
รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทยอย
และงบดุลเฉพาะกจิการของบรษิัท เอส แอนด พี ซินดเิคท จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงนิสดรวม และงบกาํไร
ขาดทนุ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของแตละป ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถกูตองและครบถวนของขอมูลในงบ
การเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเหน็ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา  

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏบิัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมัน่อยางมีเหตุผลวา งบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคญัหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช 
และประมาณการเกีย่วกับรายการทางการเงนิทีเ่ปนสาระสําคญั ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทาํขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหน็ของขาพเจา 

 

ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิของบริษัท 
เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนนิงานและกระแสเงนิสดสําหรับปส้ินสดุวนัเดียวกันของแตละป 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป 

 
 
 

 เพิ่มศักดิ์  วงศพัชรปกรณ 
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 



หมายเหตุ

2551 2550 2551 2550

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 416,522,031 419,881,316 257,506,705 276,515,082

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 431,821,968 329,257,847 427,122,310 325,691,709

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 6, 13 152,016,484 135,767,731 135,692,186 119,669,584

เงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 13 253,401 402,510 1,370,736 287,069

สินคาคงเหลือ 7 175,793,411 170,389,863 169,031,641 163,309,848

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 36,329,576 44,305,185 13,646,543 10,165,326

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,212,736,871 1,100,004,452 1,004,370,121 895,638,618

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8, 13 -              -           42,999,300 49,998,500

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8, 13 54,305,085 53,805,177 53,995,000 48,998,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 1,021,325,082 1,137,997,553 928,114,304 1,002,032,476

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 110,036,249 120,803,871 101,771,569 107,529,566

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11 123,419,913 104,902,901 95,722,121 85,122,054

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,309,086,329 1,417,509,502 1,222,602,294 1,293,680,596

รวมสินทรัพย 2,521,823,200 2,517,513,954 2,226,972,415 2,189,319,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



หมายเหตุ

2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

  จากสถาบันการเงิน -             4,665,150 -             -             

เจาหนี้การคา 13 250,294,477 258,150,287 224,693,394 228,447,678

เงินกูยืมระยะส้ัน 

จากกิจการที่เก่ียวของกัน 13 122,427 113,402 267,415 270,852

ภาษีเงินไดคางจาย 56,397,705 68,666,349 47,673,469 53,226,133

คาใชจายคางจาย 190,719,222 149,604,478 170,166,626 133,480,166

เจาหนี้สรรพากร 16,400,083 14,906,627 16,400,083 14,906,627

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 40,338,357 58,745,869 25,729,852 45,416,750

รวมหนี้สินหมุนเวียน 554,272,271 554,852,162 484,930,839 475,748,206

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,659,119 1,976,490 -             -             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,659,119 1,976,490 -             -             

รวมหนี้สิน 555,931,390 556,828,652 484,930,839 475,748,206

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



หมายเหตุ

2551 2550 2551 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)

สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 12

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท 523,431,365 523,431,365

หุนสามัญ 105,000,000 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท 525,000,000 525,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

มูลคาหุนละ 5 บาท  ชําระครบแลว  523,431,365 523,431,365 523,431,365 523,431,365

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ของบริษัทยอยในตางประเทศ (23,884,938)     5,777,625 -               -               

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

 มูลคาของเงินลงทุน 299,600            1,600,000       200,000            1,600,000        

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 14 52,343,137 50,230,300 52,343,137 50,230,300

ยังไมไดจัดสรร 641,915,761 602,080,984 476,086,525 448,328,794

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,884,085,474 1,873,100,823 1,742,041,576 1,713,571,008

สวนของผูถือหุนสวนนอย 81,806,336 87,584,479 - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,965,891,810 1,960,685,302 1,742,041,576 1,713,571,008

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,521,823,200 2,517,513,954 2,226,972,415 2,189,319,214

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

รายไดจากการขายและการใหบริการ 4,378,166,645 4,013,841,143 3,694,186,439 3,304,054,390

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (2,517,452,792)  (2,317,580,152)   (2,337,216,369)    (2,133,126,821)  

กําไรขั้นตน 1,860,713,853    1,696,260,991    1,356,970,070 1,170,927,569    

เงินปนผล 1,600,000 1,640,000 5,459,840 28,413,716

รายไดอื่น 56,850,239 57,148,214 46,674,948 48,733,933

กําไรกอนคาใชจาย 1,919,164,092 1,755,049,205 1,409,104,858 1,248,075,218

คาใชจายในการขาย (143,587,079)     (118,981,809)      (143,587,079)       (118,981,809)     

คาใชจายในการบริหาร (1,422,801,879)  (1,321,182,510)   (960,120,974)       (861,909,123)     

คาตอบแทนผูบริหาร (31,801,641)       (31,381,335)        (20,945,911)         (22,224,768)       

รวมคาใชจาย (1,598,190,599)  (1,471,545,654)   (1,124,653,964)    (1,003,115,700)  

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 320,973,493 283,503,551 284,450,894 244,959,518

ตนทุนทางการเงิน (139,324)            (393,441)             (4,485)                  (5,297)                

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 726,875 4,145,702           -                 -               

กําไรกอนหักภาษีเงินได 321,561,044       287,255,812       284,446,409        244,954,221       

ภาษีเงินได 24 (90,222,474)       (93,399,876)        (71,374,863)         (68,434,702)       

กําไรสุทธิ 231,338,570       193,855,936       213,071,546 176,519,519

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 225,148,592 181,774,108 213,071,546 176,519,519

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 6,189,978 12,081,828         -                 -               

 231,338,570  193,855,936  213,071,546  176,519,519

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน บาท 2.15 1.75 2.04 1.70

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก หุน 104,686,273 103,632,796 104,686,273 103,632,796

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หนวย : บาท



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ รวม สวนของผูถือหุน รวม

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน สวนนอย

บริษัทใหญ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2550  502,303,000  635,046,800  12,805,027 (1,145,016)         43,476,900  608,945,774  1,801,432,485  89,720,070  1,891,152,555

หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา 12  21,128,365  54,933,749 -                  -                -                 -                     76,062,114 -                    76,062,114

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

  ของบริษัทยอยในตางประเทศ -                  -                   (7,027,402)          -                -                 -                    (7,027,402)            (14,217,419)         (21,244,821)         

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาของเงินลงทุน -                  -                   -                   2,745,016 -                 -                     2,745,016 -                    2,745,016

กําไรสุทธิ -                  -                   -                  -                -                  181,774,108  181,774,108  12,081,828  193,855,936

สํารองตามกฎหมาย 14 -                  -                   -                  -                 6,753,400 (6,753,400)            -                    -                   -                   

เงินปนผลจาย 16 -                  -                   -                  -                -                 (181,885,498)        (181,885,498)        -                   (181,885,498)       

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  523,431,365  689,980,549  5,777,625  1,600,000  50,230,300  602,080,984  1,873,100,823  87,584,479  1,960,685,302

   ในตางประเทศ

จัดสรรเปนสํารอง กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

ผล (ขาดทุน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
หนวย : บาท

สวนเกิน กําไรสะสม

มูลคาหุนสามัญ

ผลตางจากการแปลงคา

งบการเงินของบริษัทยอย

ของเงินลงทุน

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา ตามกฎหมาย



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ รวม สวนของผูถือหุน รวม

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน สวนนอย

บริษัทใหญ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  523,431,365  689,980,549  5,777,625  1,600,000  50,230,300  602,080,984  1,873,100,823  87,584,479  1,960,685,302

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

  ของบริษัทยอยในตางประเทศ -                -                 (29,662,563)        -              -               -                  (29,662,563)          (11,968,121)         (41,630,684)         

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

   มูลคาของเงินลงทุน -                -                 -                (1,300,400)        -               -                  (1,300,400)            -                 (1,300,400)           

กําไรสุทธิ -                -                 -                -              -                225,148,592  225,148,592  6,189,978  231,338,570

สํารองตามกฎหมาย 14 -                -                 -                -               2,112,837 (2,112,837)            -                  -                 -                 

เงินปนผลจาย 16 -                -                 -                -              -               (183,200,978)        (183,200,978)        -                 (183,200,978)       

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  523,431,365  689,980,549 (23,884,938)         299,600  52,343,137  641,915,761  1,884,085,474  81,806,336  1,965,891,810

สวนเกิน ผลตางจากการแปลงคา ผล (ขาดทุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคาหุนสามัญ งบการเงินของบริษัทยอย

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

 กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

กําไรสะสม

   ในตางประเทศ

ของเงินลงทุน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

ตามกฎหมาย

จัดสรรเปนสํารอง

หนวย : บาท



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ สวนเกิน รวม

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 502,303,000 635,046,800 (1,300,000)         43,476,900 460,448,173 1,639,974,873

หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา 12  21,128,365  54,933,749 -              -                -                    76,062,114

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -                  -                  2,900,000 -                -                    2,900,000

กําไรสุทธิ -                  -                 -              -                 176,519,519 176,519,519

สํารองตามกฎหมาย 14 -                  -                 -               6,753,400 (6,753,400)             -                     

เงินปนผลจาย 16 -                  -                 -              -                (181,885,498)         (181,885,498)            

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  523,431,365  689,980,549  1,600,000  50,230,300  448,328,794  1,713,571,008

523,431,365 689,980,549 1,600,000 50,230,300 448328794 1,713,571,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

จัดสรรเปนสํารอง ยังไมไดจัดสรร

ของเงินลงทุน

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

 กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

ตามกฎหมาย

ผล (ขาดทุน) กําไรสะสม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ สวนเกิน รวม

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2551  523,431,365 689,980,549  1,600,000  50,230,300  448,328,794 1,713,571,008

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -                  -                 (1,400,000)         -                -                   (1,400,000)            

กําไรสุทธิ -                  -                 -              -                 213,071,546 213,071,546

สํารองตามกฎหมาย 14 -                  -                 -               2,112,837 (2,112,837)             -                  

เงินปนผลจาย 16 -                  -                 -              -                (183,200,978)         (183,200,978)        

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  523,431,365  689,980,549  200,000  52,343,137  476,086,525  1,742,041,576

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผล (ขาดทุน) กําไรสะสม

 กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น    จัดสรรเปนสํารอง ยังไมไดจัดสรร

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา ตามกฎหมาย

หนวย : บาท

ของเงินลงทุน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 321,561,044 287,255,812     284,446,409 244,954,221     

ปรับปรุงดวย :

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (726,875)         (4,145,702)        -                 -                    

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนช่ัวคราว (1,551,133)      (5,541,709)        (1,551,133)      (5,541,709)        

สวนแบงกําไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                 -                   (2,986,282)      (3,175,574)        

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 262,261,485    260,886,991     237,918,887    237,128,424     

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 10,237,951      15,884,206       6,950,817        14,860,698       

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (1,734,825)      (808,965)           (1,734,825)      (786,306)           

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว (1,600,000)      (1,640,000)        (1,600,000)      (1,640,000)        

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                 -                   -                 (20,000,000)      

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                 -                   (3,859,840)      (6,773,716)        

สํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                 -                   5,000,000        3,000,000         

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (6,679,252)      (1,673,260)        (6,679,252)      (1,673,260)        

คาใชจายดอกเบี้ย 139,324           393,441            4,485 5,297

581,907,719    550,610,814     515,909,266    460,358,075     

ลูกหนี้การคา (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (16,248,753)    28,828,004       (16,022,602)    28,775,626       

สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น (5,403,548)      (35,130,818)      (5,721,793)      (34,785,509)      

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพ่ิมขึ้น) 7,975,610 9,707,143         (3,481,217)      (3,169,563)        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (18,703,882)    (17,165,698)      (10,807,952)    (7,806,477)        

เจาหนี้การคา (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (7,855,809)      10,885,043       (3,754,284)      16,889,909       

คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 41,114,743      (1,974,507)        36,686,460      (541,695)           

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 2,328,531        10,402,407       1,049,147        9,599,764         

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง (317,370)         (343,800)           -                 -                    

จายดอกเบี้ย (139,323)         (393,441)           (4,485)              (5,297)               

จายภาษีเงินได (102,491,118)  (82,452,495)      (76,927,527)    (60,050,145)      

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 482,166,800    472,972,652     436,925,013    409,264,688     

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
หนวย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (882,634,135)  (623,995,922)    (881,600,217)  (626,876,740)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 787,000,000     330,000,000 787,000,000     330,000,000

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

ลดลง (เพ่ิมขึ้น)  149,109  3,318,540 (1,083,667)       1,747,219

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -                 -                   4,985,482        -                    

เงินสดจายเพ่ือซ้ือหุนของบริษัทรวม -                 -                   (4,997,000)      -                    

เงินใหกูยืมระยะยาวลดลง 186,869            115,298  207,885  98,298

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว  1,600,000  1,640,000  1,600,000  1,640,000

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                 -                   -                  20,000,000

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -                 -                    3,859,840  6,773,716

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร (154,659,175)  (241,908,019)    (172,648,798)  (196,759,746)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร  2,646,501  2,646,247  2,646,501  2,046,924

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (10,476,116)    (24,763,564)      (12,699,000)    (4,097,860)        

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (256,186,947)  (552,947,420)    (272,728,974)  (465,428,189)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (4,665,150)       1,353,150 -                 -                    

เงินใหกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน

เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  9,025 (243,556)           (3,438)              (7,397,677)        

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                  76,062,114 -                  76,062,114

เงินปนผลจาย (183,200,978)  (181,885,498)    (183,200,978)  (181,885,498)    

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (187,857,103)  (104,713,790)    (183,204,416)  (113,221,061)    

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย

  ในตางประเทศ (41,482,035)    (14,257,096)      -                 -                  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (3,359,285)      (198,945,654)    (19,008,377)    (169,384,562)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป  419,881,316  618,826,970  276,515,082  445,899,644

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป  416,522,031  419,881,316  257,506,705  276,515,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนวย : บาท



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ประเทศไทยเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทไดจดทะเบียน 
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ อยูที่เลขที่ 457-457/6 
ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมบริษัทในเครือ ทําธุรกิจหลักคือ
การประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
เชน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เปนตน 

 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชีและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

 

รูปแบบการนําเสนองบการเงินของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดจัดทําขึ้นตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2552 เปนตนไป โดยบริษัทไดนํามาปฏิบัติกอนวันที่บังคับใชและไดจัดประเภทใหมรายการ
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่แสดงไวเพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศ
ดังกลาวแลว นอกจากนี้ งบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 
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มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 
พ.ศ. 2551 
 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยที่ไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

มาตรฐานการบัญชีขางตนนี้เมื่อมีผลใชบังคับจะใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป บริษัท
ไดประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
ขางตน เมื่อถือปฎิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 
เปนตนไป ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินบริษัท 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน
ตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี 
 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้ซ่ึงไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ 
 

2.2 หลักการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
   ณ วันท่ี 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 
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นอกจากนี้ งบการเงินรวมยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด โดยบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคใหกับ
รานอาหารไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใตขอตกลงรวมกัน  มีดังตอไปนี้ 

 

    อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
  ในประเทศ  2551 2550 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบลิ 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) จํากดั ประเทศสิงคโปร      
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บเีอชด ีจํากัด (2) หยุดดําเนินงาน มาเลเซีย  99.99 99.99 

 
(1) ในระหวางป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินงาน โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(2) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินงานในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดําเนินการปดบริษัท 

 
รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน 
เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุนโดยบริษัท 
ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินลงทุน
ในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
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สินทรัพย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 รายได และสวนแบงกําไร 
จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีจํานวน
คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพยรวมหักดวยยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและ
กําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวมดังสรุปตอไปนี้ 

 

ช่ือบริษัท งบการเงินรวม 
 สินทรัพยของบริษัทยอย  เงินลงทุนซ่ึงบันทึก  รายได  สวนแบงกําไร 

 คิดเปนรอยละ  โดยวิธีสวนไดเสยีคดิเปน  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละของ 
 ของสินทรัพยรวม  รอยละของสินทรัพยสุทธิ  ของรายไดรวม  กําไรสุทธิ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   สําหรับปสิ้นสุดวันที่   สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน)                

บริษัทยอย                
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และบริษัทยอย 13.15  14.25  0.38  0.32  15.40  17.37  1.16  1.19 
(สัดสวนของบริษัทยอยและบริษัทรวมของ                
บริษัท เอส แอนด พีโกลเบิล จํากัด                
แสดงอยูในตารางดานลาง)                

บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด  -  0.20  -  -  -  -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  0.28  0.21  -  -  0.15  0.15  -  - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด  0.32*  0.45*  -  -  0.40*  0.41*  -  - 

บริษัทรวม                
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด -  -  2.33*  2.42*  -  -  0.95*  1.09* 
บริษัท ฟูดฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (1) -  -  0.05*  -  -  -  (1.79)*  - 

 13.75  15.11  2.76  2.74  15.95  17.93  0.32  2.28 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด                

บริษัทยอย                
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 6.06  7.05  -  -  6.72  7.88  -  - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 1.11*  1.09*  -  -  1.61*  1.72*  -  - 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.80*  1.20*  -  -  1.38*  2.07*  -  - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด  1.60*  1.29*  -  -  3.99*  3.81*  -  - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.05*  0.05*  -  -  -  0.29*  -  - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  0.72*  0.86*  -  -  1.56*  1.47*  -  - 

บริษัทรวม                
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด -  -  0.38*  0.32*  -  -  1.16*  1.19* 

 10.34  11.54  0.38  0.32  15.26  17.24  1.16  1.19 

 

* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

 
(1) บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด ไดจดทะเบียนบรษิัทแลวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที ่3 มีนาคม 2551 ซ่ึงบริษัท

ดังกลาวดําเนินกิจการรบัจัดเลี้ยงในประเทศไทย โดยบริษัทไมไดเขาไปมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว และไมไดรวมอยูในการจัดทาํงบการเงินรวม 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
ทุกประเภทที่มีระยะเวลาครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไมรวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใชเปน
หลักประกัน  

 

3.2 เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผ่ือขาย เงินฝากธนาคารประเภท 
เงินฝากประจําที่มีกําหนดระยะเวลามากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน และตราสารหนี้ที่จะถือจน
ครบกําหนดที่มีกําหนดเวลาไถถอนคืนไมเกิน 12 เดือน และไมติดภาระค้ําประกัน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย
หลักทรัพยเพื่อคา และกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมรับรูในงบกําไร
ขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขายบันทึกเปนผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนภายใตสวนของผูถือหุน 

 

ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี) 

 

3.3 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา
ใดจะต่ํากวา โดยราคาทุนของสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 3 แหง คํานวณตาม
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และบริษัทยอยอีกจํานวน 3 แหง คํานวณตามวิธีเขากอนออกกอน 

 

3.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ในกรณีที่มีการดอยคาของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม 
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3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศและ
ตางประเทศแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
เกณฑอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ ดังตอไปนี้  

 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20  ป 
อาคารโรงงาน 20  ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 - 8 ป 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 5  ป 
ยานพาหนะ 5  ป 

 
คาเสื่อมราคาของอุปกรณของบริษัทยอยในตางประเทศคํานวณ โดยวิธีเสนตรงและวิธียอดคงเหลือ
ลดลงตามอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ 4-5 ป 

 
3.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 

1. คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของ
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร ตัดบัญชีเปนคาใชจายภายใน 5 ป 

2. สิทธิการเชาของบริษัท แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ของบริษัท กําหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง สําหรับคาตัดจําหนายของสิทธิการเชา
ระยะยาวของบริษัทยอยในตางประเทศ กําหนดตัดบัญชีในอัตรารอยละ 5 ของราคาทุนตามวิธี
เสนตรง คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาระยะสั้นตัดบัญชีตามอายุของสัญญาเชา 
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3.7 สัญญาเชา 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา
บันทึกเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา 

 

สัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย
ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคา
ยุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินที่จะตองจาย คาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ย
หรือคาใชจายทางการเงิน และคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

3.8 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สวนที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

3.9 บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นในระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  
ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซ่ึงกําหนดโดยธนาคาร 
แหงประเทศไทย  กําไรขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวรวมไวในงบกําไรขาดทุน  

 

การแปลงคางบการเงินตางประเทศเปนเงินบาทเพื่อจัดทํางบการเงินรวมใชอัตราแลกเปลี่ยน
ดังตอไปนี้ 
ก. สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป 
ข. สวนของผูถือหุน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
ค. รายไดและคาใชจาย แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางป 
 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ แสดงไวภายใตสวนของผูถือหุน 
 

รายการตัดบัญชีระหวางกันใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและวนัที่จัดทํางบการเงินรวม 
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3.10 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเปนรายได เมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว  

 

รายไดอ่ืนและคาใชจายอืน่รับรูตามเกณฑคงคาง 
 

3.11 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศคํานวณจากกําไรทางภาษีและบันทึกเปน
คาใชจายสําหรับป 

 

ภาษีเงินไดของบริษัทยอยในตางประเทศ บันทึกตามเกณฑที่กําหนดโดยประเทศที่กิจการเขาไป
ดําเนินธุรกิจ 

 
3.12 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ในระหวางป 

 
3.13 การใชดุลยพินิจที่สําคัญในการใชนโยบายการบัญชี และแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไมแนนอน

ของประมาณการ 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ  
ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวา
การประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางการบัญชี มีดังตอไปนี้ 
3.13.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กําหนดขึ้นโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมไดการประมาณ
ดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะ
การเงินของลูกหนี้ดวย 
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3.13.2 อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบแนนอน 
ฝายบริหารของบริษัทจะมีการประมาณการอายุการใหประโยชน วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของ
อาคารและอุปกรณ และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชน
ทราบแนนอน ณ วันที่ซ้ือสินทรัพยดังกลาว ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีของอาคาร อุปกรณ 
และสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบแนนอนมีการดอยคา บริษัทจะรับรู
คาเผื่อการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

 

3.13.3 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรม ซ่ึงตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้น 
มูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้
ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน 
 

การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  
 

4. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
4.1 รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2551 2550  2551 2550 
 บาท บาท  บาท บาท 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 1 มกราคม 34,809,497  16,315,866  34,809,497  16,315,866 

บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร 159,520,903  265,036,364  153,406,210  215,253,377 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด (154,659,175)  (241,908,019)  (172,648,798)  (196,759,746) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย        
ตางประเทศ (24,104,316)  (4,634,714)  -  - 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 15,566,909  34,809,497  15,566,909  34,809,497 

 

4.2 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 
 ลานบาท  ลานปอนดสเตอรลงิ ลานดอลลารสหรัฐ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 
เงินกูยืมระยะสั้น 439.90  474.90  -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00  101.00  0.40 0.40 - - 
หนังสือค้ําประกัน 172.70  184.15  -  -  -  - 
วงเงินเพื่อทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ 20.00  20.00  -  - 4.90 4.40 

รวม 723.60  780.05  0.40  0.40 4.90 4.40 
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5. เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 1,600 1,540 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - กองทุนเปดตราสารหนี้ 357,322 304,092 357,322 304,092 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - กองทุนรวม 23,300 23,626 20,200 21,600 
พันธบัตรรัฐบาล 49,600 - 49,600 - 

เงินลงทุนชั่วคราวรวม 431,822 329,258 427,122  325,692 
 

6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ (ซ่ึงรวมลูกหนี้การคากิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน) โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

ยังไมถึงกําหนด 98,619 88,845 82,453 73,231 
เกินกําหนดชําระ     

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 54,545 47,753 54,545 47,558 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 346 246 346 197 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 168 545 168 305 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป 2,621 2,662 2,463 2,662 
รวม 156,299 140,051 139,975 123,953 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,283) (4,283) (4,283) (4,283) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 152,016 135,768 135,692 119,670 

 

7. สินคาคงเหลือ  
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2551  2550  2551  2550 

สินคาสําเร็จรูป 78,799 43,748 78,799 43,748 
งานระหวางทํา 350 247 350 247 
วัตถุดิบ 57,401 85,812 50,640 78,732 
วัสดุหีบหอ 33,949 34,105 33,949 34,105 
อะไหลและวัสดุสิน้เปลือง 5,107 6,478 5,107 6,478 
สินคาระหวางทาง 187 - 187         - 

สินคาคงเหลือรวม 175,793 170,390 169,032 163,310 
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8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 ประกอบดวย 

พันบาท 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธ ี ตามวิธี เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ (รอยละ)  ราคาทุน สวนไดเสีย  
   2551  2550  2551 2550 2551 2550 2551 2550 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)           

บริษัทรวม           
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ         
จํากัด (1) อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.00 47.00 48,998 48,998 45,779 47,492 3,860 6,773 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ” 10,000 49.97 - 4,997 - 974 - - - 
รวม      53,995 48,998 46,753 47,492   

            
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีโกลเบิล จํากัด            

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

บริษัทรวม            
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ” 5,314 45.00 45.00 2,392 2,392 7,552 6,313 - - 

รวม      3,815 3,815 7,552 6,313   
 

รวมเงินลงทุน      57,810 52,813 54,305 53,805   
 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 
 

พันบาท 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน  ราคาทุน  เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ     (รอยละ)         
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)   2551  2550  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 - 20,000 
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 พิซซานอตต ิ(ประเทศไทย)              
จํากัด รานอาหาร ” 20,000  20,000  50.00 50.00 10,000 10,000 - - 

หัก สํารองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (8,000) (3,000)   
         2,000 7,000   

             
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย         42,999 49,998   

บริษัทรวม             
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย)  ตัวแทนจําหนาย            

จํากัด (1) อาหาร ” 100,000  100,000  47.00 47.00 48,998 48,998 3,860 6,773 

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม         53,995 48,998   
 

* เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดมีมติใหเลิกบริษัท และไดย่ืนขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบรษิัท กระทรวงพาณิชยแลวในเดือนกุมภาพันธ 2551 และในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดรับเงินคืนทุนจํานวน 4,985,482 บาท ภายหลังการชําระบัญชี  

 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ไดมีมติใหบริษัทแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิของบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 4,000 
หุน ซ่ึงเปนหุนชนิดดอยสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ สองหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งเสียง และสิทธิในการรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาหุนที่ชําระ 
กับหุนบุริมสิทธิชนิดมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ หนึ่งหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งเสียง และสิทธิในการรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาหุนที่ชําระไว 
จํานวน 2,000 หุนซ่ึงถือโดยบุคคลภายนอก โดยการแลกหุนดังกลาวนี้ไมมีผลกระทบตอมูลคาเงินลงทุนของบริษัทในบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ไมทํา
ใหสิทธิในการลงคะแนนเสียง และรับเงินปนผลของบริษัทถามีการประกาศจายเปลี่ยนแปลงไป 
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9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ประกอบดวย 
พันบาท 

งบการเงินรวม ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอนระหวางประเภท ผลตางจาก ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     สินทรัพย/รายการ การแปลง ณ วันที่  
 31 ธันวาคม    จัดประเภทใหม คางบการเงิน 31 ธันวาคม 
 2550     ตางประเทศ 2551 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 169,804 - - - (21,172) 148,632 
อาคารโรงงาน 188,795 - - - - 188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 669,203 36,683 (11,160) 8,930 (1,384) 702,272 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 969,059 72,387 (33,763) 32,245 (9,752) 1,030,176 
ยานพาหนะ 56,472 222 (5,768) - (466) 50,460 
งานระหวางกอสราง 8,164 50,229 - (41,175) (89) 17,129 

รวมตนทุน 2,322,550 159,521 (50,691) - (32,863) 2,398,517 

       

คาเสื่อมราคาสะสม       
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 83,316 3,726 - - (1,628) 85,414 
อาคารโรงงาน 62,664 9,096 - - - 71,760 
เครื่องจักรและอุปกรณ 449,279 79,497 (8,365) - (475) 519,936 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 551,729 141,268 (26,234) - (6,292) 660,471 
ยานพาหนะ 37,564 7,351 (4,942) - (362) 39,611 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,184,552 240,938 (39,541) - (8,757) 1,377,192 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,137,998     1,021,325 

      
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      

2551      240,938 

2550      237,655 
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พันบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอน ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่     ระหวางประเภท ณ วันที่  
 31 ธันวาคม    สินทรัพย/ 31 ธันวาคม 
 2550    รายการปรับปรุง 2551 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053  -  -  -  261,053 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 48,316  -  -  -  48,316 
อาคารโรงงาน 188,795  -  -  -  188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 589,760  35,057  (5,942)  8,930  627,805 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 888,504  67,898  (25,859)  32,245  962,788 
ยานพาหนะ 53,528  222  (5,768)  - 47,982 
งานระหวางกอสราง 8,075 50,229 -  (41,175) 17,129 

รวมตนทุน 2,038,031 153,406  (37,569)  -  2,153,868 

         

คาเสื่อมราคาสะสม          
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 41,997  2,170  -  -  44,167 
อาคารโรงงาน 62,664  9,096  -  -  71,760 
เครื่องจักรและอุปกรณ 397,334  70,170  (5,808)  -  461,696 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 497,987  131,345  (18,977)  -  610,355 
ยานพาหนะ 36,017  6,680  (4,921)  -  37,776 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,035,999  219,461 (29,706) - 1,225,754 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,002,032      928,114 

        
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         

2551         219,461 

2550         217,270 

 
ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวน
แลวแตยังคงใชงานอยูของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีจํานวนเงิน 689.50  
ลานบาท และจํานวนเงิน 525.58  ลานบาท ตามลําดับ 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไมมตีัวตน - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
 

พันบาท 

งบการเงินรวม คาพัฒนา  สิทธิการเชา  คาความนิยม  รวม  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซอฟแวร  รอตัดบัญชี  คาความนิยม  คาความนิยม  คาความนิยม   

 คอมพิวเตอร      ติดลบ     
 รอตัดบัญชี           

ราคาทุน            
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,727 344,264 126,904 (2,063) 124,841 472,832 
เพิ่มขึ้น 355 12,345 - - - 12,700 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน       

ของบริษัทยอยตางประเทศ - (9,917) - - - (9,917) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,082 346,692 126,904 (2,063) 124,841 475,615 

       

คาตัดจําหนายสะสม       
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,595 225,475 126,904 (1,946) 124,958 352,028 
คาตัดจําหนาย 768 20,555 - (78) (78) 21,245 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน       

ของบริษัทยอยตางประเทศ - (7,694) - - - (7,694) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,363 238,336 126,904 (2,024) 124,880 365,579 
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พันบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คาพัฒนา  สิทธิการเชา  คาความนิยม  รวม  รวม 

 ซอฟแวร  รอตัดบัญชี  คาความนิยม  คาความนิยม  คาความนิยม   
 คอมพิวเตอร      ติดลบ     
 รอตัดบัญชี           

ราคาทุน            
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,159  372,323  126,904  (2,063)  124,841  499,323 
เพิ่มขึ้น 1,568  2,530  - - -  4,098 
ลดลง -  (3,000)  - - -  (3,000) 
รายการจัดประเภทใหม -  (25,617)  - - -  (25,617) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน          

ของบริษัทยอยตางประเทศ -  (1,972)  - - -  (1,972) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,727  344,264  126,904  (2,063)  124,841  472,832 

           

คาตัดจําหนายสะสม           
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 947  211,621  126,904  (1,935)  124,969  337,537 
คาตัดจําหนาย 648  22,584  -  (11)  (11)  23,221 
ลดลง -  (3,000)  -  - -  (3,000) 
รายการจัดประเภทใหม -  (4,355)  -  - -  (4,355) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน           

ของบริษัทยอยตางประเทศ -  (1,375)  - - -  (1,375) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,595  225,475  126,904  (1,946)  124,958  352,028 

           
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551          110,036 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550          120,804 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.../16 



 
- 16 - 

 
พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ คาพัฒนา  สิทธิการเชา  รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซอฟแวร  รอตัดบัญชี   
 คอมพิวเตอร     
ราคาทุน      
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,727  301,206  304,933 
เพิ่มขึ้น 355 12,345  12,700 
ลดลง - - - 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 4,082  313,551  317,633 

คาตัดจําหนายสะสม     
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,595  195,808  197,403 
คาตัดจําหนาย 768 17,690  18,458 
ลดลง - - - 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,363  213,498  215,861 

      

     พันบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คาพัฒนา  สิทธิการเชา  รวม 
 ซอฟแวร  รอตัดบัญชี   
 คอมพิวเตอร     
ราคาทุน      
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,159  301,676  303,835 
เพิ่มขึ้น 1,568 2,530  4,098 
ลดลง - (3,000)  (3,000) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 3,727  301,206  304,933 

คาตัดจําหนายสะสม     
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 947  179,597  180,544 
คาตัดจําหนาย 648 19,211  19,859 
ลดลง - (3,000)  (3,000) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,595  195,808  197,403 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551    101,772 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550    107,530 
 

.../17 



 
- 17 - 

 

 
11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย  
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

เงินมัดจําระยะยาว 121,296  102,592  93,600  82,792 
เงินฝากธนาคารประเภทประจําที่ใชเปนหลักประกัน     

(หมายเหตุขอ 21) 1,941 1,941 1,941 1,941 
อื่นๆ 183 370 181 389 
รวม 123,420 104,903 95,722 85,122 

 
12. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 

ในระหวางป 2550 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,225,673 หนวย ตาม
ราคาหนวยละ 18 บาท เปนจํานวน 76,062,114 บาท โดยบริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับการใช
สิทธิดังกลาวจํานวน 4,225,673 หุน บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย
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 31 ธันวาคม 2551 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท รวมเปน
523,431,365 บาท 
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13. รายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน 
รายไดจากการขายสินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัท
เปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของ
กันโดยการถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่
เกี่ยวของกันอื่นที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป 
หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน 
และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 

 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

บริษัทยอย     
รายไดจากการขาย - - 889 272 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 1,021 360 
รายไดอื่น ๆ - - 1,115 661 
ซ้ือสินคา/บริการ - - 4,070 4,727 
เงินปนผลรับ - - - 20,000 

     
บริษัทรวม     

รายไดจากการขาย 8,135 629 8,135 629 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 983 444 983 444 
รายไดอื่นๆ 869 885 869 885 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 727 4,146 - - 
ซ้ือสินคา/บริการ 14,904 15,339 14,904 15,339 
เงินปนผลรับ - - 3,860 6,773 

        

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวของกัน     
รายไดจากการขาย 52,600 12,584 52,600 12,584 
คาเชาอาคารและอุปกรณ 2,712 2,712 2,712 2,712 
คาตอบแทนกรรมการ 17,523 16,229 9,400 9,438 

 

ราคาขายสินคาและราคาซื้อสินคา/บริการ กําหนดโดยราคาตลาด 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนีก้ารคา)     

บริษัทยอย -  -  318  71 
บริษัทรวม 7,593  284  7,593  284 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 14,335  11,518  10,984  8,307 

รวม 21,928  11,802  18,895  8,662 

       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน        

เงินทดรอง (อัตราดอกเบี้ยตอป)       
บริษัทยอย       
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จาํกัด  (ไมมดีอกเบี้ย) - - 61 22 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด       
(ไมมีดอกเบี้ย) - - 1,109 134 

     
บริษัทรวม     
บริษัท เอชด ีดีสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด     
(ไมมีดอกเบี้ย) 201 131 201 131 

     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทอื่น (ไมมีดอกเบี้ย) 52 272 - - 

รวม 253 403 1,371 287 

     

เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวม     
บริษัทยอย - - 42,999 49,998 
บริษัทรวม 54,305 53,805 53,995 48,998 
รวม 54,305 53,805 96,994 98,996 

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)     
บริษัทยอย - - 190 92 
บริษัทรวม 3,008 4,284 3,008 4,284 
รวม 3,008 4,284 3,198 4,376 

 
.../20 



 
- 20 - 

 
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน      

เงินทดรอง (อัตราดอกเบี้ยตอป)     
บริษัทยอย     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จาํกัด (ไมมีดอกเบี้ย) - - 145 158 

     บริษัทรวม     
บริษัท เอชด ีดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จาํกัด     
(ไมมีดอกเบี้ย) 122 113 122 113 
รวม 122 113 267 271 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม  
 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

พันบาท 
   บริษัทรวม  กิจการอื่น  รวม 
     ท่ีเก่ียวของกัน   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  131 272 403 
เพิ่มขึ้นระหวางป  1,058 389 1,447 
ลดลงระหวางป  (988) (609) (1,597) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  201 52 253 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

พันบาท 
 บริษัทยอย  บริษัทรวม  กิจการอื่น  รวม 
     ท่ีเก่ียวของกัน   

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

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

พันบาท 
 บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 

      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 156 131 287 
เพิ่มขึ้นระหวางป 21,589 1,058 22,647 
ลดลงระหวางป (20,575) (988) (21,563) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,170 201 1,371 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
พันบาท 

   บริษัทยอย  บริษัทรวม  รวม 
        

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

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม  
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
พันบาท 

 บริษัทรวม  รวม 
    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 113 113 
เพิ่มขึ้นระหวางป 1,424 1,424 
ลดลงระหวางป (1,415) (1,415) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 122 122 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

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  
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
พันบาท 

 บริษัทยอย บริษัทรวม รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 158 113 271 
เพิ่มขึ้นระหวางป 1,050 1,424 2,474 
ลดลงระหวางป (1,063) (1,415) (2,478) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 145 122 267 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
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 

 
14. สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมาย ไดแก เงินที่ตองจัดสรรไวเปนทุนสํารองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยบริษัท
ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน 
จดทะเบียน ซ่ึงสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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15. กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับป 
กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เกิดขึ้นภายหลัง
จากหกัคาใชจายที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป    
และงานระหวางทํา (ลดลง) เพิ่มขึ้น (35,154) 11,429 (35,154) 11,429 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,546,887 1,385,400 1,368,622 1,202,647 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 262,261 260,887 237,919 237,128 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,080,756 1,006,187 860,922 789,229 

 
16. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแก 
ผูถือหุน จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 52.34 ลานบาท ซ่ึง
ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 

 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
1.25 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงินประมาณ 130.86 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาว
ใหผูถือหุนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 และจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายอีกจํานวนประมาณ 
2.11 ลานบาท 

 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแก 
ผูถือหุน จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 26.17 ลานบาท ซ่ึง
ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 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 
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17. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของ
บริษัทเปนสมาชิกโดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 2 ของคาจางแตละเดือน สมาชิกมีสิทธิ
ไดรับเงินสะสมของสมาชิกคืนทั้งจํานวนรวมทั้งผลประโยชนสุทธิ และไดรับเงินสมทบของบริษัท
รวมทั้งผลประโยชนสุทธิในอัตราที่กําหนดตามอายุของสมาชิก 
 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินสวนที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมมีจํานวน 9.57 ลานบาท และ 9.10 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินสวนที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเฉพาะมีจํานวน 9.43 ลานบาท และ 8.94 ลานบาท ตามลําดับ 

 
18. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

วัตถุประสงคหลักของบริษัทและบริษัทยอยในการจัดการทุน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่หมาะสม 
 
บริษัทมิไดใชอัตราสวนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแตจัดการใหม ี
ระดับทุนอยางเพียงพอ สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเทานั้น เชน การออกหุนใหมหรือ
ปรับปรุงจํานวนเงินปนผลจายใหผูถือหุน ตามความเหมาะสมของสถานการณขณะนั้นๆ 
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19. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้ 
19.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
 

19.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหไมสามารถเรียกเก็บ
หนี้ไดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับ
บริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได 

 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

19.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย  เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยมี
จํานวนไมมีนัยสําคัญ 

 

19.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศของบริษัท เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัททําในสกุลเงินบาท  แตอยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใชเครื่องมือทางการเงินในการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว  
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19.5 ประมาณการราคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย 
และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น 

 
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไดคํานวณตามวิธีการที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 

 
20. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรม
แลวสามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 ตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้ 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

พันบาท 
 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 

จําแนกตามภูมิศาสตร      
รายไดรวม 3,760,559  676,785  4,437,344 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 195,328  36,011  231,339 
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,261,043  260,780  2,521,823 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
พันบาท 

 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
จําแนกตามภูมิศาสตร      

รายไดรวม 3,374,463  702,312  4,076,775 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 144,902  48,954  193,856 
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,227,132  290,382  2,517,514 

 

21. สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินฝากธนาคารของบริษัท จํานวนเงินประมาณ 1.94  ลานบาท ใชเปน
หลักประกันใหแกธนาคารในการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา (หมายเหตุขอ 22) 

 

22. ภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน ดังตอไปนี้ 
ก. ภาระผูกพนัทีจ่ะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาเชาซื้อ มีดังนี้ 

 

 สกุลเงิน ภายใน 1 ป ภายใน  2 - 5 ป มากกวา  5 ป รวม 
  2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

คาเชาสํานักงานสาขา ลานบาท 173.12 151.24 213.34 184.65 23.09 29.49 409.55 365.38 

 ลานปอนดสเตอรลงิ 0.41 0.38 1.15 1.26 0.29 0.65 1.85 2.29 
คาเชาและเชาซ้ือรถยนต ลานบาท 4.46 1.38 5.95 0.53 - - 10.41 1.91 
คาเชาซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร ลานบาท 0.69 - 1.09 - - - 1.78 - 

 
ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญา

วาจางและซื้อขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางโรงงานและสาขาแหงใหม จํานวนเงิน 8.42 ลานบาท 
และ 2.58 ลานบาท ตามลําดับ 

 
ค. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหเพื่อค้ําประกันการ

ใชไฟฟาจํานวนเงิน 28.36 ลานบาท และ 24.93 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 21) 
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23. การจัดประเภทรายการใหม 

รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ไดมีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้  
- เงินฝากธนาคารประเภทประจําที่มีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ของบริษัทจํานวนเงิน 107.54 

ลานบาท และ 50.70 ลานบาท ตามลําดับซึ่งเดิมแสดงรวมอยูในเงินลงทุนชั่วคราวไดจัดประเภท
รายการใหมโดยนําไปแสดงรวมในรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

- เจาหนี้สรรพากร จํานวนเงิน 16.40 ลานบาท และ 14.91 ลานบาท ของบริษัท ตามลําดับ ซ่ึงเดิมแสดง
รวมอยูในหนี้สินหมุนเวียนอื่นไดจัดประเภทรายการใหมโดยแยกแสดงเปนรายการตางหากภายใต
หัวขอเจาหนี้สรรพากร 

 
24. ภาษีเงินได 

ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551  ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 
ลานบาท เปนระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551  
 

25. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทแลวเมื่อวันที่  
11 กุมภาพันธ 2552 
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