
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและ 

งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 ชูพงษ ์ สุรชุติกาล 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 712,041          782,984          573,192          579,474          
เงินลงทุนชัว่คราว 5 26,364            205,154          26,350            205,140          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 และ 18 278,455          343,936          301,816          358,552          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 และ 18 2,884              2,974              9,000              12,228            
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 และ 18 - - 382                 2,042              
สินคา้คงเหลือ 8 270,062          307,027          255,860          294,221          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,986            22,594            32,029            15,397            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,327,792       1,664,669       1,198,629       1,467,054       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15,809            15,584            15,784            15,584            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 18 63,960            56,186            4,997              4,997              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 18 - - 260,366          260,366          
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 และ 18 269,891          275,868          35,000            35,000            
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 และ 18 - - 55,809            51,086            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,559,421       1,616,203       1,427,626       1,470,306       
สิทธิการเช่า 36,070            43,704            25,160            31,806            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 33,811            36,149            33,491            35,710            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,711            49,952            45,743            42,988            
เงินมดัจาํระยะยาว 274,456          271,017          246,791          243,555          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,342              10,237            4,246              5,431              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,315,471       2,374,900       2,155,013       2,196,829       
รวมสินทรัพย์ 3,643,263       4,039,569       3,353,642       3,663,883       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 และ 18 791,743      904,998      682,565      788,387      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 36,891        38,530        36,891        37,902        
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 274             1,216          -          -          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 -          -          8,572          8,572          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,902        46,705        12,595        45,214        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 6,323          6,607          5,800          6,223          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,878        50,395        29,115        35,622        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 889,011      1,048,451   775,538      921,920      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

กาํไรจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่กิจการร่วมคา้รอการรับรู้ 25,977        26,679        -          -          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 138,821      156,761      138,821      156,761      
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 2,759          2,054          -          -          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 177,698      153,205      165,119      149,270      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 63,419        63,151        48,197        47,896        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 408,674      401,850      352,137      353,927      
รวมหน้ีสิน 1,297,685   1,450,301   1,127,675   1,275,847   

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน

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

            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 990,576 1,236,383   940,887 1,129,041   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,773) (27,687) 52,348 26,263 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,297,440 2,521,333 2,225,967 2,388,036

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 48,138 67,935        - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,345,578 2,589,268 2,225,967 2,388,036

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,643,263 4,039,569 3,353,642 3,663,883

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มถุินายน 2562

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,732,923 1,781,396 1,569,722 1,560,255
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,015,970) (1,013,892) (955,794) (944,136)
กําไรขั้นต้น 716,953        767,504        613,928        616,119
รายไดอ่ื้น 15,976 24,673 72,279 39,721
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (484,900) (506,788) (415,593) (401,414)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (221,134) (209,626) (185,818) (168,191)
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (16,433) (14,842) (16,433) (14,436)
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (3,593)          361 (1,912)          661
ตน้ทุนทางการเงิน (1,971) (2,415) (2,022) (2,228)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 18 1,912 (2,523) -           -           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,810            56,344          64,429          70,232
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 3,977 (3,982) 4,789 (3,978)
กําไรสําหรับงวด 10,787 52,362 69,218 66,254

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิจากภาษี 23,576 27,539 26,085 26,263
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (10,826) 3,230 -           -           

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 12,750          30,769          26,085          26,263          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 23,537 83,131 95,303 92,517

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 14,381 57,242 69,218 66,254          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,594) (4,880) -           -           

10,787          52,362          69,218          66,254          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,103 83,562 95,303 92,517          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,566) (431) -           -           

23,537          83,131          95,303          92,517          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.03 0.12 0.14 0.14
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 30 มิถุนายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงนิรวม

2562 2561 2562 2561
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3,475,158 3,586,013 3,148,779 3,142,215
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,012,792) (2,006,421) (1,896,467) (1,868,839)
กําไรขั้นต้น 1,462,366     1,579,592     1,252,312     1,273,376     
รายไดอ่ื้น 33,076 49,150 99,932 79,028
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (979,222) (1,025,792) (832,716) (798,222)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (397,303) (418,486) (334,660) (333,536)
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร 18 (32,144) (33,514) (32,144) (32,703)
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (4,118)          (1,194)          (2,177)          (894)             
ตน้ทุนทางการเงิน (4,163) (3,022) (4,073) (2,771)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 18 5,794 (5,923) -           -           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 84,286          140,811        146,474        184,278        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,460) (14,790) (1,150) (13,546)
กําไรสําหรับงวด 81,826 126,021 145,324 170,732

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน - สุทธิจากภาษี 23,576 27,539 26,085          26,263
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (5,655)          3,345            -           -           

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนรวมสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 17,921          30,884          26,085          26,263          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 99,747 156,905 171,409 196,995

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 87,671 139,047 145,324 170,732
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,845) (13,026) -           -           

81,826          126,021        145,324        170,732        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,585 166,228 171,409 196,995
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,838) (9,323) -           -           

99,747          156,905        171,409        196,995        

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.18 0.28 0.30 0.35

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ส่วนเกินจาก

กําไรจากการ ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

โอนธุรกิจแก่ ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย อัตราแลกเปลี่ยน

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 -       -        -            -      139,047      (156)             27,337                    27,181             166,228 (9,323)     156,905
เงินปันผลจ่าย 17 -       -        -            -      (392,327)     -             - -                 (392,327)    -        (392,327)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 490,408 689,981 79,905 52,343 999,741      (48,956)        27,337                    (21,619) 2,290,759   98,509     2,389,268

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 -       -        -            -      87,671 (1,558)          23,472                    21,914             109,585      (9,838)     99,747
เงินปันผลจ่าย 17 -       -        -            -      (333,478)     -             - -                 (333,478)    -        (333,478)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -       -        -            -      -            -             - -                 -           (9,959)     (9,959)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 490,408  689,981  79,905        52,343   990,576      (56,597)        50,824                    (5,773)              #NAME? 48,138     2,345,578   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

จากการแปลงค่า

งบการเงิน ที่กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
ผลประโยชน์พนักงาน

ควบคุม

กิจการร่วมค้า วัดมูลค่าใหม่ของ

กําไรจากการผลต่างของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจ

หน่วย : พันบาท

ส่วนได้เสีย

กําไรสะสม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น บริษัทใหญ่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

รวมรวม

มูลค่าหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม

ชําระแล้ว

ทุนที่ออกและ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว

ส่วนเกิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น



                       
หมายเหตุ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงาน

ที่กาํหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 490,408 689,981 52,343       1,143,426  - 2,376,158
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 170,732     26,263                                           196,995
เงินปันผลจ่าย 17 - - - (392,327) - (392,327)   
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 490,408 689,981 52,343 921,831 26,263 2,180,826

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 490,408 689,981 52,343       1,129,041  26,263 2,388,036
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 145,324     26,085                                           171,409
เงินปันผลจ่าย 17 - - - (333,478) - (333,478)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 490,408 689,981 52,343 940,887 52,348 2,225,967

ทุนที่ออก กาํไรสะสมส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จดัสรร

รวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

และชําระแล้ว

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จดัสรรแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 84,286 140,811 146,474 184,278 
ปรับปรุงดว้ย 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 172,541 196,358 150,043 166,644 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 3,924         2,029 1,799         941 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลคา่ของเงินลงทุนชัว่คราว (163) (123) (163) (123)

(5,794) 5,923 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยถ์าวร (กลบัรายการ) (2,489) (2,103) (2,489) (2,103)
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินในการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ี (671) (1,154) (671) (1,154)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 5,845 11,617 5,334 637 
กาํไรจากคา่ชดเชยการส้ินสุดสญัญาเช่าก่อนครบกาํหนดจากผูใ้หเ้ช่า - (5,208) - -
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (886) (3,431) (882) (2,688)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (1,047) (989) (1,047) (977)
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวรใหแ้ก่กิจการร่วมคา้ (702) - - -
คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 55,887 12,624 49,613 11,526 
คา่ใชจ่้ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,023 - 1,023 -
รายไดเ้งินปันผลรับ - - (52,056) -
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,300) (1,171) (2,424)        (2,364)
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,163 3,022 4,073 2,771 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 314,617 358,205 298,627 357,388 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 64,897 63,280 61,892 75,698 
สินคา้คงเหลือ 36,965 9,902 38,361 7,183 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (15,392) (20,071) (16,632) (18,470)
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (225) 469 (200) -
เงินมดัจาํระยะยาว (3,439) (12,513) (3,236) (13,031)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,895 1,885 1,185 1,241 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (130,266)    (101,253)    (122,054)    (105,207)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (11,296)      (13,702)      (7,286)        (12,965)      
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (1,581)        (490)           (1,581)        (490)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (12)             (85)             (12)             3                

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 256,163     285,627     249,064     291,350     
ดอกเบ้ียรับ 709            3,326         1,833         8,103         
จ่ายดอกเบ้ีย (3,947)        (2,716)        (4,084)        (2,486)        
จ่ายภาษีเงินได้ (44,561)      (49,939)      (43,046)      (47,723)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 208,364     236,298     203,767     249,244     

บริษัท เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

-         (3,020)        (4,000)        (9,469)        
-         -         3,228         26,966       

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -         -         937            -         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (100,000)    (211,000)    (100,000)    (200,000)    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 280,000     363,561     280,000     352,549     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า 4.2.1 (100,235)    (336,990)    (84,583)      (294,042)    
เงินสดรับจากคา่ชดเชยการส้ินสุดสญัญาเช่าก่อนครบกาํหนดจากผูใ้หเ้ช่า -         15,315       -         -         
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 1,060         4,115         1,032         3,503         
เงินปันผลรับ 3,998         4,997         47,057       -         

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 84,823       (163,022)    143,671     (120,493)    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 -         195,000     -         195,000     
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.2.3 (19,578)      (16,234)      (18,951)      (9,964)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.3 -         4,000         - -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2.3 (237)           (495)           - -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.2.3 (1,496)        (1,202)        (1,496)        (1,202)        
เงินปันผลจ่าย 4.2.2 (331,909)    (392,303)    (331,909)    (392,303)    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (353,220)    (211,234)    (352,356)    (208,469)    
ผลจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในสกลุเงินตราต่างประเทศ (2,952)        (403)           (1,364)        (581)           
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (7,958)        2,275         - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (70,943)      (136,086)    (6,282)        (80,299)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 782,984     796,421     579,474     510,215     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 4.1 712,041     660,335     573,192     429,916     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : พนับาท

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



 

 

 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งขึ้นตามเประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ของประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสํานกังานใหญ่อยู่ท่ี อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ 

ชั้นท่ี 23 และ 24 เลขท่ี 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ทาํธุรกิจหลกัคือ

การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 

เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์การจัดทําและการนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และ

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

เป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

รายการย่อในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ้น

ตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมี

ในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   

2.2 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 

และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั
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2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.4 ผลการดําเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.5 ขอ้มูลทางการเงินบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้การ

ตรวจสอบแลว้ 

2.6 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัย่อย 

บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วันที่ ณ วันที ่

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

   2562 2561 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น ประเทศไทย 80.00 80.00 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จาํกดั 
 

   

(เดิมช่ือบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั) ธุรกิจขนส่งอาหาร ประเทศไทย 99.93 99.93 

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั ร้านอาหาร ประเทศไทย 59.99 59.99 

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์      

(กมัพูชา) จาํกดั ร้านอาหาร กมัพูชา 99.99 99.99 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง     

(พีทีอี) จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น สิงคโปร์ 100.00 100.00 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอื่น ประเทศไทย 99.99 99.99 

บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จาํกดั ฝึกอบรมพนกังาน ประเทศไทย 99.98 99.98 
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นอกจากน้ี ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และขอ้มูลเปรียบเทียบไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึง

ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยดงักล่าวให้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคและบริหารร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  ในประเทศ ณ วันที่ ณ วันที ่

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

   2562 2561 

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด     

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  ร้านอาหาร สหราชอาณาจกัร 96.00 96.00 

บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวิตเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 

บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั  ประชาชนจีน 96.11 96.11 

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.25 52.25 
     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด    

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 40.80 
     

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ภัทรา อินเตอร์เนช่ันแนล

เรสทัวรองท์  แมนเนจเมนท์ (ปักก่ิง) จํากัด 

    

บริษทั เซียงไฮ ้ย ัว่ะช่ือ เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

จาํกดั  ประชาชนจีน 49.02 49.02 
 

รายการบญัชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีนัยสําคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากขอ้มูลทางการเงิน 

ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดัไดท้าํสัญญาขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ี

ถืออยู่ในบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกัด และบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกัด 

ให้แก่บริษทั ครีเอทีฟ อิสเทอร์ริส (พีทีอี) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหน่ึงของบริษทัดังกล่าว 

และได้โอนหุ้นแล้วเสร็จในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  ดังนั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 จึงไม่ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยทั้งสองแห่งดงักล่าว รวมถึง

งบการเงินของบางกอก แจมและภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole 

proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และ บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซีูน (พีทีอี) จาํกดั ตามลาํดบั

และไดร้วมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ในงบกาํไรขาดทุน

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของ บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 

จาํกดั บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จาํกดั บางกอกแจม และ ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน   
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่

รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้การรับรู้รายได้

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ท่ีระบุ

ให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือบริษทัปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออาํนาจ

ควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือ

บริการให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้าํมาแทนนโยบายการรับรู้รายได้

เดิม อยา่งไรก็ตาม การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของกลุม่บริษทั 

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป ดงัน้ี  

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 32   การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะนํามา

แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กาํหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติั

ในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม ่

สาํหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็น

สาระสําคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้น

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า อยา่งไรก็ตาม การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.9 งบการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากงบการเงินระหว่าง

กาลรวมและเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมี

การตีความในสองภาษาท่ีแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลรวมและเฉพาะกิจการตาม

กฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั  



 
- 6 - 

 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 11,125  11,343  7,358  8,000 

เงินฝากบญัชีออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 651,070  767,536  518,649  569,155 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 49,846  4,105  47,185  2,319 

 712,041  782,984  573,192  579,474 

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 

4.2.1 เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า สําหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2562  2561  2562  2561 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 34,605  52,999  33,348  44,515 

บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหว่างงวด 117,945  319,768  101,492  280,319 

  ประมาณการหน้ีสินในการร้ือ การขนยา้ย        

 และการบูรณะสถานท่ีเพ่ิมขึ้น (972)  (1,035)  (924)  (322) 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (1,183)  -  (1,183)  - 

 ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (100,235)  (336,990)  (84,583)  (294,042) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

และสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 50,160  34,742  48,150  30,470 
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เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

หน่วย : พันบาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2562  2561  2562  2561 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (แสดงรวมในหน้ีสินหมุนเวียน       

อ่ืนและหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,154  5,405  6,154  5,405 

บวก   หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเพ่ิมระหว่างงวด 1,183  -  1,183  - 

หกั เงินสดจ่าย (1,496)  (1,202)  (1,496)  (1,202) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 5,841  4,203  5,841  4,203 

 

4.2.2 เงินปันผลจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  375  352  375  352 

บวก เงินปันผลประกาศจ่ายในระหว่างงวด 333,478  392,327  333,478  392,327 

หกั จ่ายระหว่างงวด (331,909)  (392,303)  (331,909)  (392,303) 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 1,944  376  1,944  376 

4.2.3 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
หน่วย : พันบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  การเปล่ียนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    30 มิถุนายน 

 2562      2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 195,291  (19,578)  -  175,713 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,270  (237)  -  3,033 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,154  (1,496)  1,183  5,841 

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

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  30 มิถุนายน 

 2561    2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 34,467  178,766  213,233 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,505  3,505 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,405  (1,202)  4,203 

รวม 39,872  181,069  220,941 

หน่วย : พันบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  การเปล่ียนแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน    30 มิถุนายน 

 2562      2562 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 194,663  (18,951)  -  175,712 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,154  (1,496)  1,183  5,841 

รวม 200,817  (20,447)  1,183  181,553 

หน่วย : พันบาท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี   จากกิจกรรม  ณ วันท่ี  

 1 มกราคม  จัดหาเงิน  30 มิถุนายน 

 2561    2561 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,500  185,036  206,536 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,405  (1,202)  4,203 

รวม 26,905  183,834  210,739 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        

แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1-1.25 ต่อปี) 14  14  -  - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้         

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,365  181,302  2,365  181,302 

- กองทุนส่วนบุคคล 23,985  23,838  23,985  23,838 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 26,364  205,154  26,350  205,140 
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รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2562 ราคาทุน กําไร มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ี ท่ียังไม่เกิดขึน้ ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน จากการปรับมลูค่า 30 มถิุนายน 

 2562 ของเงินลงทุนช่ัวคราว 2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,349  16  2,365 

- กองทุนส่วนบคุคล 23,838  147  23,985 

หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ราคาทุน  กําไร  มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ี  ท่ียังไม่เกิดขึน้  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม จากการปรับมลูค่า 31 ธันวาคม 

 2561 ของเงินลงทุนช่ัวคราว 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 180,904  398  181,302 

- กองทุนส่วนบคุคล 23,597  241  23,838 

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2562 ราคาทุน  กําไร   มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ี 

30 มถิุนายน

2562 

 ท่ียังไม่เกิดขึน้ 

จากการปรับมลูค่าของ

เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วันท่ี 

30 มถิุนายน 

2562 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 2,349                              16  2,365 

- กองทุนส่วนบคุคล 23,838                              147  23,985 
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หน่วย : พนับาท 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ราคาทุน  กําไร   มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

 ท่ียังไม่เกิดขึน้ 

จากการปรับมลูค่าของ

เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 180,904  398  181,302 

- กองทุนส่วนบคุคล 23,597  241  23,838 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 189,956  277,872  172,730  257,550 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,960  17,017  51,144  45,690 

 208,916  294,889  223,874  303,240 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (2,152)  -  (2,152) 

รวมลูกหน้ีการคา้ 208,916  292,737  223,874  301,088 

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  12,322  13,723 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 19,148  19,215  4,790  5,762 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,709  5,910  12,261  9,364 

เงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,999  2,400 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 44,682  26,074  43,570  26,215 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 278,455  343,936  301,816  358,552 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํแนกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ารค้า        

บริษัทอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 135,636  148,104  118,410  127,782 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 51,582  122,590  51,582  122,590 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 779  1,587  779  1,587 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 827  1,495  827  1,495 

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,132  4,096  1,132  4,096 

รวม 189,956  277,872  172,730  257,550 

        

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 10,696  16,838  7,864  6,109 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน 272  92  11,198  9,939 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 556  -  10,020  9,829 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 801  -  19,171  12,225 

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 6,635  87  2,891  7,588 

รวม 18,960  17,017  51,144  45,690 

 208,916  294,889  223,874  303,240 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (2,152)  -  (2,152) 

ลูกหน้ีการคา้  208,916  292,737  223,874  301,088 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบดว้ย 

 หน่วย : พันบาท 

 เงินต้น อัตรา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ดอกเบีย้ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  ร้อยละ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  ต่อปี 2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษัทย่อย          

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั 9.00 ลา้นบาท 3.0 -  -  9,000  9,000 

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์  

   (กมัพูชา) จาํกดั 

0.30 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 

 

3.5 

 

- 

  

- 

  

- 

  

3,228 
          

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัดให้เงินกู้ยืม 

   แก่กิจการร่วมค้า 

         

บริษทั เอม็ เอส พี พร็อพเพอร์ตี้  จาํกดั 0.07 ลา้นปอนด์         

 สเตอร์ลิง 4.5 2,884  2,974  -  - 

   2,884  2,974  9,000  12,228 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พีโกลเบิล จาํกดั 

ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 9 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวไมมี่หลกัประกนัและมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2561 บริษทัให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ (กมัพูชา) จาํกัด     

ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมา ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษทัให้กูย้ืมเพิ่ม

จาํนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 9.90 ลา้นบาท) 

เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ต่อมาวันท่ี  

31 กรกฏาคม 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชา) จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนและแปลง

หน้ีบางส่วนเป็นทุน จาํนวน 44,928 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 1.48 ลา้นบาท) ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 

2561 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกู ้จาํนวนเงิน 155,072 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 5.0 ลา้นบาท) และในวนัท่ี 

11 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูค้งเหลือ จาํนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 3.23 

ลา้นบาท) ทั้งจาํนวน     

ในปี 2561 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ จาํนวน 73,202 ปอนด์สเตอร์ลิง (เทียบเท่า 2.88 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 และ 2.97 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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8. สินค้าคงเหลือ  

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 88,745  120,447  88,290  120,041 

งานระหว่างทาํ 4,419  1,248  4,419  1,248 

วตัถุดิบ 109,169  117,886  99,257  108,985 

วสัดุหีบห่อ 54,155  55,368  53,613  54,730 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 13,574  12,078  10,281  9,217 

 270,062  307,027  255,860  294,221 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

 ประเภทกิจการ ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

      (ตามวิธีราคาทุน)  (ตามวิธีส่วนได้เสีย) 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2562  2561 

    (ร้อยละ)  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                 

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริการดา้นอาหาร 10 ลา้นบาท  49.97  4,997  63,960  56,186 

                 

การร่วมค้า                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                 

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั  โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80 ลา้นบาท  43.75  35,000  25,268  25,079 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากัด                 

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน จาํกดั ร้านอาหาร 13.7 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  50.00  322,373  244,623  250,789 

รวมเงินลงทุนในการร่วมคา้              269,891  275,868 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 
 

 ประเภทกิจการ ทุนท่ีชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  ยอดคงเหลือ (ราคาทุน)  เงินปันผลรับ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  สําหรับงวดส้ินสุด 

  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน 2562 และ  30 มิถุนายน 

  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  2562  2561 

    (ร้อยละ)  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

บริษัทร่วม                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                 

บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริการดา้นอาหาร 10 ลา้นบาท  49.97   4,997   3,998  4,997 
               

บริษัทย่อย                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 50 ลา้นบาท  80.00   40,000   39,830  - 

                    บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จาํกดั (เดิมช่ือบริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั) ธุรกิจขนส่งอาหาร 1 ลา้นบาท  99.93   999   -  7,195 

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร 50 ลา้นบาท  99.99   49,997   -  - 

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  จาํกดั ร้านอาหาร 25 ลา้นบาท  59.99   15,000   -  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ (กมัพูชา) จาํกดั  ร้านอาหาร 1,457,500 ดอลลาร์สหรัฐ  99.99   48,370   -  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง (พีทีอี) จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์  100.00   -   -  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั  เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน 170 ลา้นบาท  99.99   170,000   -  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง  จาํกดั บริการฝึกอบรม 1 ลา้นบาท  99.98   1,000   8,228  18,396 

           325,366      

หกั  ค่าเผื่อการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           (65,000)      

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           260,366      
                 

การร่วมค้า                 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                 

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร 80 ลา้นบาท  43.75   35,000   -  - 

รวมรายไดเ้งินปันผล              48,058  25,591 
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10. เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 

 เงินต้น อัตรา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ดอกเบีย้ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  ร้อยละต่อปี 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน          

บริษัทย่อย          

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช 49.97 ลา้นบาท 3.0 -  -  45,952  45,952 

บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จาํกดั 6.00 ลา้นบาท 4.5 -  -  4,239  5,176 

บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จาํกดั 4.00 ลา้นบาท 3.5 -  -  4,000  - 

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั 2.00 ลา้นบาท 3.0 -  -  2,000  2,000 

   -  -  56,191  53,128 

ระยะเวลาการชาํระคืน          

กาํหนดชาํระคืนภายในหน่ึงปี - แสดงในสินทรัพยห์มุนเวียน  -  -  382  2,042 

เกินกว่า 1 ปี - แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  -  -  55,809  51,086 

   -  -  56,191  53,128 

- ในปี 2556 บริษทัไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช จาํนวน 49.97 ลา้นบาท 

โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้ออกตัว๋สัญญาใช้เงินให้แก่บริษทั โดยตัว๋ดังกล่าวไม่มีหลกัประกัน และ            

มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

เ ม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน  2562 บริษัทคาดว่าเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา             

จีเอ็มบีเอช จะได้รับชาํระคืนภายหลงั 12 เดือน นับแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดังนั้นจึง

แสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั โดยบริษทัย่อย

ดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใช้เงินจาํนวน 2.00 ลา้นบาทให้แก่บริษทั เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 

และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัคาดว่าเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั จะไดรั้บ

ชาํระคืนภายหลงั 12 เดือน นบัแต่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ดงันั้นจึงแสดงเงินใหกู้ย้มืนั้นเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 

- ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมแก่บริษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จาํกดั จาํนวน 

6.00 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุก 3 เดือน จาํนวน 16 งวด 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินกูย้มื 0.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัได้

เปล่ียนแปลงกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินกูเ้ป็นทุก 1 เดือน จาํนวน 60 งวด โดยกาํหนดจ่ายงวดแรกวนัท่ี 

31 มกราคม 2563 

- เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2562 บริษทัไดใ้ห้กูย้มืแก่บริษทั  เอส แอนด์ พี ดิลิเวอร่ี จาํกดั จาํนวน 4.00 ลา้น

บาท เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุก 3 เดือน จาํนวน 8 งวด  
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,616,203  1,470,306 

ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 116,590  100,243 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าตามบญัชี (6,019)  (5,483) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (159,064)  (137,440) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8,289)  - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,559,421  1,427,626 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 411,246  459,171  374,544  413,116 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,665  61  15,999  607 

เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  241  92 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 50,160  34,605  48,150  33,348 

รายไดร้อรับรู้ 38,444  37,794  36,534  36,790 

เจา้หน้ีอ่ืน 92,787  82,178  61,446  66,341 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,295  25,303  -  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 165,146  265,886  145,651  238,093 

 791,743  904,998  682,565  788,387 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้มืกบับริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยจาํนวน 8.57 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี

หลกัประกนั และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

ผู้กู้  วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ร้อยละต่อปี)  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 

 

  

 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2561 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2562 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2561 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)              

         เงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 30 ร้อยละ 4.25 จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 500,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2559 ถึง วนัท่ี 21 กรกฏาคม 2564 

        

 ลา้นบาท(1)  12,500  15,500  12,500   15,500 

 195 MLR  จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 2,321,430 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน 2561 ถึง วนัท่ี 23 มีนาคม 2567 

        

 ลา้นบาท(1) ลบดว้ยร้อยละ 2 160,179  174,107  160,179   174,107 

 5.73 MLR  จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 337,050 บาท         

 ลา้นบาท ลบดว้ยร้อยละ 2.45 ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 3,033  5,056  3,033   5,056 

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด              

เงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 15 อตัราดอกเบ้ีย จ่ายชาํระคืนทุกเดือน งวดละ 625,000 บาท  

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2562 

        

 ลา้นบาท(2) เงินฝากออมทรัพย์

บวกร้อยละ 1.00 

 

- 

  

628 

  

- 

  

- 

     175,712  195,291  175,712   194,663 

หัก  เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (36,891)  (38,530)  (36,891)   (37,902) 

     138,821  156,761  138,821   156,761 

(1) เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญา 

(2) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากธนาคารออมทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี ตามสัญญากูย้ืมเงิน บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้ 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

ผู้กู้ วงเงินกู้ยืม อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการชําระคืน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ร้อยละต่อปี)   ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

      ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

      30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

     2562  2561  2562  2561 

บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จํากัด             

เงินกูย้ืมจากบริษทั อุเมะโนะฮานะ จาํกดั      4 อตัราเงินกู ้ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน งวดละ 274,575 บาท         

 ลา้นบาท ร้อยละ 4.5 ตั้งแต่เดือน 10 เมษายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564  3,033  3,270  -  - 

หกั  เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (274)  (1,216)  -  - 

      2,759  2,054  -  - 

เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั  
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16. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน

เม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 5,193  5,071  4,846  4,935 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 879  847  788  828 

ตน้ทุนบริการในอดีต 39,599      -  37,570      - 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุ        

เบด็เสร็จอ่ืน 45,671  5,918  43,204  5,763 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 13,983  10,921  10,299  9,870 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,305  1,703  1,744  1,656 

ตน้ทุนบริการในอดีต 39,599      -  37,570      - 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุ        

เบด็เสร็จอ่ืน 55,887  12,624  49,613  11,526 
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ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้ําหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 159,812  173,289    155,493  169,152 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 13,983  10,921  10,299  9,870 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,305  1,703  1,744  1,656 

ตน้ทุนบริการในอดีต 39,599      -  37,570      - 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (30,097)  (34,105)  (32,606)  (32,828) 

รวม 185,602  151,808  172,500  147,850 

หกั ผลประโยชนท่ี์จ่ายระหว่างงวด (1,581)  (490)  (1,581)  (490) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        

ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 184,201  151,318  170,919  147,360 

หกั ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน (6,323)  (1,977)  (5,800)  (1,977) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ        

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 177,698  149,341  165,119  145,383 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทรับรู้กําไรจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการจาํนวน           

30.10 ลา้นบาท และ 32.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดกาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยมาจากการลดลงในอัตราเพิ่มขึ้ นของเงินเดือนและการเพิ่มขึ้ นในอัตราการ

หมุนเวียนของพนักงานในบางกลุ่ม ตามขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทรับรู้กําไรจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการจาํนวน             

34.11 ลา้นบาท และ 32.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาเหตุหลกัท่ีทาํให้เกิดกาํไรจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัมาจากการเพิ่มขึ้นในอตัราการหมุนเวียนของพนกังานในบางกลุ่ม ตามขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั  



 
- 22 - 

 

 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคัญท่ีใช้ในการคาํนวณ

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562 2561   2562 2561 

อตัราคิดลด (ร้อยละต่อปี)  ร้อยละ 2.26 - 2.84 ร้อยละ 2.14 - 2.87   ร้อยละ 2.45 ร้อยละ 2.43 

อตัราการเสียชีวิต  ตารางอตัรา ตารางอตัรา   ตารางอตัรา ตารางอตัรา 

  การเสียชีวิต การเสียชีวิต   การเสียชีวิต การเสียชีวิต 

  ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560   ของไทยปี 2560 ของไทยปี 2560 

อายเุกษียณปกติ  60 ปี 60 ปี   60 ปี 60 ปี 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน  ร้อยละ 0 - 4 ร้อยละ 4   ร้อยละ 0 - 3 ร้อยละ 4 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  ร้อยละ 0 - 48 ร้อยละ 0 - 49   ร้อยละ 0 - 41 ร้อยละ 0 - 41 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี      

5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้าง     

เลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์

พนกังานหลงัออกจากงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้

ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะ

กิจการจาํนวน 39.59 ลา้นบาท และ 37.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

17.  การจัดสรรกาํไรและเงินปันผล 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.87 บาท จาํนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 

426.65 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท 

จาํนวนเงินรวม 34.32 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2560 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน

อตัราหุน้ละ 0.80 บาท จาํนวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 

จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.73 บาท จาํนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน

รวม 357.99 ลา้นบาท และเน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

จาํนวนเงินรวม 24.52 ลา้นบาทในเดือนกนัยายน 2561 ดงันั้นบริษทัจึงจะจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือใน

อตัราหุน้ละ 0.68 บาท จาํนวนเงินรวม 333.48 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562  
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18. รายการกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ ค่าใชจ่้ายในการขาย

และค่าใชจ่้ายในการบริหารบางส่วนของบริษทั เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกนั 

รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกันท่ีมี

สาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาทุนบวกส่วนเพิ่ม หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้ 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

18.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

บัญชี/กิจการที่เก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้การค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  46,602  43,358 

บริษทัร่วม 132  269  132  269 

การร่วมคา้ 14,418  14,685  -  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,410  2,063  4,410  2,063 

 18,960  17,017  51,144  45,690 

        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  12,322  13,723 

        

 รายได้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -  6,552  3,454 

บริษทัร่วม 298  86  298  86 

การร่วมคา้ 5,411  5,824  5,411  5,824 

 5,709  5,910  12,261  9,364 

        

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (เงินปันผล)        

บริษทัยอ่ย -  -  4,999  2,400 
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หน่วย : พันบาท 

บัญชี/กิจการที่เก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)        

บริษทัยอ่ย (ร้อยละ 3.0 - 3.5) -  -  9,000  12,228 

การร่วมคา้ (ร้อยละ 4.5) 2,884  2,974  -  - 

 2,884  2,974  9,000  12,228 

        

เงินลงทุน        

บริษทัร่วม 63,960  56,186  4,997  4,997 

        

บริษทัยอ่ย -  -  325,366  325,366 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

ในบริษทัยอ่ย -  -  (65,000)  (65,000) 

 -  -  260,366  260,366 

        

การร่วมคา้ 269,891  275,868  35,000  35,000 

        

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  56,191  53,128 

        

เจ้าหนี้การค้า         

บริษทัยอ่ย -  -  14,334  546 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,665  61  1,665  61 

 1,665  61  15,999  607 

        

เงินทดรองรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย -  -   241  92 

        

เจ้าหนี้อ่ืน        

การร่วมคา้ 32,295  25,303  -  - 

        

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทัยอ่ย (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี) -  -  8,572  8,572 

        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน        

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี) 3,033  3,270  -  - 
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18.2 รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน/บัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย  -  -  10,202  11,437 

รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ -  -  1,493  1,491 

ดอกเบ้ียรับ -  -  509  645 

รายไดอ่ื้น -  -  6,168  3,349 

เงินปันผลรับ -  -  45,058  7,091 

ซ้ือสินคา้ -  -  751  839 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  25,394  14,377 

ค่าบริการ -  -  3,781  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  75  - 

 -  -  93,431  39,229 

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขาย 121  190  121  190 

รายไดอ่ื้น 1,422  135  120  135 

เงินปันผลรับ -  -  3,998  4,997 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,891  2,662  -  - 

 6,434  2,987  4,239  5,322 

การร่วมค้า        

รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 450  750  450  750 

ดอกเบ้ียรับ 32  34  -  - 

รายไดอ่ื้น 9  799  9  799 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 559  -  559  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (2,979)  (5,185)  -  - 

 (1,929)  (3,602)  1,018  1,549 

กรรมการร่วมกัน        

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 440  431  440  431 

ค่าบริการ 1,974  1,867  1,974  1,867 

 2,414  2,298  2,414  2,298 

กรรมการ        

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 330  330  330  330 

        

กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย 28,282  23,630  28,282  23,630 

ซ้ือสินคา้ 1,921  93  1,921  93 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,582  1,386  1,582  1,386 

ค่าบริการ 1,118  406  1,118  406 

ดอกเบ้ียจ่าย 28  36  -  - 

 32,931  25,551  32,903  25,515 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,214  14,500  16,214  14,094 

ผลประโยชน์ระยะยาว 219  342  219  342 

 16,433  14,842  16,433  14,436 
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 รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน/บัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย  -  -  20,756  21,297 

รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ -  -  2,990  3,313 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,028  1,337 

รายไดอ่ื้น -  -  12,737  5,969 

เงินปันผลรับ -  -  48,058  25,591 

ซ้ือสินคา้ -  -  1,676  1,673 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ -  -  46,188  29,735 

ค่าบริการ -  -  3,781  - 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  149  - 

 -  -  137,363  88,915 

บริษัทร่วม        

รายไดจ้ากการขาย 289  463  289  463 

รายไดอ่ื้น 1,547  270  245  270 

เงินปันผลรับ -  -  3,998  4,997 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,772  7,690  -  - 

 13,608  8,423  4,532  5,730 

การร่วมค้า        

รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 1,000  1,500  1,000  1,500 

ดอกเบ้ียรับ -  59  -  - 

รายไดอ่ื้น 395  1,730  395  1,730 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,559  -  1,559  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,978)  (13,613)  -  - 

 (3,024)  (10,324)  2,954  3,230 

กรรมการร่วมกัน        

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 799  767  799  767 

ค่าบริการ 3,931  3,735  3,931  3,735 

 4,730  4,502  4,730  4,502 

กรรมการ        

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 660  660  660  660 

        

กิจการที่เก่ียวข้องกัน        

รายไดจ้ากการขาย 57,789  60,300  57,789  60,300 

ซ้ือสินคา้ 1,934  1,253  1,934  1,253 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2,938  2,759  2,938  2,759 

ค่าบริการ 2,208  1,505  2,208  1,505 

ดอกเบ้ียจ่าย 66  61  -  - 

 64,935  65,878  64,869  65,817 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,530  32,756  31,530  31,945 

ผลประโยชน์ระยะยาว 614  758  614  758 

 32,144  33,514  32,144  32,703 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานท่ีรายงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ีภายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่ีสาํเร็จรูป ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศและอ่ืน  ๆ

รายการตดับญัชีรายไดร้ะหวา่งส่วนงาน รายไดแ้ละกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหวา่งผลรวมของกาํไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอกกบั

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 

อาหารและ 

เบเกอร่ีสําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 

ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562              

รายไดต้ามส่วนงาน 1,407,004  211,783  117,318  37,042  1,773,147  (40,224)  1,732,923 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 183,813  19,908  878  (222)  204,377  (50,232)  154,145 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รายไดอ้ื่น             15,976 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (143,226) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (16,433) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (3,593) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (1,971) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             1,912 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             6,810 

รายไดภ้าษีเงินได ้             3,977 

กาํไรสาํหรับงวด             10,787 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             12,750 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             23,537 

  



 
- 28 - 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 

อาหารและ 

เบเกอร่ีสําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 

ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561              

รายไดต้ามส่วนงาน 1,451,671  166,345  168,148  21,746  1,807,910  (26,514)  1,781,396 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 169,641  11,698  1,769  (1,764)  181,344  (13,326)  168,018 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รายไดอ้ื่น             24,673 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (116,928) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (14,842) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             361 

ตน้ทุนทางการเงิน             (2,415) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (2,523) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             56,344 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (3,982) 

กาํไรสาํหรับงวด             52,362 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             30,769 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             83,131 
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หน่วย : พันบาท 

 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 

อาหารและ 

เบเกอร่ีสําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 

ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562              

รายไดต้ามส่วนงาน 2,883,023  365,493  232,831  66,559  3,547,906  (72,748)  3,475,158 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 404,356  28,308  (375)  1,450  433,739  (54,404)  379,335 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

รายไดอ้ื่น             33,076 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (293,494) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (32,144) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (4,118) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (4,163) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             5,794 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             84,286 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (2,460) 

กาํไรสาํหรับงวด             81,826 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             17,921 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             99,747 
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หน่วย : พันบาท 

 ธุรกิจร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

 ธุรกิจขายส่ง 

อาหารและ 

เบเกอร่ีสําเร็จรูป 

 ธุรกิจ 

ร้านอาหาร 

ในต่างประเทศ 

 ส่วนงานอ่ืน  รวม  รายการตัดบัญชี

ระหว่างส่วนงาน 

 รวม 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม              

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561              

รายไดต้ามส่วนงาน 2,913,699  337,464  341,408  46,112  3,638,683  (52,670)  3,586,013 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก 364,234  31,928  (13,623)  (377)  382,162  (33,097)  349,065 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน              

    รายไดอ้ื่น             49,150 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารส่วนกลาง             (213,751) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร             (33,514) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ             (1,194) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (3,022) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้             (5,923) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             140,811 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (14,790) 

กาํไรสาํหรับงวด             126,021 

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี             30,884 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด             156,905 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

ของบริษทัและบริษทัย่อย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,587,202 1,589,428 117,318 168,148 1,704,520 1,757,576 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามเขตภูมิศาสตร์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561

ของบริษทัและบริษทัย่อย มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,184,248 3,183,842 232,831 341,408 3,417,079 3,525,250 

20. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

20.1 ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าระยะยาว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการในประเทศ 

หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 552,182  548,940 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,195,542  1,186,896 

เกิน 5 ปี 61,803  74,454 
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ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริการบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

หน่วย : พนับาท 

ระยะเวลาการชําระ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

ครบกาํหนดไม่เกิน 1 ปี 69,449  74,499 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 182,207  182,858 

เกิน 5 ปี 104,576  128,499 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมสัญญาเช่าระยะยาวบางสัญญาท่ีคิดค่าเช่า

จากอตัราร้อยละของยอดขาย 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าเช่าตามสัญญา

เช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนรวมเป็นจาํนวน 462.11 ลา้นบาท และจาํนวน 491.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าเช่าตามสัญญา

เช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 400.74 ลา้นบาท และจาํนวน 390.94  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัคงคา้ง

เก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาตกแต่งสาขา ร้านคา้ และระบบสารสนเทศเป็นจาํนวนเงิน  

37.38 ลา้นบาท และ 43.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

20.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ี

ธนาคารแห่งหน่ึงออกให้เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจาํนวน 82.53

ลา้นบาท และ 71.18  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 0.81

ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั 

20.4 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ

กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสิทธิเร่ิมแรก (Initial royalty) 

และค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา

เพือ่การใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต   
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ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการทําสัญญาฉบับแก้ไข (Amendment 

agreement) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยในสัญญา

ไดมี้การปรับลดอตัราค่าสิทธิการดาํเนินงาน (Running royalty) ใหม่ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

บริษทัไดอ้อกหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of guarantee) ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึง

ในต่างประเทศเพื่อคํ้าประกนัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสัญญาการใชสิ้ทธ์ิ 

21. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมิน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว 

สินทรัพย์ 

ทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ลําดับช้ัน

มูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า 

และข้อมูลท่ีใช้ในการวัด

มูลค่ายุติธรรม 

 

 

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 

2562 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 

2562 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 

 

- กองทุนเปิด 

 ตราสารหน้ี = 

2.36 ลา้นบาท 

- กองทุนส่วน

บุคคล = 23.98

ลา้นบาท 

- กองทุนเปิด 

 ตราสารหน้ี = 

0.18 ลา้นบาท 

- กองทุนส่วน

บุคคล = 23.84 

ลา้นบาท 

- กองทุนเปิด 

 ตราสารหน้ี =  

2.36 ลา้นบาท 

- กองทุนส่วน

บุคคล = 23.98 

ลา้นบาท 

 

- กองทุนเปิด 

 ตราสารหน้ี = 

0.18 ลา้นบาท 

- กองทุนส่วน

บุคคล = 23.84 

ลา้นบาท 

ลาํดบั 1 

 

 

มูลค่ายตุธิรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ   

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวน 490,408,365 หุ้นในอตัรา

หุ้นละ 0.04 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 19.62 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน

วนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

23. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
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