
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 759,161          782,984         565,411         579,474         
เงินลงทุนชัว่คราว 5 305,939          205,154         305,925         205,140         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 และ 16 227,333          343,936         239,132         358,552         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 16 3,046              2,974             9,000             12,228           
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 10 และ 16 - - 3,949             2,042             

สินคา้คงเหลือ 8 255,428          307,027         241,445         294,221         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,165            22,594           23,181           15,397           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,579,072       1,664,669      1,388,043      1,467,054      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15,584            15,584           15,584           15,584           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 16 63,067            56,186           4,997             4,997             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 16 - - 260,366         260,366         
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 และ 16 272,870          275,868         35,000           35,000           
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 และ 16 - - 52,242           51,086           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,594,789       1,616,203      1,449,621      1,470,306      
สิทธิการเช่า 40,010            43,704           28,501           31,806           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 34,410            36,149           34,014           35,710           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,197            49,952           44,194           42,988           
เงินมดัจาํระยะยาว 269,482          271,017         241,852         243,555         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,271              10,237           4,851             5,431             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,351,680       2,374,900      2,171,222      2,196,829      
รวมสินทรัพย์ 3,930,752       4,039,569      3,559,265      3,663,883      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 และ 16 725,945      904,998      612,293      788,387      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 37,902        38,530        37,902        37,902        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,216          1,216          -          -          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 -          -          8,572          8,572          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 53,700        46,705        51,998        45,214        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 6,607          6,607          6,223          6,223          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,291        50,395        29,087        35,622        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 868,661      1,048,451   746,075      921,920      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กิจการร่วมคา้รอการรับรู้ 26,328        26,679        -          -          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 147,286      156,761      147,286      156,761      
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 1,817          2,054          -          -          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 158,245      153,205      154,098      149,270      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 62,937        63,151        47,664        47,896        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 396,613      401,850      349,048      353,927      
รวมหน้ีสิน 1,265,274   1,450,301   1,095,123   1,275,847   

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
            หุน้สามญั 490,408,365 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท ชาํระครบแลว้ 490,408 490,408 490,408 490,408
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 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 1,309,673 1,236,383   1,205,147 1,129,041   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (24,495) (27,687) 26,263 26,263 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,597,815 2,521,333 2,464,142 2,388,036

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 67,663 67,935        - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,665,478 2,589,268 2,464,142 2,388,036

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,930,752 4,039,569 3,559,265 3,663,883

0.00 0.00 0.00 0.00
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงนิรวม
2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,742,235 1,804,617 1,579,057 1,581,960
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (996,822) (992,529) (940,673) (924,703)
กําไรขั้นต้น 745,413        812,088        638,384        657,257
รายไดอ่ื้น 17,100 24,477 27,653 39,307
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (494,322) (519,004) (417,123) (396,808)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (176,169) (209,276) (148,842) (165,345)
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 16 (15,711) (18,256) (15,711) (18,267)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (525)             (1,555) (265)             (1,555)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,192) (607) (2,051) (543)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 3,882 (3,400) -           -           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 77,476          84,467          82,045          114,046
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (6,437) (10,808) (5,939) (9,568)
กําไรสําหรับงวด 71,039 73,659 76,106 104,478

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 5,171 115 -           -           
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 5,171            115               -           -           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 76,210 73,774 76,106 104,478

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,290 81,806 76,106 104,478        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,251) (8,147) -           -           

71,039          73,659          76,106          104,478        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 76,482 82,666 76,106 104,478        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (272) (8,892) -           -           

76,210          73,774          76,106          104,478        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.15 0.16 0.15 0.21

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (หุ้น) 490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



ส่วนเกินจาก รวม
กําไรจากการ ยังไม่ได้จัดสรร องค์ประกอบอื่น
โอนธุรกิจแก่ ทุนสํารอง ของส่วนของ

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน ผู้ถือหุ้น

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 490,408 689,981 79,905 52,343 1,236,383   (55,039)        27,352                   (27,687) 2,521,333   67,935     2,589,268 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -       -        -           -      73,290 3,192           - 3,192 76,482        (272)        76,210      
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 490,408 689,981 79,905 52,343 1,309,673   (51,847)        27,352                   (24,495) 2,597,815   67,663     2,665,478 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

จากการแปลงค่า
งบการเงิน ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ผลประโยชน์พนักงาน

รวม
ควบคุม

บริษัทใหญ่
กิจการร่วมค้า วัดมูลค่าใหม่ของ

กําไรจากการผลต่างของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจ

หน่วย : พนับาท

ส่วนได้เสีย
กําไรสะสม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

รวม

มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม

ชําระแล้ว
ทุนที่ออกและ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน



                       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน

ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 490,408 689,981 52,343       1,143,426  - 2,376,158
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 104,478 -  104,478
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 490,408 689,981 52,343 1,247,904 - 2,480,636

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 490,408 689,981 52,343       1,129,041  26,263 2,388,036
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 76,106 - 76,106
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 490,408 689,981 52,343 1,205,147 26,263 2,464,142

ทุนที่ออก กําไรสะสมส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และชําระแล้ว
ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 77,476 84,467 82,045 114,046 
ปรับปรุงดว้ย 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 87,150 100,646 75,882 84,006 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 410            1,803 265            1,555 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลคา่ของเงินลงทุนชัว่คราว (785) (792) (785) (787)

(3,882) 3,400 - -
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (607) - (607) -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,514 380 1,121 117 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนครบกาํหนด - (5,238) - -
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (223) (162) (220) (159)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว - (108) - (108)
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ (351) (351) - -
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,621 6,904 6,409 6,729 
คา่ใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 416 - 416 -
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (2,999) (18,500)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,138) (203) (549)           (706)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,192 607 2,051 543 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 168,793 191,353 163,029 186,736 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 116,496 70,246 119,971 81,886 
สินคา้คงเหลือ 51,599 39,571 52,776 36,966 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,571) (13,785) (7,784) (13,651)
เงินมดัจาํระยะยาว 1,535 (7,843) 1,703 (9,671)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 966 1,044 580 720 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (180,430)    (148,784)    (177,200)    (139,031)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,067)        (4,917)        (6,499)        (6,388)        
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,581)        -         (1,581)        -         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -         (40)             -         3                

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 144,740     126,845     144,995     137,570     
ดอกเบ้ียรับ 801            210            212            712            
จ่ายดอกเบ้ีย (2,132)        (378)           (2,076)        (297)           
จ่ายภาษีเงินได้ (659)           (665)           (361)           (356)           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 142,750     126,012     142,770     137,629     

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
-         (3,071)        (4,000)        -         
-         -         4,165         -         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (100,000)    (211,000)    (100,000)    (200,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว -         50,000       -         50,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 4.2.1 (63,695)      (269,568)    (49,644)      (248,848)    
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 368            183            360            177            
เงินปันผลรับ -         -         2,399         -         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (163,327)    (433,456)    (146,720)    (398,671)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -         195,000     - 195,000     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.2 (10,103)      (4,635)        (9,475)        (1,500)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.2 -         4,000         - -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.2 (237)           -         - -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.2.1 (759)           (601)           (759)           (601)           

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (11,099)      193,764     (10,234)      192,899     
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดในสกลุเงินตราต่างประเทศ (208)           (318)           121            (318)           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 8,061         (186)           - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (23,823)      (114,184)    (14,063)      (68,461)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 782,984     796,421     579,474     510,215     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 4.1 759,161     682,237     565,411     441,754     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตำมเประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
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
กำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อำหำรส ำเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์ำหำรและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริกำรจดัเล้ียงนอกสถำนท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะ
กจิกำร 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำท

และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล และ
วิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
เป็นแบบย่อ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

รำยกำรยอ่ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึน
ตำมประกำศของกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมี
ในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   

2.2 งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2561 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวดปัจจุบนั
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2.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึง

น ำมำแสดงเปรียบเทียบ ไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลทำงกำรเงินบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวใน
งบกำรเงินระหวำ่งกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.6 ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และขอ้มูล
เปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
   2562 2561 

บริษทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พ ีดิลิเวอร่ี จ  ำกดั 

 
   

(เดิมช่ือบริษทั เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จ ำกดั) ธุรกิจขนส่งอำหำร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จ ำกดั  ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ ำกดั ร้ำนอำหำร ประเทศไทย 59.99 59.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพชูำ) จ ำกดั ร้ำนอำหำร กมัพชูำ 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 
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นอกจำกน้ี ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศซ่ึง
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวให้ควำม
ช่วยเหลือทำงดำ้นเทคนิคและบริหำรร้ำนอำหำรไทยในต่ำงประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
   2562 2561 
ถือหุ้นทำงตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จ ำกดั     

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

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ  ำกดั  ประชำชนจีน 96.11 96.11 
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวยีนนำ จีเอม็บีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จ ำกดั    
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวยีนนำ จีเอม็บีเอช ร้ำนอำหำร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษทั ภัทรำ อนิเตอร์เนช่ันแนล
เรสทวัรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักกิง่) จ ำกดั 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ แมนเนจเมนท ์จ ำกดั ร้ำนอำหำร สำธำรณรัฐ   
  ประชำชนจีน 49.02 49.02 

 

รำยกำรบญัชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีนัยส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกขอ้มูลทำงกำรเงิน 
ระหวำ่งกำลรวมน้ีแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดัไดท้  ำสัญญำขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดท่ี
ถืออยู่ในบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ  ำกดั และบริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ำกดั 
ให้แก่บริษทั ครีเอทีฟ อิสเทอร์ริส (พีทีอี) จ  ำกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ำยหน่ึง และไดโ้อนหุ้นแลว้
เสร็จในวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561  ดงันั้นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จึงไม่ได้
รวมงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งดงักล่ำว รวมถึงงบกำรเงินของบำงกอก แจม
และภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจกำรเจำ้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียน
ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จ  ำกดั และ บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ำกดั ตำมล ำดบัและไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัย่อยดังกล่ำวจนถึงวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี                   
31 มีนำคม 2561 ไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของ บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จ ำกดั                           
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จ  ำกดั บำงกอกแจม และ ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน   
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2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน

ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและ
ค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ท่ีระบุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้
รำยไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ ำนำจควบคุมของสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้เสร็จ
ส้ินแลว้ โดยนโยบำยกำรบญัชีใหม่น้ีไดน้ ำมำแทนนโยบำยกำรรับรู้รำยไดเ้ดิม อยำ่งไรก็ตำม กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินระหวำ่งกำลของกลุ่มบริษทั 

2.8 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี  

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32   กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกับกำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำ
แทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจว่ำทั้งทำงดำ้น
ผูเ้ช่ำและผูใ้ห้เช่ำไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจแก่ผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรประเมินผล
กระทบของสัญญำเช่ำท่ีมีต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินและกระแสเงินสดของ
กิจกำร โดยกิจกำรต้องพิจำรณำเง่ือนไขและข้อก ำหนดของสัญญำและข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี กิจกำร
ตอ้งถือปฏิบติัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอกบัสัญญำทั้งหมดท่ีมี
ลกัษณะและสถำนกำรณ์ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั จะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.9 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินระหว่ำง
กำลรวมและเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมี
กำรตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกนั ให้ใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรตำม
กฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

  



 
- 6 - 

 
4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 10,966  11,343  7,208  8,000 
เงินฝำกบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 737,188  767,536  549,005  569,155 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน 3 เดือน 11,007  4,105  9,198  2,319 

 759,161  782,984  565,411  579,474 

4.2 รำยกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 
4.2.1 เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์ำวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิกำรเช่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท  

งบกำรเงนิรวม 
 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

2562  2561  2562  2561 
                                              ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 34,605  52,999  33,348  44,515 

บวก ค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งงวด 65,953  244,564  51,457  227,460 
  ประมำณกำรหน้ีสินในกำรร้ือ กำรขนยำ้ย        

 และกำรบูรณะสถำนท่ีเพิ่มข้ึน (636)  (318)  (618)  (186) 
 ส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (63,695)  (269,568)  (49,644)  (248,848) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 36,227  27,677  34,543  22,941 

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 

หน่วย : พนับำท  
งบกำรเงนิรวม 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

2562  2561  2562  2561 
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        
(แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและ        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน)        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,154  5,405  6,154  5,405 
หกั เงินสดจ่ำย (759)  (601)  (759)  (601) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 5,395  4,804  5,395  4,804 

 
  



 
- 7 - 

 
4.2.2 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับ 

งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

งบกำรเงนิรวม 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 ยอดคงเหลือ   กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ    31 มีนำคม 

 2562      2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 195,291  (10,103)  -  185,188 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,270  (237)  -  3,033 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (759)  -  5,395 

รวม 204,715  (11,099)  -  193,616 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 ยอดคงเหลือ   กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ    31 มีนำคม 

 2561      2561 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 34,467  190,365  -  224,832 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,000  -  4,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,405  (601)  -  4,804 

รวม 39,872  193,764  -  233,636 

หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ    31 มีนำคม 

 2562      2562 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 194,663  (9,475)  -  185,188 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,154  (759)  -  5,395 

รวม 200,817  (10,234)  -  190,583 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  กำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่   จำกกจิกรรม  กำรเปลีย่นแปลงอ่ืน  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  จัดหำเงนิ    31 มีนำคม 

 2561      2561 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 21,500  193,500  -  215,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,405  (601)  -  4,804 

รวม 26,905  192,899  -  219,804 
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5. เงินลงทุนช่ัวครำว 

เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้         
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 282,021  181,302  282,021  181,302 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,904  23,838  23,904  23,838 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว 305,939  205,154  305,925  205,140 

รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่ครำวในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน ก ำไร มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ ทีย่งัไม่เกดิขึน้ ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 มีนำคม 
 2562 ของเงนิลงทุนช่ัวครำว 2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 281,302  719  282,021 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,838  66  23,904 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร  มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่  ทีย่งัไม่เกดิขึน้  ณ วนัที่ 
 31 ธันวำคม จำกกำรปรับมูลค่ำ 31 ธันวำคม 
 2561 ของเงนิลงทุนช่ัวครำว 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 180,904  398  181,302 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,597  241  23,838 
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รำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่ครำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 มีนำคม 
2562 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 281,302  719  282,021 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,838  66  23,904 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
หน่วย : พนับำท 

 รำคำทุน  ก ำไร   มูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2561 

 ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จำกกำรปรับมูลค่ำของ
เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้       
- กองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 180,904  398  181,302 
- กองทุนส่วนบุคคล 23,597  241  23,838 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 141,710  277,872  124,385  257,550 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,572  17,017  50,171  45,690 
 162,282  294,889  174,556  303,240 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,152)  (2,152)  (2,152)  (2,152) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 160,130  292,737  172,404  301,088 
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  12,062  13,723 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 25,782  19,215  6,067  5,762 
รำยไดค้ำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,669  5,910  11,057  9,364 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,999  2,400 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 35,752  26,074  34,543  26,215 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 227,333  343,936  239,132  358,552 
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ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ  ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษัทอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 102,164  148,104  84,839  127,782 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 35,226  122,590  35,226  122,590 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 336  1,587  336  1,587 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 355  1,495  355  1,495 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 3,629  4,096  3,629  4,096 

รวม 141,710  277,872  124,385  257,550 
        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนด 12,170  16,838  10,043  6,109 
เกินก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 3 เดือน 372  92  10,550  9,939 
มำกกวำ่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 556  -  9,341  9,829 
มำกกวำ่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 801  -  16,105  12,225 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 6,673  87  4,132  7,588 

รวม 20,572  17,017  50,171  45,690 
 162,282  294,889  174,556  303,240 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,152)  (2,152)  (2,152)  (2,152) 
ลูกหน้ีกำรคำ้  160,130  292,737  172,404  301,088 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พนับำท 
 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  ดอกเบีย้ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ร้อยละ 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 

  ต่อปี 2562  2561  2562  2561 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน          

บริษัทย่อย          
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 9.00 ลำ้นบำท 3.0 -  -  9,000  9,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์  
   (กมัพชูำ) จ  ำกดั 

0.30 ลำ้นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ 

 
3.5 

 
- 

  
- 

  
- 

  
3,228 

          

บริษัท เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์ จ ำกดัให้เงนิกู้ยืม 
   แก่กจิกำรร่วมค้ำ 

         

บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 0.07 ลำ้นปอนด ์         
 สเตอร์ลิง 4.5 3,046  2,974  -  - 
   3,046  2,974  9,000  12,228 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พีโกลเบิล จ ำกดั ใน
รูปตัว๋สญัญำใชเ้งินจ ำนวน 9 ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนัและมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 

ณ วนัท่ี 12 เมษำยน 2561 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั     
ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 200,000 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อมำ ณ วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัให้กูย้ืมเพิ่ม
อีก จ ำนวน 100,000 ดอลลำร์สหรัฐ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 300,000 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 9.90 ลำ้น
บำท) เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ต่อมำวนัท่ี  
31 กรกฏำคม 2561 บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชำ) จ ำกดั ไดเ้พิ่มทุนและแปลง
หน้ีบำงส่วนเป็นทุน จ ำนวน 44,928 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 1.48 ลำ้นบำท) ในวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 
2561 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกู ้จ  ำนวนเงิน 155,072 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 5.0 ลำ้นบำท) และในวนัท่ี 
11 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บช ำระคืนเงินกูค้งเหลือ จ ำนวนเงิน 100,000 ดอลลำร์สหรัฐ (เทียบเท่ำ 3.23 
ลำ้นบำท) ทั้งจ  ำนวน     

ในปี 2561 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั 
ซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 73,202 ปอนดส์เตอร์ลิง (เทียบเท่ำ 3.05 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
และ 2.97 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืน
เม่ือทวงถำม 
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8. สินค้ำคงเหลือ  

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 86,944  120,447  86,411  120,041 
งำนระหวำ่งท ำ 1,278  1,248  1,278  1,248 
วตัถุดิบ 106,066  117,886  96,263  108,985 
วสัดุหีบห่อ 50,808  55,368  50,248  54,730 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 10,332  12,078  7,245  9,217 

 255,428  307,027  241,445  294,221 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
      (ตำมวธีิรำคำทุน)  (ตำมวธีิส่วนได้เสีย) 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  31 มีนำคม 2562 และ  31 มีนำคม 2562 และ  31 มีนำคม 2562 และ  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  2562  2561 
    (ร้อยละ)  พนับำท  พนับำท  พนับำท 
บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั รับจดัเล้ียง 10 ลำ้นบำท  49.97  4,997  63,067  56,186 

                 
กำรร่วมค้ำ                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั  โรงเรียนสอนท ำอำหำร 80 ลำ้นบำท  43.75  35,000  24,814  25,079 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จ ำกดั                 
บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซีน จ ำกดั ร้ำนอำหำร 13.7 ลำ้นปอนดส์เตอร์ลิง  50.00  322,373  248,056  250,789 

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้              272,870  275,868 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

 ประเภทกจิกำร ทุนที่ช ำระแล้ว  สัดส่วนเงนิลงทุน  ยอดคงเหลือ (รำคำทุน)  เงนิปันผลรับ 
  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ส ำหรับงวดส้ินสุด 
  31 มีนำคม 2562 และ  31 มีนำคม 2562 และ  31 มีนำคม 2562 และ     31 มีนำคม 
  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  2562  2561 
    (ร้อยละ)  พนับำท  พนับำท  พนับำท 

บริษัทร่วม                 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั ฟู้ดเฮำ้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จ ำกดั รับจดัเล้ียง 10 ลำ้นบำท  49.97   4,997   -  - 

               
บริษัทย่อย                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 50 ลำ้นบำท  80.00   40,000   -  - 

                    บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ  ำกดั (เดิมช่ือบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จ ำกดั) ธุรกิจขนส่งอำหำร 1 ลำ้นบำท  99.93   999   -  6,000 
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 (กมัพชูำ) จ  ำกดั  ร้ำนอำหำร 1,457,500 ดอลลำร์สหรัฐ  99.99   48,370   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง (พีทีอี) จ  ำกดั เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 1 ดอลลำร์สิงคโ์ปร์  100.00   -   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั  เพื่อกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 170 ลำ้นบำท  99.99   170,000   -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง  จ  ำกดั ฝึกอบรม 1 ลำ้นบำท  99.98   1,000   2,999  12,500 
           325,366      
หกั  ค่ำเผื่อกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           (65,000)      
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           260,366      
                 

กำรร่วมค้ำ                 
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)                 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร 80 ลำ้นบำท  43.75   35,000   -  - 
รวมรำยไดเ้งินปันผล              2,999  18,500 
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10. เงินให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 เงนิต้น อตัรำ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

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

   2562  2561  2562  2561 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั          

บริษัทย่อย          
บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช 49.97 ลำ้นบำท 3.0 -  -  45,952  45,952 
บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พี จ  ำกดั 6.00 ลำ้นบำท 4.5 -  -  4,239  5,176 
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ  ำกดั 4.00 ลำ้นบำท 3.5 -  -  4,000  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 3.0 -  -  2,000  2,000 
   -  -  56,191  53,128 

ระยะเวลำกำรช ำระคืน          
ก ำหนดช ำระคืนภำยในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  3,949  2,042 
เกินกวำ่ 1 ปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  -  -  52,242  51,086 
   -  -  56,191  53,128 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช จ ำนวน 49.97 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่ำวไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินให้แก่บริษทั โดยตัว๋ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และ            
มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัคำดว่ำเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั ภทัรำ เรสทวัรองท ์เวียนนำ จีเอม็บีเอช  
จะไดรั้บช ำระคืนภำยหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้นจึงแสดงเงินให้
กูย้มืนั้นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำทใหแ้ก่บริษทั เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนด
ช ำระคืนเม่ือทวงถำม  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัคำดวำ่เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั จะไดรั้บช ำระ
คืนภำยหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 

- ในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พี จ  ำกดั จ ำนวน 6.00 
ลำ้นบำท เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 16 งวด 

- เม่ือวนัท่ี 28  มกรำคม 2562 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั  เอส แอนด์ พี ดิลิเวอร่ี จ  ำกดั จ ำนวน 4.00 ลำ้นบำท 
เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนทุก 3 เดือน จ ำนวน 8 งวด 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,616,203  1,470,306 
ซ้ือเพิ่ม - รำคำทุน 64,600  50,214 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - มูลค่ำตำมบญัชี (1,659)  (1,260) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (80,463)  (69,639) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,892)  - 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 1,594,789  1,449,621 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 400,554  484,474  355,954  413,116 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,678  61  11,946  607 
เงินทดรองรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  166  92 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 36,227  34,605  34,543  33,348 
รำยไดร้อรับรู้ 38,477  37,794  36,794  36,790 
เจำ้หน้ีอ่ืน 89,932  82,178  60,655  66,341 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 126,077  265,886  112,235  238,093 

 725,945  904,998  612,293  788,387 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 11 กนัยำยน 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้มืกบับริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อย จ ำนวน 8.57 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มี
หลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

     งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผู้กู้  วงเงนิกู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำกำรช ำระคืน ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

 
 (ร้อยละต่อปี) 

 
 ณ วนัที่ 31 มนีำคม 

2562 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2561 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 

2562 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  

2561 
     พนับำท  พนับำท  พนับำท   พนับำท 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน)              
         เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 30 ร้อยละ 4.25 จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏำคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏำคม 2564 
        

 ลำ้นบำท(1)  14,000  15,500  14,000   15,500 
 195 MLR  จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 2,321,430 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ถึง วนัท่ี 23 มีนำคม 2567 
        

 ลำ้นบำท(1) ลบดว้ยร้อยละ 2 167,143  174,107  167,143   174,107 
 5.73 MLR  จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 337,050 บำท         
 ลำ้นบำท ลบดว้ยร้อยละ 2.45 ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 ถึง วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 4,045  5,056  4,045   5,056 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จ ำกดั              
เงินกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 15 อตัรำดอกเบ้ีย จ่ำยช ำระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บำท  

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกรำคม 2560 ถึง วนัท่ี 17 มกรำคม 2562 
        

 ลำ้นบำท(2) เงินฝำกออมทรัพย์
บวกร้อยละ 1.00 

 
- 

  
628 

  
- 

  
- 

     185,188  195,291  185,188   194,663 
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (37,902)  (38,530)  (37,902)   (37,902) 

     147,286  156,761  147,286   156,761 

(1) เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสัญญำ 
(2) เงินกูย้มืดงักล่ำวมีหลกัประกนัเป็นเงินฝำกธนำคำรออมทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี ตำมสัญญำกูย้มืเงิน บริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู ้ 



 
- 18 - 

 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
      งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

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

     2562  2561  2562  2561 
บริษัท อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด์ พ ีจ ำกดั             
เงินกูย้มืจำกบริษทั อุเมะโนะฮำนะ จ ำกดั      4 อตัรำเงินกู ้ จ่ำยช ำระคืนทุกงวดสำมเดือน งวดละ 274,575 บำท         
 ลำ้นบำท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือน 10 เมษำยน 2561 ถึง 21 พฤศจิกำยน 2564  3,033  3,270  -  - 
หกั  เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (1,216)  (1,216)  -  - 

      1,817  2,054  -  - 

เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั  
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16. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร รำยไดอ่ื้น ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย
และค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรบำงส่วนของบริษทั เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ 
และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว กิจกำรเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุน้ และ/หรือ มีกรรมกำรร่วมกนั 
รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหว่ำงกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กำรร่วมคำ้ และบริษทัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

16.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
บัญชี/กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  44,009  43,358 
บริษทัร่วม 227  269  227  269 
กำรร่วมคำ้ 14,410  14,685  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,935  2,063  5,935  2,063 

 20,572  17,017  50,171  45,690 

        
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  12,062  13,723 

        
 รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  5,388  3,454 
บริษทัร่วม 259  86  259  86 
กำรร่วมคำ้ 5,410  5,824  5,410  5,824 

 5,669  5,910  11,057  9,364 

        
รำยได้ค้ำงรับ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (เงนิปันผล)        

บริษทัยอ่ย -  -  2,999  2,400 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)        
บริษทัยอ่ย (ร้อยละ 3.0 – 3.5) -  -  9,000  12,228 
กำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 4.5) 3,046  2,974  -  - 

 3,046  2,974  9,000  12,228 
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หน่วย : พนับำท 
บัญชี/กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

เงนิลงทุน        
บริษทัร่วม 63,067  56,186  4,997  4,997 
บริษทัยอ่ย -  -  325,366  325,366 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน        

ในบริษทัยอ่ย -  -  (65,000)  (65,000) 
 -  -  260,366  260,366 
กำรร่วมคำ้ 272,870  275,868  35,000  35,000 

     335,937       332,054  300,363  300,363 

        

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  56,191  53,128 

        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         

บริษทัยอ่ย -  -  10,053  546 
กำรร่วมคำ้ 33,855  -  1,070  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 823  61  823  61 

 34,678  61  11,946  607 

        
เงนิทดรองรับจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  166  92 

        
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทัยอ่ย (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี) -  -  8,572  8,572 

        
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี) 3,033  3,270  -  - 
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16.2 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน/บัญชี งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
บริษัทย่อย        

รำยไดจ้ำกกำรขำย  -  -  10,554  9,860 
รำยไดค่้ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ -  -  1,497  1,822 
ดอกเบ้ียรับ -  -  519  692 
รำยไดอ่ื้น -  -  6,569  3,186 
เงินปันผลรับ -  -  3,000  18,500 
ซ้ือสินคำ้ -  -  925  834 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ -  -  20,794  15,358 
ดอกเบ้ียจ่ำย -  -  74  - 
 -  -  43,932  50,252 

บริษัทร่วม        
รำยไดจ้ำกกำรขำย 168  273  168  273 
รำยไดอ่ื้น 125  135  125  135 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,881  5,028  -  - 

 7,174  5,436  293  408 
กำรร่วมค้ำ        

รำยไดค่้ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 550  750  550  750 
ดอกเบ้ียรับ 32  25  -  - 
รำยไดอ่ื้น 386  931  386  931 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 1,000  -  1,000  - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (2,999)  (8,428)  -  - 
 (1,031)  (6,722)  1,936  1,681 

กรรมกำรร่วมกนั        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 359  336  359  336 
ค่ำบริกำร 1,957  1,868  1,957  1,868 
 2,316  2,204  2,316  2,204 

กรรมกำร        
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 330  330  330  330 

        
กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 29,507  36,670  29,507  36,670 
ซ้ือสินคำ้ 13  1,160  13  1,160 
ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 1,356  1,373  1,356  1,373 
ค่ำบริกำร 1,090  1,099  1,090  1,099 
ดอกเบ้ียจ่ำย 38  25  -  - 
 32,004  40,327  31,966  40,302 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,316  17,840  15,316  17,851 
ผลประโยชน์ระยะยำว 395  416  395  416 
 15,711  18,256  15,711  18,267 
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17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนท่ีรำยงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและเบเกอร่ีภำยในประเทศ ธุรกิจขำยส่งอำหำรและเบเกอร่ีส ำเร็จรูป ธุรกิจร้ำนอำหำรในต่ำงประเทศและอ่ืน  ๆ

รำยกำรตดับญัชีรำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน รำยไดแ้ละก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก และกำรกระทบยอดระหวำ่งผลรวมของก ำไรตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอกกบั
ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดแ้ละก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 1,476,019  153,710  115,513  29,517  1,774,759  (32,524)  1,742,235 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 220,543  8,400  (1,253)  1,672  229,362  (4,172)  225,190 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ่ื้น             17,100 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (150,268) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (15,711) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             (525) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (2,192) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             3,882 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             77,476 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (6,437) 
ก ำไรส ำหรับงวด             71,039 
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี             5,171 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด             76,210 
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หน่วย : พนับำท 
 ธุรกจิร้ำนอำหำร

และเบเกอร่ี
ภำยในประเทศ 

 ธุรกจิขำยส่ง 
อำหำรและ 

เบเกอร่ีส ำเร็จรูป 

 ธุรกจิ 
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 

 ส่วนงำนอ่ืน  รวม  รำยกำรตัดบัญชี
ระหว่ำงส่วนงำน 

 รวม 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561              
รำยไดต้ำมส่วนงำน 1,462,028  171,119  173,260  24,366  1,830,773  (26,156)  1,804,617 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมส่วนงำนจำกบุคคลภำยนอก 239,918  20,231  (15,393)  1,387  246,143  (19,771)  226,372 

รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              
รำยไดอ่ื้น             24,477 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรส่วนกลำง             (142,564) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร             (18,256) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ             (1,555) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (607) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้             (3,400) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             84,467 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (10,808) 
ก ำไรส ำหรับงวด             73,659 
ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี             115 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด             73,774 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 1,597,046 1,594,414 115,513 173,260 1,712,559 1,767,674 

18. ภำระผูกพนัและหนังสือค ำ้ประกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 

18.1 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรในประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 553,112  548,940 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,194,339  1,186,896 
เกิน 5 ปี 68,129  74,454 

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและค่ำบริกำรบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
หน่วย : พนับำท 

ระยะเวลำกำรช ำระ ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 

ครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี 71,725  74,499 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 172,743  182,858 
เกิน 5 ปี 122,542  128,499 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่รวมสัญญำเช่ำระยะยำวบำงสัญญำท่ีคิดค่ำเช่ำ
จำกอตัรำร้อยละของยอดขำย 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ
พื้นท่ีและสัญญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนรวมเป็นจ ำนวน 232.46 ลำ้นบำท และจ ำนวน 249.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ
พื้นท่ีและสัญญำบริกำรและบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวน 201.83 ลำ้นบำท และจ ำนวน 196.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงคำ้ง
เก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมสัญญำตกแต่งสำขำ ร้ำนคำ้ และระบบสำรสนเทศเป็นจ ำนวนเงิน 
42.99 ลำ้นบำท และ 43.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

18.3 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ี
ธนำคำรแห่งหน่ึงออกให้เพื่อค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ ำนวน 71.05
ลำ้นบำท และ 71.18  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมหนงัสือค ้ำประกนัจ ำนวน 0.58
ลำ้นบำท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝำกธนำคำรเป็นหลกัประกนั 

18.4 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
เพื่อกำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้และกรรมวิธีกำรผลิต  

ณ วันท่ี 15 ธันวำคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่ำวได้มีกำรท ำสัญญำฉบับแก้ไข (Amendment 
agreement) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยในสัญญำ
ไดมี้กำรปรับลดอตัรำค่ำสิทธิกำรด ำเนินงำน (Running royalty) ใหม่ ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือค ้ำประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลำคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่ำงประเทศเพื่อค ้ำประกนัจ ำนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยตำมสญัญำกำรใชสิ้ทธ์ิ 
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19. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมิน
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ล ำดบัช้ัน
มูลค่ำ

ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดั

มูลค่ำยุตธิรรม 
 
 

มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  มูลค่ำยุตธิรรม (พนับำท)  

ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2562 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 มีนำคม 

2562 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2561 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 

 

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี = 
282,021 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,904 

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

- กองทุนเปิด 
 ตรำสำรหน้ี =  
282,021 
- กองทุนส่วน
บุคคล = 23,904 

 

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

ล ำดบั 1 
 
 

มูลค่ำยติุธรรมของหน่วย
ลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิ   

20. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
20.1 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือ

วนัท่ี 5 เมษำยน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเพิ่มข้ึนในงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเม่ือกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้เป็นจ ำนวน 51.73 ลำ้นบำท 
และ 50.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

20.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 จ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.73 บำท 
เป็นจ ำนวนเงินรวม 358 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่ำงกำลอตัรำ
หุ้นละ 0.05 บำท จ ำวนเงินรวม 24.52 ลำ้นบำท ซ่ึงได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี  
10 กนัยำยน 2561 และเงินปันผลท่ีจ่ำยเพิ่มเติมจ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.68 บำท 
จ ำนวนเงินรวม 333.48 ลำ้นบำท ซ่ึงจะจ่ำยในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 

21. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมของบริษทั
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2562 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES.DOC

