
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

และงบดุลเฉพาะกิจการของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 งบกําไร
ขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2551 และ 2550 ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงิน 
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญ
ใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่น
นอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็น
ตองบการเงินที่สอบทานได 

 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กลาวใน

วรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของ
ขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข โดยมีวรรคอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจากวิธีสวนไดเสียมาเปนราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามรายงาน
การตรวจสอบลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น  

 
 
 

 เพิ่มศักดิ์   วงศพัชรปกรณ 
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 
วันที่ 4 พฤศจกิายน 2551 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 377,302 419,881 214,268 276,515

เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุขอ 4) 369,105 329,258 364,158 325,691

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 121,650 135,768 105,321 119,670

(หมายเหตุขอ 3 และขอ 5)

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ 

ที่เก่ียวของกัน - สุทธิ (หมายเหตุขอ 3) 748 403 843 287

สินคาคงเหลือ 147,582 170,390 140,850 163,310

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 38,761 44,304 10,681 10,166

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,055,148 1,100,004 836,121 895,639

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

(หมายเหตุขอ 3 และขอ 6) 59,908 53,805 96,994 98,996

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

 (หมายเหตุขอ 7) 1,047,913 1,137,998 936,276 1,002,032

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 115,591 120,804 105,454 107,530

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 111,446 104,903 89,831 85,122

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,334,858 1,417,510 1,228,555 1,293,680

รวมสินทรัพย 2,390,006 2,517,514 2,064,676 2,189,319

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : พันบาท

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

  จากสถาบันการเงิน -             4,665 -             -             

เจาหนี้การคา (หมายเหตุขอ 3) 219,340 258,150 192,564 228,448

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

(หมายเหตุขอ 3) 118 113 308 271

ภาษีเงินไดคางจาย 40,886 68,666 30,573 53,226

คาใชจายคางจาย 127,492 149,605 112,202 133,480

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 50,939 73,653 41,031 60,323

รวมหนี้สินหมุนเวียน 438,775 554,852 376,678 475,748

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,195 1,977 -             -             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,195 1,977 -             -             

รวมหนี้สิน 440,970 556,829 376,678 475,748

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"
"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550
หนี้สินและสวนของเจาของ (ตอ)

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน (หมายเหตุขอ 9)

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท 523,431 523,431

หุนสามัญ 105,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท 525,000 525,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท  ชําระครบแลว  523,431 523,431 523,431 523,431

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 689,981 689,981 689,981 689,981

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ของบริษัทยอยในตางประเทศ (3,546)              5,778 -               -               

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

 จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน 1,678                1,600              1,600                1,600               

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 10) 52,343 50,230 52,343 50,230

ยังไมไดจัดสรร 596,088 602,081 420,643 448,329

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,859,975 1,873,101 1,687,998 1,713,571

สวนของผูถือหุนสวนนอย 89,061 87,584 -               -               

รวมสวนของเจาของ 1,949,036 1,960,685 1,687,998 1,713,571

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 2,390,006 2,517,514 2,064,676 2,189,319

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550



งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550

1,203,852 1,089,781 1,029,216 912,401

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (669,038)      (618,492)         (622,728)       (571,723)          

กําไรขั้นตน 534,814       471,289           406,488         340,678           

เงินปนผลรับ 400               400                  400                7,173               

รายไดอ่ืน 15,605         10,104             10,472           7,371               

คาใชจายในการขายและบริหาร (418,796)      (364,421)         (300,283)       (243,623)          

ดอกเบี้ยจาย (10)               (97)                   -             (1)                     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,477            883                  -             -               

กําไรกอนหักภาษีเงินได 135,490       118,158           117,077         111,598           

ภาษีเงินได (หมายเหตุขอ 15) (36,713)        (32,381)            (30,708)         (30,131)            

กําไรสําหรับงวด 98,777 85,777 86,369 81,467

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 97,533 83,327 86,369           81,467

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,244 2,450 -             -               

98,777  85,777 86,369            81,467

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.93 0.80 0.82 0.78

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(หมายเหตุขอ 8) พันหุน 104,686 104,686 104,686 104,686

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

หนวย : พันบาท 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550

3,197,382 2,900,518 2,673,901 2,378,950

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (1,828,030)     (1,684,435)      (1,689,982)     (1,549,238)       

กําไรขั้นตน 1,369,352       1,216,083        983,919          829,712           

เงินปนผล 1,200              1,815               1,200              28,588             

รายไดอ่ืน 40,484            32,112             32,185            26,344             

คาใชจายในการขายและบริหาร (1,155,114)     (1,062,443)      (805,594)        (713,588)          

ดอกเบี้ยจาย (132)                (287)                 (4)                    (5)                     

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,033              2,275               -                -                 

กําไรกอนหักภาษีเงินได 258,823          189,555           211,706          171,051           

ภาษีเงินได (หมายเหตุขอ 15) (71,265)          (60,644)            (54,078)          (45,080)            

กําไรสําหรับงวด 187,558 128,911 157,628 125,971

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 179,321 119,188 157,628          125,971

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 8,237 9,723 -              -               

187,558  128,911 157,628           125,971

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน บาท 1.71 1.15 1.50 1.22

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(หมายเหตุขอ 8) พันหุน 104,686 103,264 104,686 103,264

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

หนวย : พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2551 และ 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"

งบการเงินเฉพาะกิจการ



รวมสวนของ  รวม

ทุนจดทะเบียน รวม ผูถือหุน

ที่ออก สวนนอย

และชําระแลว

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 502,303 635,047  12,805 (1,145)                     43,477  608,946  1,801,433  89,720  1,891,153

หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา (หมายเหตุขอ 9) 21,128 54,934 -                      -                      -            -               76,062 -            76,062

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ -                -            (2,339)                   -                      -            -              (2,339)           (13,222)        (15,561)           

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -                -            -                      2,745 -            -               2,745 -           2,745

กําไรสุทธิ -                -            -                      -                      -            119,188 119,188 9,723 128,911

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 10 และขอ 11) -                -            -                      -                      6,753 -6,753 -            -           -              

เงินปนผล (หมายเหตุขอ 11) -                -            -                      -                      -            -181,885 -181,885 -           -181,885

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 523,431 689,981 10,466 1,600 50,230 539,496 1,815,204 86,221 1,901,425

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 523,431 689,981 5,778 1,600 50,230 602,081 1,873,101 87,584 1,960,685

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ -                -            -9,324 -                      -            -              -9,324 -6,760 -16,084
รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -                -            -                      78                          -            -              78                 -           78 

กําไรสุทธิ -                -            -                      -                      -            179,321 179,321         8,237 187,558 

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 10 และขอ 11) -                -            -                      -                      2,113           -2,113 -              -           -              

เงินปนผล (หมายเหตุขอ 11) -                -            -                      -                      -            -183,201 (183,201)       -           (183,201)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 523,431 689,981 (3,546)                   1,678 52,343 596,088 1,859,975 89,061 1,949,036

 "ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"

 ผลตางจากการแปลงคา รายการ (ขาดทุน) กําไรที่ยังไม

 ยังไมไดจัดสรร

 หนวย : พันบาท

กําไรสะสม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

 งบการเงินของบริษัทยอย

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551  และ 2550

 สวนเกิน

 งบการเงินรวม

สํารองตามกฎหมาย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

    ในตางประเทศ

 มูลคาหุนสามัญ

มูลคาของเงินลงทุน

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว



ทุนจดทะเบียน รายการ (ขาดทุน) กําไรที่ยังไม รวม

ที่ออกและชําระแลว เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 502,303 635,047 (1,300) 43,477 460,448 1,639,975

หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา (หมายเหตุขอ 9) 21,128 54,934 -                       -                  -               76,062              

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -              -             2,900 -                  -               2,900                

กําไรสุทธิ -              -             -                       -                  125,971 125,971            

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 10 และขอ 11) -              -             -                       6,753 (6,753)            -                  

เงินปนผล (หมายเหตุขอ 11) -              -             -                       -                  (181,885)        (181,885)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 523,431 689,981 1,600 50,230 397,781         1,663,023         

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 523,431 689,981 1,600 50,230 448,329         1,713,571         

กําไรสุทธิ -              -             -                       -                  157,628         157,628            

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 10 และขอ 11) -              -             -                       2,113                 (2,113)            -                  

เงินปนผล (หมายเหตุขอ 11) -              -             -                       -                  (183,201)        (183,201)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 523,431 689,981 1,600 52,343 420,643 1,687,998

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย

มูลคาหุนสามัญ

มูลคาของเงินลงทุน

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"

สวนเกิน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

หนวย : พันบาท

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551  และ 2550



งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษี 258,823 189,555 211,706 171,051

รายการปรับปรุง

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (3,033)       (2,275)       -      -       

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนช่ัวคราว (6,466)       (5,255)       (6,466)     (5,255)      

สวนแบงกําไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย -        -        (2,986)     (3,176)      

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 196,858    193,768    178,618   176,265    

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 9,913        11,241      6,698       10,280      

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (1,735)       (420)          (1,735)     (398)         

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว (1,200)       (1,815)       (1,200)     (1,815)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -        -        -      (26,773)    

สํารองคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -        -        5,000       -

คาใชจายดอกเบี้ย 132           287           4              4               

453,292    385,086    389,639   320,183    

ลูกหนี้การคาลดลง 14,118      48,352      14,349     46,701      

สินคาคงเหลือลดลง (เพ่ิมขึ้น) 22,807      (18,084)     22,460     (17,610)    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพ่ิมขึ้น) 5,543        12,418      (515)        (443)         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (6,480)       (15,801)     (4,666)     (5,366)      

เจาหนี้การคา (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (38,810)     (5,692)       (35,884)   7,579        

คาใชจายคางจายลดลง (22,112)     (36,865)     (21,278)   (39,976)    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (3,899)       8,731        (477)        10,234      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 218           -        -      -

จายดอกเบี้ย (132)          (287)          (4)             (4)              

จายภาษีเงินได (99,045)     (79,550)     (76,732)   (59,922)    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 325,500    298,308    286,892   261,376    

"ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน  2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น (33,304) (207,266)   (32,000) (209,901)  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (345)  1,843 (556)  1,865

เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (63)  277 (44)  277

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น -          (787)          -        (787)         

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -          -          4,985       -         

เงินสดจายเพ่ือซ้ือหุนของบริษัทรวม -          -          (4,997)     -         

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว 1,200         1,815 1,200        1,815

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -          -          -         26,773

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร (119,738) (228,630)   (125,000) (163,035)  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2,647  1,996 2,647  1,398

สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (11,403) (3,822)       (12,210) (4,098)      

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (161,006) (434,574) (165,975) (345,693)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (4,665)  1,885 -        -         

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 5 6 37 (7,191)      

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -           76,062 -         76,062

เงินปนผลจาย (183,201)   (181,885)   (183,201) (181,885)  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (187,861) (103,932) (183,164) (113,014)

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ (19,212) (8,344)       -        -         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (42,579) (248,542) (62,247) (197,331)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 419,881 618,827 276,515 445,900

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 377,302 370,285 214,268 248,569

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน  2551 และ 2550
งบกระแสเงินสด  (ตอ)

"ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท 



 

 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550  
“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 
 
1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) 
“งบการเงินระหวางกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ือง การจัดทําและนําสงงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544  
 
รูปแบบการนําเสนองบการเงินสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) “งบกระแสเงินสด” และ ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) 
“การนําเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2551 เปนตนไป และไดจัดประเภทรายการใหมสําหรับงบการเงินสําหรับไตรมาสและ 
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ใหสอดคลองกันแลว 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 โดยเนนการใหขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคู
กับงบการเงินที่ตรวจสอบแลวสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
มาตรฐานการบัญชีที่ใชอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก 
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงิน
ระหวางกาลนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีใน
ประเทศไทย 
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เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้น 
โดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย  ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการจัดทํารายงานในประเทศ 
 
งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทยอยซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
ในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถือหุน (รอยละ) 
   ณ วันที่  ณ วันที่ 
   30 กันยายน   31 ธันวาคม 
   2551  2550 

บริษัทยอย   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding company ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด (1) เลิกกิจการ ประเทศไทย - 99.96 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  ใหเชาพื้นที่อาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ประเทศไทย 50.00 50.00 

 

(1) เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดมีมติใหเลิกบริษัท และไดย่ืนขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยแลวในเดือนกุมภาพันธ 2551 

 
นอกจากนี้ งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับงวดบัญชีเดียวกันยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยใน
ตางประเทศซึ่งถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด โดยบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคใหกับรานอาหารไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใต
ขอตกลงรวมกัน มีดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถือหุน (รอยละ) 
   ณ วันที่  ณ วันที่ 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2551  2550 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด รานอาหาร อังกฤษ 96.00 96.00 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 62.00 62.00 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด  รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (1) รานอาหาร ไตหวัน 50.00 50.00 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  รานอาหาร ไตหวัน 60.00 60.00 

ถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด      
ประเทศสิงคโปร     
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด (2) หยุดดําเนินงาน มาเลเซีย 99.99 99.99 

 

(1) ในระหวางป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(2) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดําเนินการปดบริษัท 
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รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว 
 
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และเปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยบริษัท 
ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
 
สินทรัพย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
รายได และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม สําหรับไตรมาสและ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ 
(ยอดสินทรัพยรวมหักดวยยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวมดังสรุป
ตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 

 คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม  คิดเปนรอยละของสินทรัพยสุทธิ  คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                       

บริษัทยอย                       
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และบริษัทยอย 14.84  14.25  0.34  0.32  14.37  16.09  16.18  17.68  0.82  1.41  1.24  1.33 
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด  -  0.20  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด 0.28  0.21  -  -  0.13  0.14  0.15  0.15  -  -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด 0.35*  0.45*  -  -  0.40*  0.31*  0.38*  0.46*  -  -  -  - 

บริษัทรวม                        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด -  -  2.60*  2.42*  -  -  -  -  3.45*  (1.39)*  1.73*  0.58* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (1) -  -  0.14*  -  -  -  -  -  (0.71)*  -  (1.28)* - 

 15.47  15.11  3.08  2.74  14.90  16.54  16.71  18.29  3.56  0.02  1.69  1.91 
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 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม  คิดเปนรอยละของสินทรัพยสุทธิ  คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด                        

บริษัทยอย                       
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 7.40  7.05  -  -  6.02  7.00  7.02  7.78  -  -  -  - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 0.98*  1.09*  -  -  1.52*  1.63*  1.71*  1.79*  -  -  -  - 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.88*  1.20*  -  -  1.37*  2.23*  1.52*  2.23*  -  -  -  - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด  1.53*  1.29*  -  -  3.83*  3.33*  4.12*  3.88*  -  -  -  - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.05*  0.05*  -  -  -  0.38*  -  0.40*  -  -  -  - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.90*  0.86*  -  -  1.49*  1.36*  1.64*  1.45*  -  -  -  - 

บริษัทรวม                        
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด -  -  0.34*  0.32*  -  -  -  -  0.82*  1.41*  1.24*  1.33* 

 11.74  11.54  0.34  0.32  14.23  15.93  16.01  17.53  0.82  1.41  1.24  1.33 

 
* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
 
(1) บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด ไดจดทะเบียนบริษัทแลวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2551 ซึ่งบริษัทดังกลาวดําเนินกิจการ

รับจัดเลี้ยงในประเทศไทย โดยบริษัทไมไดเขาไปมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว และไมไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 
3. รายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน  
รายไดจากการขายสินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัท
เปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้
เกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม 
และกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตาม
ราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของ
สินทรัพยและหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
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รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกนัสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน 2551 และ 2550 มดีังนี ้
 

พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550 2551  2550 

บริษัทยอย      

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 150  90 

รายไดอืน่ ๆ - - 485  277 

ซ้ือสินคา/บริการ - - 826  876 

บริษัทรวม      

รายไดจากการขาย 192 168 192  168 

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 283 84 283  84 

รายไดอืน่ ๆ 1,768 251 1,768  251 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย 3,477 883 -  - 

ซ้ือสินคา/บริการ 3,680 3,790 3,680  3,790 

เงินปนผลรับ - - -  6,774 

บุคคลหรือบริษทัอ่ืนที่เก่ียวของกัน       

คาเชาอาคาร 678 708 678  708 

คาตอบแทนกรรมการ 4,550 4,067 2,310  2,300 
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รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 
มีดังนี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550 2551  2550 

บริษัทยอย      

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 450  270 

รายไดอืน่ ๆ - - 1,228  658 

ซ้ือสินคา/บริการ - - 2,527  3,949 

เงินปนผลรับ - - -  20,000 

บริษัทรวม      

รายไดจากการขาย 529 454 529  454 

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 642 252 642  252 

รายไดอืน่ ๆ 2,263 745 2,263  745 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย 3,033 2,275 -  - 

ซ้ือสินคา/บริการ 11,591 11,649 11,591  11,649 

เงินปนผลรับ - - -  6,774 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอื่น      

คาเชาอาคาร 2,034 2,124 2,034  2,124 

คาตอบแทนกรรมการ 13,083 12,452 7,100  7,148 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้ 
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     
บริษัทยอย   - - 119 71 
บริษัทรวม 253 284 253 284 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 3,278 3,211 - - 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 3,531 3,495 372 355 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน      
(อัตราดอกเบี้ยตอป)     
บริษัทยอย     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบลิ จํากัด (รอยละ 1.25 - 1.5) -  -  119  22 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตต ิ(ประเทศไทย) จาํกัด  -  -  274  134 

(ไมมีดอกเบี้ย)        
บริษัทรวม        
บริษัท เอชด ีดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด  436  131  436  131 

(ไมมีดอกเบี้ย)        
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด  14  -  14  - 

 (ไมมดีอกเบี้ย)        
บริษัทที่เกี่ยวของกัน        
บริษัทอื่น 298  272  -  - 

รวม 748  403  843  287 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ        
บริษัทยอย -  -  42,999  49,998 
บริษัทรวม 59,908  53,805  53,995  48,998 

รวม 59,908  53,805  96,994  98,996 

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)        
บริษัทยอย - -  363  92 
บริษัทรวม 4,313  4,284  4,313  4,284 

รวม 4,313  4,284  4,676  4,376 
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พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน      
(อัตราดอกเบี้ยตอป)     
บริษัทยอย     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จาํกัด (ไมมีดอกเบี้ย) - - 190 158 
บริษัทรวม     

บริษัท เอชด ีดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด     
(ไมมีดอกเบี้ย) 118 113 118 113 
รวม 118 113 308 271 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม  
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

   บริษัทรวม  กิจการอื่น  รวม 
     ที่เก่ียวของกัน   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550  131 272 403 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด  752 291 1,043 
ลดลงระหวางงวด  (433) (265) (698) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551  450 298 748 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  กิจการอื่น  รวม 
     ที่เก่ียวของกัน   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 1,691 1,907 123 3,721 
เพิ่มขึ้นระหวางป - 947 - 947 
ลดลงระหวางป (1,691) (2,723) 149 (4,265) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 - 131 272 403 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 156  131  287 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 15,969  752  16,721 
ลดลงระหวางงวด (15,732)  (433)  (16,165) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 393  450  843 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 1,602 432 2,034 
เพิ่มขึ้นระหวางป 18,639 946 19,585 
ลดลงระหวางป (20,085)  (1,247)  (21,332) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 156 131 287 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม  
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

   บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550  53,805 53,805 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด  10,657 10,657 
ลดลงระหวางงวด  (4,554) (4,554) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551  59,908 59,908 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปดังนี ้

พันบาท 
   บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549  56,658 56,658 
เพิ่มขึ้นระหวางป  4,935 4,935 
ลดลงระหวางป  (7,788) (7,788) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550  53,805 53,805 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 49,998 48,998 98,996 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด     

- บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด   - 4,997 4,997 
ลดลงระหวางงวด     

- บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากดั (1,999) - (1,999) 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    

- บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จาํกัด (5,000) - (5,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 42,999 53,995 96,994 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 56,997 48,998 105,995 
ลดลงระหวางป     

- บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จํากัด (3,999) - (3,999) 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน    

- บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จาํกัด (3,000) - (3,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 49,998 48,998 98,996 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทรวม  รวม 
    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 113 113 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 1,058 1,058 
ลดลงระหวางงวด (1,053) (1,053) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 118 118 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทรวม  รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 357 357 
เพิ่มขึ้นระหวางป 3,726 3,726 
ลดลงระหวางป (3,970) (3,970) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 113 113 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 158 113 271 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 853 1,058  1,911 
ลดลงระหวางงวด (821) (1,053)  (1,874) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 190 118 308 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 สรุปไดดังนี้ 
พันบาท 

 บริษัทยอย บริษัทรวม  รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 7,311 357 7,668 
เพิ่มขึ้นระหวางป 533 3,726 4,259 
ลดลงระหวางป (7,686) (3,970) (11,656) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 158 113 271 
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4. เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 6 เดือน 1,869 1,540 - - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 342,558 304,092 342,558 304,091 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 24,678 23,626 Q 21,600 21,600 

เงินลงทุนชั่วคราวรวม 369,105 329,258 364,158 325,691 
 

5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
ณ วันที ่30 กนัยายน 2551 และวันที ่31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบรษิัทยอยมยีอดลูกหนี้การคาคงเหลือ 
(ซ่ึงรวมลูกหนีก้ารคากิจการที่เกี่ยวของกัน) โดยแยกตามจํานวนเดือนทีค่างชําระไดดงันี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550 

ยังไมถึงกําหนด 74,166 88,845 58,273 73,231 
เกินกําหนดชาํระ     

นอยกวาหรอืเทากับ 3 เดือน 48,443 47,753 48,234 47,558 
มากกวา 3 เดอืน ถึง 6 เดอืน 373 246 305 197 
มากกวา 6 เดอืน ถึง 12 เดือน 268 545 268 305 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 2,683 2,662 2,524 2,662 
รวม 125,933 140,051 109,604 123,953 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,283) (4,283) (4,283) (4,283) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 121,650 135,768 105,321 119,670 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

พันบาท 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) ตามวิธีราคาทุน  ตามวิธีสวนไดเสีย  เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี   
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม   
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)   2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550  

บริษัทรวม          
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ        
จํากัด  อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 100,000 47.00 47.00 48,998 48,998 50,601 47,492 - 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ” 10,000 - 49.97 - 4,997 - 2,703 - - 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด            

บริษัทยอย            
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด หยุดดําเนินงาน ” 2,845 2,845 50.00 50.00 1,423 1,423 - - - 

บริษัทรวม            
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ” 5,314 5,314 45.00 45.00 2,392 2,392 6,604 6,313 - 

รวม       57,810 52,813 59,908 53,805 - 

 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่  
31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวย 

พันบาท 

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) ราคาทุน  เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม   
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)   2551  2550 2551  2550 2551  2550   

บริษัทยอย          
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding company  ผูถือหุนและ         

  ผูบริหารรวมกัน 50,000 50,000 80.00 80.00 40,000  40,000 - 

บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด  เลิกกิจการ ” - 2,000 - 99.96 -  1,999* - 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นที่อาคาร ” 1,000 1,000 99.93 99.93 999  999 - 

บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ” 20,000 20,000 50.00 50.00 10,000  10,000 - 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน       (8,000)  (3,000) - 

       2,000  7,000  
   

     
 

  

บริษัทรวม           

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย          

 อาหาร ” 100,000 100,000 47.00 47.00 48,998  48,998 - 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ” 10,000 - 49.97 - 4,997  - - 

รวม        96,994  98,996 - 

 
* เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดมีมติใหเลิกบริษัท และไดยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวง

พาณิชยแลวในเดือนกุมภาพันธ 2551 และในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดรับเงินคืนทุนจํานวน 4,985,288 บาท ภายหลังการชําระบัญชี 
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7. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 
 

พันบาท 
งบการเงินรวม ยอดคงเหลือ เพ่ิมข้ึน  ลดลง โอน รายการปรับปรุง ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่    ระหวางประเภท ผลตางจาก ณ วันที ่ 
 31 ธันวาคม    สินทรัพย/ การแปลง 30 กันยายน  
 2550    รายการจัดประเภทใหม คางบการเงิน 2551 
      ตางประเทศ  

ราคาทุน        
ที่ดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 169,804 - - - (7,582) 162,222 
อาคารโรงงาน 188,795 - - - - 188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 669,203 26,388 (9,745) 8,135 201 694,182 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 969,059 47,606 (29,799) 30,702 (3,174) 1,014,394 
ยานพาหนะ 56,472 111 (5,768) 111 (157) 50,769 
งานระหวางกอสราง 8,164 35,646 - (38,948) (89)  4,773 

รวมตนทุน 2,322,550 109,751 (45,312) - (10,801) 2,376,188 
       
คาเสื่อมราคาสะสม       

อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 83,316 2,995 - - (461) 85,850 
อาคารโรงงาน 62,664 6,867 - - - 69,531 
เครื่องจักรและอุปกรณ 449,279 59,139 (6,920) - 451 501,949 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 551,729 105,657 (22,625) - (1,814) 632,947 
ยานพาหนะ 37,564 5,523 (4,942) - (147) 37,998 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,184,552 180,181 (34,487) - (1,971) 1,328,275 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 1,137,998     1,047,913 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน      

2551      180,181 

2550      176,218 
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พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ เพ่ิมข้ึน  ลดลง โอน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ระหวางประเภท ณ วันที ่ 
 31 ธันวาคม    สินทรัพย/ 30 กันยายน  
 2550    รายการปรับปรุง 2551 

ราคาทุน       
ที่ดิน 261,053 - - - 261,053 
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 48,316 - - - 48,316 
อาคารโรงงาน 188,795 - - - 188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 589,760 24,378 (4,943) 8,135 617,330 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 888,504 46,051 (22,013) 30,702 943,244 
ยานพาหนะ 53,528 111  (5,768) 111 47,982 
งานระหวางกอสราง 8,075 35,646 - (38,948) 4,773 

รวมตนทุน 2,038,031 106,186 (32,724) - 2,111,493 
      

คาเสื่อมราคาสะสม      
อาคารสํานักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 41,997 1,781 - 70 43,848 
อาคารโรงงาน 62,664 6,867 - - 69,531 
เครื่องจักรและอุปกรณ 397,334 52,366 (4,818) - 444,882 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 497,987 98,055 (15,376) - 580,666 
ยานพาหนะ 36,017 5,193 (4,920) - 36,290 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,035,999 164,262 (25,114)  70 1,175,217 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 1,002,032    936,276 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน      

2551     164,262 

2550     161,245 

 
8. จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 ประกอบดวย 
พันหุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  104,686  104,686 104,686  104,686 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทีอ่อกในระหวางงวด -  - -  - 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  104,686  104,686 104,686  104,686 
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จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 
ประกอบดวย 

พันหุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 104,686  100,461 104,686  100,461 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก       
ที่ออกในระหวางงวด -  2,803 -  2,803 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  104,686  103,264 104,686  103,264 

 
9. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ในเดือนกันยายน 2550 การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,225,673 หนวย 
ตามราคาหนวยละ 18 บาท เปนจํานวน 76,062,114 บาท โดยบริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับการใช
สิทธิดังกลาวจํานวน 4,225,673 หุน บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ยังมิไดมีการใชสิทธิ 
จํานวน 313,727 หนวย ซ่ึงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวไดหมดอายุแลวในวันที่ 5 เมษายน 2550 (วันสุดทาย
ของการใชสิทธิ) ทั้งนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติใหลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 313,727 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท  
ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัทดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท รวมเปน
523,431,365 บาท 

 
10. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมาย ไดแก เงินที่ตองจัดสรรไวเปนทุนสํารองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยบริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหกัดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ซ่ึงสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
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11. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน 
จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 52.34 ลานบาท ซ่ึงได
จายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
1.25 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงิน 130.86 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุน
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายอีกจํานวน 2.11 ลานบาท 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน 
จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 26.17 ลานบาท ซ่ึงได
จายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  
1.55 บาท จํานวน 100,460,600 หุน เปนจํานวนเงินประมาณ 155.71 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาว
ใหผูถือหุนแลวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายอีกจํานวน
ประมาณ 6.75 ลานบาท 

 

12. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว
สามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
และ 2550 และสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามสวนงานของ
บริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้ 

 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 
พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายไดรวม 1,049,195  925,665  174,139  175,503  1,223,334  1,101,168 

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถอืหุนสวนนอย 93,154  75,473  5,623  10,304  98,777  85,777 
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 

พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายไดรวม 2,722,811  2,421,811  519,288  514,909  3,242,099  2,936,720 

กําไรสุทธิกอนสวนของผูถอืหุนสวนนอย 168,474  92,747  19,084  36,164  187,558  128,911 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

สินทรัพยรวม 2,109,163  2,227,132  280,843  290,382  2,390,006  2,517,514 
 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 
ก. ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาเชาซื้อรถยนต มีดังนี้ 

 

 สกุลเงิน ภายใน 1 ป ภายใน  2 - 5 ป มากกวา  5 ป รวม 
  ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่
  30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

คาเชาสํานักงานสาขา ลานบาท 142.24 151.24 185.72 184.65 24.66 29.49 352.62 365.38 

 ลานปอนดสเตอรลงิ 0.38 0.38 1.09 1.26 0.53 0.65 2.00 2.29 

คาเชาและเชาซ้ือรถยนต ลานบาท 3.70 1.38 5.29 0.53 - - 8.99 1.91 

คาเชาซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร ลานบาท 0.69 - 1.26 - - - 1.95 - 
 

ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาวาจางและ
ซ้ือขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางสาขาและรานคาแหงใหม จํานวนเงิน 6.19 ลานบาท 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาวาจางและ
ซ้ือขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางโรงงานและสาขาแหงใหม จํานวนเงิน 2.58 ลานบาท  

 

ค. ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ้าประกันที่
ธนาคารออกใหเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวนเงิน 25.48 ลานบาท และ 24.93 ลานบาท ตามลําดับ   
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ง. จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 

 

 ลานบาท  ลานปอนดสเตอรลิง ลานดอลลารสหรัฐ 

 ณ วันที่   ณ วันที ่  ณ วันที่   ณ วันที ่  ณ วันที่   ณ วันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

เงินกูยืมระยะส้ัน 439.90  474.90  -  -  -  - 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00  101.00  0.40 0.40 - - 

หนังสือคํ้าประกัน 163.60  184.15  -  -  -  - 

วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดานเงนิตราตางประเทศ 20.00  20.00  -  - 4.30 4.40 

รวม 714.50  780.05  0.40  0.40 4.30 4.40 
 

14. การจัดประเภทรายการใหม 
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ไดมีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ดังนี้  
- เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน จํานวนเงิน 108.54 ลานบาท และ 50.70 ลานบาท ตามลําดับ 

ซ่ึงเดิมแสดงรวมอยูในเงินลงทุนชั่วคราวไดจัดประเภทรายการใหมโดยนําไปแสดงรวมในรายการเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด 

 

15. ภาษีเงินได 
ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551  ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 
ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนั้น บริษัทจึงไดใช
อัตราภาษีรอยละ 25 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวแลว 
 

16. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทแลวเมื่อวันที่  
4 พฤศจิกายน 2551 
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