้นผูใ้ห้เช่ำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับท่ี 16 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนและบนัทึกบญัชีส ำหรับสญัญำเช่ำทั้งสองประเภทแยกจำกกนั 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม
ขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูล โดยเฉพำะกำรบริหำรควำมเส่ียงของผูใ้หเ้ช่ำกบัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีเหลือของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำ 

ง) ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติั
ใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้ถูกจดัประเภท
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมหลักกำรมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี  17 สินทรัพย ์           
สิทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงิน
ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ี
รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท อัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ         
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีน ำมำใชก้บัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ ร้อยละ 3.73 ต่อปี 
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ตำรำงต่อไปน้ีแสดงภำระผูกพนัจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผยตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบับท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม                         
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

ภำระผกูพนัจำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,165,138  1,626,851 
ภำระผกูพนัอ่ืนของสญัญำเช่ำท่ีใชสิ้ทธิเลือกขยำยท่ีรวมใน 

อำยสุญัญำเช่ำ และไม่ถูกรวมในภำระผกูพนั 
ตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหนำ้ 

 
 

620,785 

  
 

741,316 
สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ (55,699)  (55,699) 
หกั ค่ำบริกำร (30,221)  (30,221) 
ผลกระทบจำกกำรคิดลดจ ำนวนเงินขำ้งตน้ (259,546)  (200,306) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีรับรู้ตำมมำตรฐำน    

กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,693  4,693 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,445,150  2,086,634 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 501,123  436,938 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,662,751  1,413,024 
 2,163,874  1,849,962 
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มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ก่อนผลกระทบ    
     จำกกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก -  - 
ผลกระทบจำกกำรใชน้โยบำยกำรบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรก 2,440,457  2,081,941 
สิทธิกำรเช่ำ และสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงินท่ีรับรู้ตำม    
     มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - สุทธิ 34,057  23,972 
บวก สำขำเปิดใหม่ 12,247  12,247 
หกั ส่วนลดค่ำเช่ำตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว  (76,645)   (69,910) 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (198,442)   (178,201) 
บวก เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิกำรเช่ำ  4,475    4,475  
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
(46,811) 

  
(12,648) 

หกั กำรส้ินสุดสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนด (49,037)  (34,970) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (11,716)  -    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 2,108,585  1,826,906 

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้จะถูกทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ซ่ึงผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัพบวำ่กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยข์องบำงสำขำแลว้
ในปี 2562 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ของสำขำเหล่ำนั้นในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวนเงิน 46.81 ลำ้นบำท และ 12.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลกระทบต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

ก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร    
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
 - ก่อนกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1,238,537  1,167,317 
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- หลงัภำษี   (36,248)  (10,118) 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร - ปรับปรุงใหม่ 1,202,289  1,157,199 

    
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562    
 - ก่อนกำรใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 46,226  - 
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- หลงัภำษี   (8,033)  - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม - ปรับปรุงใหม่ 38,193   - 
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2.7.3 นอกจำกน้ี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีใหเ้ป็นทำงเลือกส ำหรับทุกกิจกำรท่ีถือปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนได้เสียสำธำรณะ เน่ืองจำกกำรจัดท ำงบ
กำรเงินในช่วงเวลำท่ี COVID-19 ยงัคงอยูใ่นสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน อำจเป็นผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำร
ประมำณกำร หรือในกำรวดัมูลค่ำและรับรู้รำยกำรทำงบญัชี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบั
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมี
ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ทั้งน้ี กิจกำรสำมำรถใชแ้นวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีฉบบัน้ีส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำ
ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้
วดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีกำร
อยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้ห้เช่ำมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 
(ถำ้มี) โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีได้
ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึก
ผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนจ ำนวน 5.81 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำน       
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 
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2.8 งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำล
รวมและเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขัดแยง้กันหรือ 
มีกำรตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำร                   
ตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบั                    
ท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                    
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  2                          
โดยนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี  

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั เม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ กำรออกตรำสำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
(นอกจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน)                       
เพิ่มหรือหักจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินตำมควำมเหมำะสม                       
เม่ือรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
หรือหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน รับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรม ข้ึนอยูก่บั
กำรจดัประเภทรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

• สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และ 

• ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง                              
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
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ตรำสำรหน้ีท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกถือตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำให้ส ำเร็จทั้งรับกระแสเงินสด
ตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

• ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง                   
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

(1) รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ
ตลอดช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียรับ” 

(2) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขส ำหรับกำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือด้วย        
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

• เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีจดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
• ตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จดัประเภทแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัส้ินรอบของแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำนกับก ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรมใด ๆ ท่ีรับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนกับเงินลงทุน               
ในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และลูกหน้ีกำรค้ำ จ ำนวนเงินของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะถูกวัดมูลค่ำใหม่                 
ทุกวนัท่ีรำยงำนเพื่อให้สะท้อนกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำกท่ีเคยรับรู้รำยกำร           
เม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยเุสมอส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนกับสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ี ประมำณกำรโดยใช้ตำรำง      
กำรตั้งส ำรองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัปรับปรุง
ดว้ยปัจจยัเฉพำะของผูกู้ย้ืม สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป และกำรประเมินทิศทำงทั้งในปัจจุบนัและ  
ในอนำคต ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยแุสดงถึงผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำก
เหตุกำรณ์ปฏิบติัผิดสัญญำท่ีมีควำมเป็นไปไดว้่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคำดไว ้
ในทำงกลบักัน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้ำงหน้ำแสดงถึงสัดส่วนของ                   
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดตลอดอำยุท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกเหตุกำรณ์ปฏิบัติผิดสัญญำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีควำมเป็นไปไดว้ำ่จะเกิดข้ึนภำยใน 12 เดือนหลงัจำกวนัท่ีรำยงำน 

(1) นโยบำยกำรตดัรำยกำร 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ำลูกหน้ีมีปัญหำดำ้นกำรเงินอย่ำง
ร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น เม่ือลูกหน้ีอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี หรือลม้ละลำย 
หรืออยูใ่นสถำนกำรณ์ท่ีลูกหน้ีกำรคำ้มีจ ำนวนเงินหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 2 ปี แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะ
เกิดข้ึนก่อน สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัรำยกำรอำจข้ึนอยู่กบัวิธีกำรบงัคบัภำยใตก้ระบวนกำร
ทวงถำมของกลุ่มบริษทัโดยใชค้  ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม เงินท่ีไดรั้บคืนรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

(2) กำรวดัมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำร
ปฏิบติัผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผดิสญัญำ (เช่น ผลกระทบ
ของควำมเสียหำยหำกมีกำรผิดสัญญำ) และยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำ กำรประเมินค ำนวณ
ควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผดิสญัญำและร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั
ผดิสญัญำข้ึนอยูก่บัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ส ำหรับยอดหน้ีเม่ือ
ลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ 
วนัท่ีรำยงำน ส ำหรับสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงรวมถึงจ ำนวนเงินท่ีถูกเบิกใช ้ณ วนัท่ี
รำยงำนและจ ำนวนเงินท่ีเพิ่มข้ึนใด ๆ ท่ีคำดวำ่จะถูกเบิกใชใ้นอนำคต โดยวนัท่ีผิดสัญญำถูกประเมิน
โดยข้ึนอยู่กับแนวโน้มในอดีต กลุ่มบริษทัท ำควำมเขำ้ใจควำมจ ำเป็นด้ำนกำรเงินในอนำคตโดย
เฉพำะเจำะจงของลูกหน้ีและขอ้มูลกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
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การตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับกระแสเงินสด            
จำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์ห้กิจกำรอ่ืน หำกกลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อน
หรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของและยงัคงมีกำรควบคุมสินทรัพย ์    
ท่ีโอน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องกับจ ำนวนเงินท่ีอำจต้องจ่ำย       
หำกกลุ่มบริษทัยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีโอน 
กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ณ วนัท่ีตัดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ         
ตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะได้รับและค้ำงรับ รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน  

สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชโ้ดยใชว้ิธีปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม 
และไม่ปรับยอ้นหลงักับขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 ทั้งน้ีรำยละเอียด
นโยบำยกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16  
มีดงัต่อไปน้ี 

ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำทั้งหมด 
ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ) และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 
เช่น แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองตกแต่งเล็กๆและโทรศพัท ์สัญญำเช่ำเหล่ำน้ี กลุ่มบริษทั
รับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ เวน้แต่
เกณฑท่ี์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวำ่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลำท่ีแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำร
ใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำย
ช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได ้
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำใด ๆ ท่ีไดรั้บ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรืออตัรำ  

ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำจะมีกำรใช้

สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำไดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ท่ีเก่ียวขอ้ง)            
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

-  มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ หรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญั หรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์         
ท่ีส่งผลใหมี้กำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง ในกรณีดงักล่ำว
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัรำ
คิดลดท่ีปรับปรุง 

-  มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดัชนีหรืออตัรำ หรือ        
กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ในกรณี
ดงักล่ำว หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีปรับปรุงโดยใช้
อตัรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลง
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) 

-  มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำและกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยกต่ำงหำก ใน
กรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ข้ึนอยู่กับอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ีเปล่ียนแปลง                  
โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำมีผล 
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กลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรปรับใด ๆ ดงักล่ำวท่ีแสดงระหวำ่งงวด 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย กำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้ง กำรจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหัก
ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีได้รับใด ๆ และต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ กำรวดัมูลค่ำภำยหลังของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใชร้ำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิงกำรบูรณะ
สถำนท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้                           
ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบับท่ี 37 เพื่ออธิบำยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคำ้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้ นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือ
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้สะทอ้นว่ำ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้    
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
เร่ิม ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ดแ้ยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เพื่อประเมินวำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้อ้ยค่ำหรือไม่
และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ีระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำยเร่ือง “ท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 อนุญำตให้ผูเ้ช่ำไม่แยก
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำและบันทึกสัญญำเช่ำใด ๆ และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นกำรเช่ำ                          
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั กลุ่มบริษทัไม่ใชข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัดงักล่ำว  
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ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่                      
อยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำก                        
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น   

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญำเช่ำกำรเงิน 

สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพย ์
ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทับันทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของผูเ้ช่ำดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ                        
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของ
สินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำ
ของสัญญำ ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสดในมือ 7,276  10,832  5,810  7,970 
เงินฝำกธนำคำร - บญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 499,214  603,323  400,558  480,958 
เงินฝำกธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน 3 เดือน 58,007  60,183  53,148  53,622 

 564,497  674,338  459,516  542,550 
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4.2 รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์ำวร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงินรวม 
 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

2563  2562  2563  2562 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร         
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 39,514  34,605  39,395  33,348 

บวก ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งงวด 76,898  117,945  74,677  101,492 
  ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย        

 และกำรบูรณะสถำนท่ีเพิ่มข้ึน (525)  (972)  (525)  (924) 
 ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (86,987)  (100,235)  (84,853)  (84,583) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร         
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 28,900  51,343  28,694  49,333 

4.2.2 เงินปันผลจ่ำยส ำหรับหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 412   375   412   375 
บวก เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยระหวำ่งปี 255,012  333,478  255,012  333,478 
หกั จ่ำยระหวำ่งงวด  (254,963)  (331,909)  (254,963)  (331,909) 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 461   1,944  461   1,944 

4.2.3 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับงวด
สำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 งบกำรเงินรวม 

 ยอดยกมำ  กระแส  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจำก   ผลกระทบจำก  กำรเปลีย่น  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  กจิกรรม   กำรน ำมำตรฐำน  แปลงอ่ืน(1)  30 มิถุนำยน 
 2563  จัดหำเงิน   กำรบัญชีใหม่มำใช้    2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
- 

  
120,000 

   
- 

  
- 

  
120,000 

เงินกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน 

 
155,750 

  
(16,929) 

   
- 

  
- 

  
138,821 

เงินกูย้มืระยะยำวจำก 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
3,032 

  
168 

   
- 

  
- 

  
3,200 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,693  (189,931)   2,452,704  (103,592)  2,163,874 
รวม 163,475  (86,692)   2,452,704  (103,592)  2,425,895 

(1) กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรลดค่ำเช่ำ 
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หน่วย : พันบำท 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม  จัดหำเงิน    30 มิถุนำยน 
 2562      2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 195,291  (19,578)  -  175,713 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,270  (237)  -  3,033 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,154  (1,496)  1,183  5,841 

รวม 204,715  (21,311)  1,183  184,587 

หน่วย : พันบำท 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 งบกำรเฉพำะกจิกำร 

 ยอดยกมำ  กระแส      กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   เงินสดจำก  ผลกระทบจำก  กำรเปลีย่น  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  กจิกรรม  กำรน ำมำตรฐำน  แปลงอ่ืน(1)  30 มิถุนำยน 
 2563  จัดหำเงิน  กำรบัญชีใหม่    2563 
     มำใช้     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  120,000  -  -  120,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 155,750  (16,929)  -  -  138,821 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,693  (175,674)  2,094,188  (73,245)  1,849,962 

รวม 160,443  (72,603)  2,094,188  (73,245)  2,108,783 

(1) กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกกำรลดค่ำเช่ำ  

หน่วย : พันบำท 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  กำรเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  ที่ไม่ใช่เงินสด  ณ วนัที่  

 1 มกรำคม  จัดหำเงิน    30 มิถุนำยน 
 2562      2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 194,663  (18,951)  -  175,712 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6,154  (1,496)  1,183  5,841 

รวม 200,817  (20,447)  1,183  181,553 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น  119,384   257,640   108,139   238,506 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  24,063   24,005   4,062   53,388 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  143,447   281,645   112,201   291,894 
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  415   -   11,952   13,175 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น   15,068  15,932   5,478   5,147 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,168   6,098   10,601   14,938 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -   -   2,000   - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  29,653   24,332   27,852   23,084 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   194,751  328,007   170,084   348,238 

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 78,433  132,335  67,188  113,201 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 29,867  121,763  29,867  121,763 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 8,966  1,882  8,966  1,882 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 873  1,014  873  1,014 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 1,245  646  1,245  646 

รวม 119,384  257,640  108,139  238,506 
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หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 1,164  7,648  2,661  6,735 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 3 เดือน 4,013  1,253  1,389  10,566 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,093  875  12  6,831 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,850  643  -  19,988 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 15,943  13,586  -  9,268 

รวม 24,063  24,005  4,062  53,388 
ลูกหน้ีกำรคำ้  143,447  281,645  112,201  291,894 

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พันบำท 
 เงินต้น อตัรำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละ 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 

  ต่อปี 2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน          

บริษัทย่อย          
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 9.00 ลำ้นบำท 3.0 -  -  9,000  9,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 3.0 -  -  2,000  2,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  2,000  2,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั 4.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  4,000  4,000 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 4.5 -  -  2,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  2,000  - 
          

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดั 
   ให้เงินกู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรร่วมค้ำ 

         

บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั 0.07 ลำ้นปอนด ์         
 สเตอร์ลิง 4.5 2,641  2,941  -  - 
   2,641  2,941  21,000  17,000 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
จ ำนวน 21 ลำ้นบำท และ 17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนัและมีก ำหนดช ำระคืน
เม่ือทวงถำม 

บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จ ำกัด ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกดั ซ่ึงเป็น
กิจกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 75,183 ปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 2.64  ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 
2.94 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลกัประกัน และมีก ำหนดช ำระคืน 
เม่ือทวงถำม 

7. สินค้ำคงเหลือ  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป  63,506   123,052  63,356  122,588 
งำนระหว่ำงท ำ  2,072   1,460  2,035  1,460 
วตัถุดิบ  89,400   117,267  80,802  107,218 
วสัดุหีบห่อ  42,546   47,912  42,171  47,329 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง  7,486   10,705  5,943  7,873 

  205,010   300,396  194,307  286,468 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว และสินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอ่ืน  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน    
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี  204,618    204,618  
- กองทุนส่วนบุคคล  24,235    24,235  

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 228,867  228,853 
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เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน    
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1-1.25 ต่อปี) 14  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 303,400  303,400 
- กองทุนส่วนบุคคล 24,142  24,142 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 327,556  327,542 



 
- 27 - 

 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  (ตำมวธีิรำคำทุน)  (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 
  30 มิถุนำยน 2563 และ  30 มิถุนำยน 2563 และ  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  30 มิถุนำยน 2563 และ  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
      วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  2563  2562 
      พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัทร่วม           

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)           
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร 10 ลำ้นบำท  49.97  4,997  71,758  67,410 

           
กำรร่วมค้ำ                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั  โรงเรียนสอนท ำอำหำร 80 ลำ้นบำท  43.75  35,000  20,604  25,358 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั                 
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ร้ำนอำหำร 13.7 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง  50.00  322,373  215,917  234,843 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้              236,521  260,201 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 

 ประเภทกจิกำร    ทุนที่ช ำระแล้ว            สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  ยอดคงเหลือ (รำคำทุน)  รำยได้เงินปันผล 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  30 มิถุนำยน 2563 และ  30 มิถุนำยน 2563 และ  30 มิถุนำยน 2563 และ  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 
  วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  2563  2562 
      พนับำท  พนับำท  พนับำท 

บริษัทร่วม                 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั บริกำรดำ้นอำหำร 10 ลำ้นบำท  49.97   4,997   -  3,998 

               
บริษัทย่อย                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 50 ลำ้นบำท  80.00   40,000   -  39,830 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั ธุรกิจขนส่งอำหำร 1 ลำ้นบำท  99.93   999   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ร้ำนอำหำร 50 ลำ้นบำท  99.99   49,997   -  - 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี  จ ำกดั ร้ำนอำหำร 25 ลำ้นบำท  59.99   15,000   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั  ร้ำนอำหำร 1,457,500 ดอลลำร์สหรัฐ  99.99   48,370   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 170 ลำ้นบำท  99.99   170,000   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง  จ ำกดั ฝึกอบรมพนกังำน 1 ลำ้นบำท  99.98   1,000   6,999    8,228 
           325,366      
หกั  ค่ำเผื่อกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           (104,615)      
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           220,751      
                 

กำรร่วมค้ำ                 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร 80 ลำ้นบำท  43.75   35,000   -  - 
รวมรำยไดเ้งินปันผล              6,999  48,058 
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10. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบำท 
 เงินต้น อตัรำ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

   2563  2562  2563  2562 
เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          

บริษัทย่อย          
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช 49.97 ลำ้นบำท 3.0 -  -  38,712  38,712 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั 6.00 ลำ้นบำท 4.5 -  -  -  4,239 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั 4.80 ลำ้นบำท 4.5 -  -  4,800  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั 38.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  38,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั 5.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  5,000  - 
   -  -  86,512  42,951 

ระยะเวลำกำรช ำระคืน          
ก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  3,256  2,637 
เกินกวำ่หน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  -  -  83,256 2 40,314 
   -  -  86,512  42,951 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช จ ำนวน 49.97 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินให้แก่บริษทั โดยตัว๋ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และ                  
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม ต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 บริษทั
ไดรั้บช ำระคืนเงินกูบ้ำงส่วนจำกบริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท์ เวียนนำ จีเอ็มบีเอช เป็นจ ำนวน 4.02 
ลำ้นบำท และ 7.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัคำดว่ำเงินให้กูย้ืมท่ีเหลือแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท์ เวียนนำ 
จีเอ็มบีเอช จะได้รับช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดังนั้ น                       
จึงแสดงเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- ในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 บริษัทได้ให้กู ้ยืมแก่บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ ำกัด 
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 
16 งวด ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดท้ ำกำรยกเลิกสัญญำเงินกูย้ืมฉบบัเดิม และไดท้ ำสัญญำ
เงินกูฉ้บบัใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 4.80 ลำ้นบำท โดยเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนด
จ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 12 งวด ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 
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- ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั
จ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน 
จ ำนวน 20 งวด ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 

- ในวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ำกดั จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 
เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืน ณ วนัส้ินสุดสัญญำ คือ วนัท่ี 19 
กมุภำพนัธ์ 2565 

11. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,510,474  1,391,832 
ซ้ือเพิ่ม - รำคำทุน  75,359    73,137  
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร  (19,899)   (11,765) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - มูลค่ำตำมบญัชี (20,527)  (10,875) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (134,186)  (119,017) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 6,600  6,600 
โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ (5,421)  (5,421)  
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,310  - 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 1,413,710  1,324,491 

12.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  มีดงัน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 : ไม่มี)   

             หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - ระยะเวลำ 3 เดือน  (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.91 ต่อปี) 100,000  100,000 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน - ระยะเวลำ 6 เดือน  (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.18 ต่อปี) 20,000  20,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 120,000  120,000 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอื่น  256,455   434,390  215,371  403,284 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,965   1,234  14,758  11,052 
เงินทดรองรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั       -   -  -  16 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร  28,900   39,514  28,694  39,395 
รำยไดร้อรับรู้  48,010   44,381  49,180  43,237 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น  90,302   73,309  84,005  45,639 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,948  31,160  -  1,814 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  138,947   209,256  118,755  187,282 

  574,527   833,244  510,763  731,719 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ร้อยละต่อปี)  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

 
  

 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 

2563 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2562 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 

2563 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2562 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)              
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 30 ลำ้นบำท อตัรำ 

ร้อยละ 4.25 
จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏำคม 2559 ถึงวนัท่ี 21 กรกฏำคม 2564 
 

   6,500 
  

9,500 
  

6,500 
   

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

ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ถึงวนัท่ี 23 มีนำคม 2567 
        

  ลบดว้ยร้อยละ 2 132,321  146,250  132,321   146,250 
     138,821  155,750  138,821   155,750 

หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (33,857)  (33,857)  (33,857)   (33,857) 
     104,964  121,893  104,964   121,893 

เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสญัญำ 
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15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบำท 
ผู้กู้ยืม วงเงินกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ร้อยละต่อปี)   ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
      ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
      30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม   30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  

     2563  2562  2563 2562 
บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พ ีจ ำกดั             
เงินกูย้มืจำกบริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั 4 ลำ้นบำท อตัรำ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 274,575 บำท         
  ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษำยน 2561 ถึง 21 พฤศจิกำยน 2564  -  3,032  -  - 
 3.20  ลำ้นบำท อตัรำ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 286,567 บำท         
  ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึง 31 ธนัวำคม 2566  3,200  -  -  - 
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (504)  (2,001)  -  - 
      2,696  1,031  -  - 

ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดย้กเลิกสัญญำเงินกูย้ืมและไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมฉบบัใหม่ จ ำนวนเงิน 3.20 ลำ้นบำทโดยคงอตัรำดอกเบ้ียเท่ำเดิม เงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 12 งวด ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเร่ิมงวดแรกวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 
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16.  กำรจัดสรรก ำไรและเงินปันผล 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำก
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.73 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 
357.99 ลำ้นบำท และเน่ืองจำกบริษทัได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท 
จ ำนวนเงินรวม 24.52 ลำ้นบำทในเดือนกนัยำยน 2561 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ำยเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน
อตัรำหุน้ละ 0.68 บำท จ ำนวนเงินรวม 333.48 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 14 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
แทนกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.52 บำท จ ำนวน 
490,408,365 หุน้ เป็นจ ำนวนเงินรวม 255.01 ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ่้ำยในวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2563 

17. รำยกำรกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรำยกำรบัญชีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม กำรร่วมค้ำ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน สินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดอ่ื้น ตน้ทุนขำย ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
บำงส่วนของบริษทั เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่ำว กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้น และ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั
ระหวำ่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้น
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลใชร้ำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

17.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

 

บัญชี/กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  2,205  50,001 
บริษทัร่วม 47  296  47  296 
กำรร่วมคำ้ 22,206  20,688  -  70 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,810  3,021  1,810  3,021 

 24,063  24,005  4,062  53,388 
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หน่วย : พนับำท 

 

บัญชี/กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินทดรองจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  11,827  13,175 
กำรร่วมคำ้ 415  -  125  - 
 415  -  11,952  13,175 

รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  4,433  8,840 
บริษทัร่วม 258  212  258  212 
กำรร่วมคำ้ 5,910  5,886  5,910  5,886 

 6,168  6,098  10,601  14,938 

รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (เงินปันผล)        
บริษทัยอ่ย -  -  2,000  - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)        
บริษทัยอ่ย (ร้อยละ 3.0 - 4.5) -  -  21,000  17,000 
กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 4.5) 2,641  2,941  -  - 

 2,641  2,941  21,000  17,000 

เงินลงทุน        
บริษทัร่วม 71,758  67,410  4,997  4,997 

บริษทัยอ่ย -  -  325,366  325,366 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน        

ในบริษทัยอ่ย -  -  (104,615)  (104,615) 
 -  -  220,751  220,751 
        
กำรร่วมคำ้ 192,944  260,201  35,000  35,000 

เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  86,512  42,951 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทัยอ่ย -  -  11,793  9,818 
กำรร่วมคำ้ 250  281  250  281 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,715  953  2,715  953 

 2,965  1,234  14,758  11,052 
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หน่วย : พนับำท 
บัญชี/กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินทดรองรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัยอ่ย -  -  -  16 
        

เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,814 
กำรร่วมคำ้ 8,948  31,160  -  - 
 8,948  31,160  -  1,814 
        

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี) 3,200  3,032  -  - 

17.2 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  -  4,010  10,202 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  -  1,460  1,493 
ดอกเบ้ียรับ -  -  644  509 
รำยไดอ่ื้น -  -  4,351  6,168 
เงินปันผลรับ -  -  2,000  45,058 
ซ้ือสินคำ้ -  -  762  751 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ -  -  19,982  25,394 
ค่ำบริกำร -  -  5,533  3,781 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  -  75 
 -  -  38,742  93,431 

บริษัทร่วม        
รำยไดจ้ำกกำรขำย 82  121  82  121 
รำยไดอ่ื้น 120  1,422  120  120 
เงินปันผลรับ -  -  -  3,998 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,759  4,891  -  - 

 1,961  6,434  202  4,239 
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หน่วย : พนับำท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
กำรร่วมค้ำ        

รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  450  -  450 
ดอกเบ้ียรับ 100  32  -  - 
รำยไดอ่ื้น 514  9  2  9 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ -  559  -  559 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (9,556)    (2,979)  -  - 
 (8,942)  (1,929)  2  1,018 

กรรมกำรร่วมกนั        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 185  440  185  440 
ค่ำบริกำร 1,505  1,974  1,505  1,974 
 1,690  2,414  1,690  2,414 

กรรมกำร        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 330 

 

330 
 

330 
 

330 

        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 5,630  28,282  5,630  28,282 
ซ้ือสินคำ้ -  1,921  -  1,921 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 826  1,582  826  1,582 
ค่ำบริกำร 427  1,118  427  1,118 
ดอกเบ้ียจ่ำย 37  28  -  - 
 6,920  32,931  6,883  32,903 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,680  16,214  7,680  16,214 
ผลประโยชน์ระยะยำว 409  219  409  219 
 8,089  16,433  8,089  16,433 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั/บัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  -  10,689  20,756 
รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  -  2,948  2,990 
ดอกเบ้ียรับ -  -  1,139  1,028 
รำยไดอ่ื้น -  -  9,968  12,737 
เงินปันผลรับ -  -  6,999  48,058 
ซ้ือสินคำ้ -  -  1,457  1,676 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ -  -  43,479  46,188 
ค่ำบริกำร -  -  10,400  3,781 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  -  149 
 -  -  87,079  137,363 

บริษัทร่วม        
รำยไดจ้ำกกำรขำย 191  289  191  289 
รำยไดอ่ื้น 240  1,547  240  245 
เงินปันผลรับ -  -  -  3,998 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,348  11,772  -  - 

 4,779  13,608  431  4,532 
กำรร่วมค้ำ        

รำยไดค้่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 375  1,000  375  1,000 
ดอกเบ้ียรับ 131  -  -  - 
รำยไดอ่ื้น 789  395  277  395 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 32  1,559  32  1,559 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (23,680)  (5,978)  -  - 
 (22,353)  (3,024)  684  2,954 

กรรมกำรร่วมกนั        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 500  799  500  799 
ค่ำบริกำร 2,622  3,931  2,622  3,931 
 3,122  4,730  3,122  4,730 

กรรมกำร        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 660  660  660  660 
        

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
รำยไดจ้ำกกำรขำย 29,823  57,789  29,823  57,789 
ซ้ือสินคำ้ -  1,934  -  1,934 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 2,031  2,938  2,031  2,938 
ค่ำบริกำร 1,689  2,208  1,689  2,208 
ดอกเบ้ียจ่ำย 71  66  -  - 
 33,614  64,935  33,543  64,869 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,622  31,530  20,622  31,530 
ผลประโยชน์ระยะยำว 818  614  818  614 
 21,440  32,144  21,440  32,144 
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18. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีภำยในประเทศ ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูป ธุรกิจร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศและอ่ืน  ๆ

รำยกำรตดับญัชีรำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน รำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก และกำรกระทบยอดระหว่ำงผลรวมของก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำก
บุคคลภำยนอกกบัก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดแ้ละก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 821,498  123,121  28,491  27,526  1,000,636  (31,210)   969,426  

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 46,860  18,618  (3,324)  (1,665)  60,489  (3,232)   57,257  

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รำยไดอ้ื่น              16,274  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง              (149,590) 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร              (8,089) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ              (2,126) 

รำยไดท้ำงกำรเงิน              617  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน              (16,550) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้              (7,797) 

ขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้              (110,004) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้              13,309  

ขำดทุนส ำหรับงวด              (96,695) 

ขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี              (7,072) 

ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด              (103,767) 



 
- 40 - 

 

 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 1,407,004  211,783  117,318  37,042  1,773,147  (40,224)  1,732,923 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 183,813  19,908  878  (222)  204,377  (50,232)  154,145 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ้ื่น             15,976 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (143,226) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (16,433) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             (3,593) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (1,971) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             1,912 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             6,810 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้             3,977 
ก ำไรส ำหรับงวด             10,787 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี             12,750 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด             23,537 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 2,068,089  265,874  103,450  62,658  2,500,071  (66,743)  2,433,328 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 152,843  34,356  (8,433)  289  179,055  (9,319)  169,736 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ้ื่น              33,595  
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง              (274,386) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร              (21,440) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ              868  
รำยไดท้ำงกำรเงิน              636  
ตน้ทุนทำงกำรเงิน              (36,156) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้              (19,332) 

ขำดทุนก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้              (146,479) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้              17,467  
ขำดทุนส ำหรับงวด              (129,012) 
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี              (4,991) 
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด              (134,003) 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 2,883,023  365,493  232,831  66,559  3,547,906  (72,748)  3,475,158 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 404,356  28,308  (375)  1,450  433,739  (54,404)  379,335 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ้ื่น             33,076 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (293,494) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (32,144) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             (4,118) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (4,163) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             5,794 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             84,286 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (2,460) 
ก ำไรส ำหรับงวด             81,826 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี             17,921 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด             99,747 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 935,954 1,587,202 28,491 117,318 963,714 1,704,520 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,300,893 3,184,248 103,450 232,831 2,403,314 3,417,079 

19. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 
19.1 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 6,870  550,978 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  1,193,887 
เกิน 5 ปี -  49,152 

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี -  63,009 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  173,927 
เกิน 5 ปี -  98,622 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำ ยกเวน้สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสญัญำเช่ำส ำหรับสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำ 

19.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงคำ้ง
เก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสัญญำตกแต่งสำขำ ร้ำนค้ำ คลังสินค้ำและระบบสำรสนเทศ                         
เป็นจ ำนวนเงิน 281.47 ลำ้นบำท และ 45.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

19.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนั                
ท่ีธนำคำรแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นจ ำนวน 79.88
ลำ้นบำท และ 71.05  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมหนังสือค ้ำประกนัจ ำนวน 
0.81 ลำ้นบำท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนั 

19.4 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดท้ ำสัญญำกำรใชสิ้ทธ์ิ
กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่ำสิทธิกำรด ำเนินงำน (Running royalty) เป็นรำยไตรมำสของแต่ละปีในอตัรำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
เพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้และกรรมวธีิกำรผลิต  

ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดมี้กำรท ำสญัญำฉบบัแกไ้ข (Amendment agreement) 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยในสัญญำได้มี                     
กำรปรับลดอตัรำค่ำสิทธิกำรด ำเนินงำน (Running royalty) ใหม่ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่ำงประเทศเพื่อค ้ำประกนัจ ำนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยตำมสญัญำกำรใชสิ้ทธ์ิ 
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20. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมิน
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน 

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ล ำดับช้ัน
มูลค่ำ

ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และ
ข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำ

ยุติธรรม 
 
 

มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2563 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2563 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

  

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินหมุนเวียน
อ่ืน 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี = 
204.62 ลำ้นบำท 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 24.23
ลำ้นบำท 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
303.40 ลำ้นบำท 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 24.14 
ลำ้นบำท 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี = 
204.62 ลำ้นบำท 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 24.23
ลำ้นบำท 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี = 
303.40 ลำ้นบำท 

- กองทุนส่วน
บุคคล = 24.14 
ลำ้นบำท 

ล ำดบั 2 
 
 

วดัมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้วิธีคิด
มูลค่ำตำมบญัชีสินทรัพยสุ์ทธิ 
(“NAV”) ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็น
ข้ อ มู ล ท่ี เผ ย แพ ร่ ใน ตลำด 
ตรำสำรทุนแห่งประเทศไทย ซ่ึง
ค ำนวณโดยผูจ้ดักำรกองทุนของ
ผูอ้อกตรำสำรนั้น 

21. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด               
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน                        
ระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรงวดปัจจุบนั กำรจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบ                  
ต่อก ำไรสุทธิ ก ำไรเบด็เสร็จรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

   จ ำนวนเงิน (พนับำท) 

รำยกำร กำรแสดงรำยกำร 
ทีแ่สดงไว้เดิม 

กำรแสดงรำยกำร 
ในงวดปัจจุบัน 

  งบกำรเงิน 
รวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 8,000 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

- 2,637 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

2,001 - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้สิทธิกำรเช่ำ ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,475 4,475 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 
1,814 1,814 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,879 2,879 
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22. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2563 
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