
  

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 มิถุนายน 2552 งบกําไร
ขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไร
ขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่นํามา
แสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ซ่ึงไดเสนอรายงานลงวันที่  4 สิงหาคม 2551 
วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่น
นอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็น
ตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กลาวใน
วรรคแรกไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
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งบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว ตามรายงานลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 งบดุลรวมและ
งบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว ขาพเจา
มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น  

 
 
 

 ธนาวรรณ  อนุรัตนบด ี
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 



หมายเหตุ

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

"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 433,645 416,522 298,619 257,507

เงินลงทุนชั่วคราว 4 308,275 431,822 301,159 427,122

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5,7 97,584 152,017 83,598 135,692

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 7 240 253 1,937 1,371

สินคาคงเหลือ 144,778 175,793 137,833 169,032

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 66,012 36,330 15,178 13,646

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,050,534 1,212,737 838,324 1,004,370

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6,7 52,025 54,305 53,995 53,995

เงินลงทุนในบริษัทยอย 6,7 -                           -                        42,999 42,999

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 987,792 1,021,325 894,417 928,114

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,559 4,000 1,390 1,720

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 233,535 229,456 192,355 195,774

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,276,911 1,309,086 1,185,156 1,222,602

รวมสินทรัพย 2,327,445 2,521,823 2,023,480 2,226,972

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

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

"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 7 230,390 250,295 205,371 224,693

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 123 122 309 267

ภาษีเงินไดคางจาย 30,585 56,398 27,422 47,674

คาใชจายคางจาย 119,699 190,719 107,873 170,167

ภาษีขายรอนําสง 10,892 16,400 10,892 16,400

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 41,546 40,338 26,814 25,729

รวมหนี้สินหมุนเวียน 433,235 554,272 378,681 484,930

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,659 1,659 -                          -                          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,659 1,659 -                          -                          

รวมหนี้สิน 434,894 555,931 378,681 484,930

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551



หมายเหตุ
"ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว" "ยังไมไดตรวจสอบ" "ตรวจสอบแลว"

"สอบทานแลว" "สอบทานแลว"
ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

ทนุที่ออกและชําระแลว 

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 (13,371)            (23,885)           -                          -                          

ผล (ขาดทุน) กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

 จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน (2,884)              300                 (3,000)              200                  

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 8 52,343 52,343 52,343 52,343

ยังไมไดจัดสรร 553,048 641,916 382,044 476,087

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,802,548 1,884,086 1,644,799 1,742,042

สวนของผูถือหุนสวนนอย 90,003 81,806 -                          -                          

รวมสวนของผูถือหุน 1,892,551 1,965,892 1,644,799 1,742,042

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,327,445 2,521,823 2,023,480 2,226,972

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

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

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

1,041,237 1,005,257 890,202 829,299

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (618,196) (586,439) (576,819) (539,983)

กําไรขั้นตน 423,041 418,818 313,383 289,316

เงินปนผลรับ 400 400 400 400

รายไดอื่น 23,101 12,001 17,059 9,113

กําไรกอนคาใชจาย 446,542 431,219 330,842 298,829

คาใชจายในการขาย (28,236) (28,945) (28,236) (28,945)

คาใชจายในการบริหาร (357,310) (339,974) (252,627) (231,251)

รวมคาใชจาย (385,546) (368,919) (280,863) (260,196)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,118) (2,432) -                          -                     

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 58,878 59,868 49,979 38,633

ตนทุนทางการเงิน (7) (59) (3) -                     

กําไรกอนหักภาษีเงินได 58,871 59,809 49,976 38,633

ภาษีเงินได (15,545) (12,958) (13,092) (7,248)

กําไรสุทธิ 43,326 46,851 36,884 31,385

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 39,877 39,702 36,884 31,385

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 3,449 7,149 -                          -                     

43,326 46,851 36,884 31,385

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.38 0.38 0.35 0.30

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หุน 104,686,273 104,686,273 104,686,273 104,686,273

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท 



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

2,080,113 1,993,530 1,789,756 1,644,685

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (1,232,302) (1,144,557) (1,153,742) (1,052,820)

กําไรขั้นตน 847,811 848,973 636,014 591,865 

เงินปนผลรับ 820 800 820 800 

รายไดอื่น 34,428 24,879 25,460 21,713 

กําไรกอนคาใชจาย 883,059 874,652 662,294 614,378 

คาใชจายในการขาย (52,337) (55,652) (52,337) (55,652)

คาใชจายในการบริหาร (707,661) (695,101) (503,569) (464,093)

รวมคาใชจาย (759,998) (750,753) (555,906) (519,745)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,785) (444) -                       -                       

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 121,276 123,455 106,388 94,633

ตนทุนทางการเงิน (22) (122) (4)                   (4)                   

กําไรกอนหักภาษีเงินได 121,254 123,333 106,384 94,629

ภาษีเงินได (32,779) (34,552) (27,694) (23,370)          

กําไรสุทธิ 88,475 88,781 78,690 71,259

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 83,865 81,788 78,690           71,259           

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 4,610 6,993 -                       -                       

88,475  88,781 78,690           71,259           

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.80 0.78 0.75 0.68

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หุน 104,686,273 104,686,273 104,686,273 104,686,273

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท 



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน รวม สวนของ รวม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนของผูถือหุน ผูถือหุน

บริษัทใหญ สวนนอย

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 -             -         2,278           -                 -                  -            2,278 201              2,479

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -             -         -             56                    -                  -            56 -             56

กําไรสุทธิ -             -         -             -                 -                  81,788        81,788 6,993           88,781

สํารองตามกฎหมาย -             -         -             -                 2,113                (2,113)         -             -             -               

เงินปนผลจาย 10 -             -         -             -                 -                  (130,858)     (130,858)    -             (130,858)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 523,431 689,981 8,056 1,656 52,343 550,898 1,826,365 94,778 1,921,143

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 523,431 689,981 (23,885) 300 52,343 641,916 1,884,086 81,806 1,965,892

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ -             -         10,514 -                 -                  -            10,514 3,587           14,101

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -             -         -             (3,184)              -                  -            (3,184) -             (3,184)

กําไรสุทธิ -             -         -             -                 -                  83,865 83,865 4,610 88,475 

เงินปนผลจาย 10 -             -         -             -                 -                  (172,733) (172,733) -             (172,733)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 523,431 689,981 (13,371) (2,884) 52,343 553,048 1,802,548 90,003 1,892,551

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ผลตางจากการแปลงคา ผลกําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม

งบการเงินของ ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ

บริษัทยอยในตางประเทศ เปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย

จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

"ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท



หมายเหตุ ทุนที่ออก รวม
และชําระแลว

ของเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 523,431 689,981 1,600 50,230 448,329 1,713,571
กําไรสุทธิ -           -         -        -        71,259 71,259
สํารองตามกฎหมาย -           -         -        2,113      (2,113)            -         
เงินปนผลจาย 10 -           -         -        -        (130,858)        (130,858)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 523,431 689,981 1,600 52,343 386,617 1,653,972

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 523,431 689,981 200 52,343 476,087 1,742,042
กําไรสุทธิ -           -         -        -        78,690           78,690
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน -           -         (3,200)   -        -               (3,200)
เงินปนผลจาย 10 -           -         -        -        (172,733)        (172,733)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 523,431 689,981 -3,000 52,343 382,044 1,644,799

หนวย : พันบาท

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ จัดสรรแลว

ผลกําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ยังไมไดจัดสรร
เปลี่ยนแปลงมูลคา สํารองตามกฎหมาย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไมไดตรวจสอบ"  "สอบทานแลว"



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 121,254   123,333   106,384     94,629       

ปรับปรุง:

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 125,756   131,482   116,577     118,870     

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (987)         (1,823)      (564)           (938)           

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,285)      (2,806)      (1,269)        (2,806)       

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1,785       444          - -

สวนแบงกําไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย - - -         (2,986)       

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 3,232       5,107       2,027         4,751         

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (2,231)      (1,160)      (2,231)        (1,160)       

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (968)         (1,271)      (968)           (1,271)       

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (820)         (800)         (820)           (800)           

คาใชจายดอกเบี้ย 22            122          4                 4                

245,758   252,628   219,140     208,293     

ลูกหนี้การคาลดลง 54,442     46,976     52,094       45,625       

สินคาคงเหลือลดลง 31,015     14,197     31,199       14,364       

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (29,682)    4,650       (1,532)        (1,291)       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (12,277)    (10,399)    (3,888)        (8,512)       

เจาหนี้การคาลดลง (19,905)    (68,974)    (19,322)      (63,227)     

คาใชจายคางจายลดลง (71,020)    (41,208)    (62,294)      (38,434)     

หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง (5,245)      (8,815)      (5,369)        (6,130)       

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -       218          - -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 193,086   189,273   210,028     150,688     

จายดอกเบี้ย (22)           (122)         (4)               (4)               

จายภาษีเงินได (58,592)    (70,009)    (47,945)      (53,522)     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 134,472   119,142   162,079     97,162       

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (110,000)  (205,000)  (110,000)    (205,000)   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 235,000   203,000   235,000     203,000     

เงินสดรับจาก (จาย) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13            21            (566)           (255)           

เงินใหกูยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (25)           (17)           19               3                

เงินปนผลรับ 820          800          820             800            

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -       -       -         4,985         

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนของบริษัทรวม -       -       -         (4,997)       

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (78,637)    (82,308)    (77,187)      (81,641)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 3,074       1,892       3,074         1,892         

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -       (210)         - (210)           

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 50,245     (81,822)    51,160       (81,423)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง -       (898)         -         -        

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (738)         (701)         (972)           (1,513)       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 739          705          1,014         1,543         

เงินปนผลจาย (172,733)  (130,858)  (172,733)    (130,858)   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (172,732)  (131,752)  (172,691)    (130,828)   

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด 979          656          564             938            

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ 4,159       (743)         -         -        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 17,123     (94,519)    41,112       (114,151)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 416,522   419,881   257,507     276,515     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 433,645   325,362   298,619     162,364     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" "สอบทานแลว"
หนวย : พันบาท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 
“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 
 

1. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลและหลักการจัดทํางบการเงนิรวม 
งบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดทําขึ้นในสกุลเงินบาทและตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 
30 มกราคม 2552 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

 

สภาวิชาชีพไดออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุ
ฉบับมาตรฐานบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขึ้นใหมใหตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหวาง
ประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ผูบริหารของบริษัทคาดวาการจัดเลขระบุ
มาตรฐานขึ้นใหมไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท  

 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) (เดิมฉบับที่ 41) 
เร่ืองงบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทเลือกเสนองบการเงินแบบยอ ดังนั้นขอมูลบางประการซึ่งควรจะ
แสดงอยูในงบการเงินประจําปที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมิไดนํามาแสดงไว ณ ที่นี้ 
เนื่องจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล ดังนั้นงบการเงิน
ระหวางกาลดังกลาวขางตน จึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงไดมี
การตรวจสอบแลว  

 

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดนํามาจากงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดตรวจสอบแลว 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไมจําเปนตอง
บงชี้ใหเห็นการคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 
.../2 



 

- 2 - 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับ
มาตรฐานดังตอไปนี้ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552  
 

            มาตรฐานการบัญช ี วันท่ีมีผลบังคบัใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 20  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมลู

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2555 

ฉบับที่ 24  การเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  
(ปรับปรุง 2550) (เดิมฉบับที ่47) 

1 มกราคม 2554 

ฉบับที่ 40  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท 
เมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช และผูบริหารไดประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตน เมื่อถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท   
 

มาตรฐานการบัญชีที่ใชอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก 
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงิน
ระหวางกาลนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีใน
ประเทศไทย 
 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้น 
โดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย  ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการจัดทํารายงานในประเทศ 
 

งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอยซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอย
ดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน       อัตราการถือหุน (รอยละ) 
  ประเทศ ณ วันที ่  ณ วันที ่
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2552  2551 

บริษัทยอย   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากดั Holding Company ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  ใหเชาพื้นทีอ่าคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตต ิ(ประเทศไทย) จํากดั รานอาหาร ประเทศไทย 50.00 50.00 
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นอกจากนี้ งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับงวดบัญชีเดียวกันยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ
ซ่ึงถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด โดยบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและใหความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคใหกับรานอาหารไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใตขอตกลงรวมกัน มีดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถือหุน (รอยละ) 
  ประเทศ ณ วันที ่  ณ วันที ่
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2552  2551 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากดั รานอาหาร อังกฤษ 96.00 96.00 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 62.00 62.00 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทอีี) จํากัด รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท เอสเค เคเทอริง่ (พีทีอ)ี จํากัด  รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (1) รานอาหาร ไตหวัน 50.00 50.00 
บริษัท พาทิโอ อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด  รานอาหาร ไตหวัน 60.00 60.00 
บริษัท ภัทรา อนิเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  แมนเนจเมนท  

(ปกกิ่ง) จํากัด (3) 
รานอาหาร สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
 

90.00 
 
- 

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

 
(1) ในระหวางป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(2) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดําเนินการปดบริษัท 
(3) ในระหวางไตรมาสหนึ่งป 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด โดยบริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 2.75 ลานหยวน 

บริษัทยอยดังกลาวอยูในระหวางการตกแตงรานอาหาร และคาดวาจะเริ่มดําเนินงานในป 2552 

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว 
 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย เปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) 
จํากัด  เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม  2551 เงินลงทุน
ในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
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สินทรัพย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม สําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ  
(ยอดสินทรัพยรวมหักดวยยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวมดังสรุปตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึก รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 

 คิดเปนรอยละ 
ของสินทรัพยรวม 

 โดยวิธีสวนไดเสียคิดเปน 
รอยละของสินทรัพยสุทธิ 

 คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดหกเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                       

บริษัทยอย                       
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอยและ 
    บริษัทรวม (สัดสวนของบริษัทยอยและบริษัทรวมของ 
    บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด แสดงอยูใน 
    ตารางถัดไป) 

14.77  13.15  0.40   0.38  14.38 
 

 17.31  13.77  17.27  0.61  2.25  (0.48)  1.74 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด 0.32  0.28  -  -      0.16   0.16  0.16  0.16  -  -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด 0.32*  0.32*  -  -  0.35*  0.40*  0.38*  0.38*  -  -  -  - 

บริษัทรวม                        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด -  -  2.84*  2.33*  -  -  -  -  (2.30)*  (4.33)*  1.10*  (0.32)* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (1) -  -  (0.08)*   0.05*  -  -  -  -  (3.62)*  (4.04)*  (2.75)*  (1.96)* 

 15.41  13.75  3.16  2.76  14.89  17.87  14.31  17.81  (5.31)  (6.12)  (2.13)  (0.54) 
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 งบการเงินรวม 
ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม  คิดเปนรอยละของสินทรัพยสุทธิ  คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดหกเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด                       

บริษัทยอย                      
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 7.42  6.06  -  -  6.93  7.65  6.24  7.63  -  -  -  - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 1.16*  1.11*  -  -  1.56*  1.90*  1.59*  1.82*  -  -  -  - 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.87*  0.80*  -  -  0.94*  1.56*  0.97*  1.62*  -  -  -  - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด 1.54*  1.60*  -  -  3.31*  4.38*  3.42*  4.30*  -  -  -  - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.05*  0.05*  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.66*  0.72*  -  -  1.23*  1.63*  1.33*  1.72*  -  -  -  - 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  
      แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด 

 
0.55* 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

บริษัทรวม                        
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด -  -  0.35*  0.38*  -  -  -  -  0.61*  2.25*  (0.48)*  1.74* 
 12.25  10.34  0.35  0.38  13.97  17.12  13.55  17.09  0.61  2.25  (0.48)  1.74 

 

* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
 
(1) บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด ไดจดทะเบียนบรษิัทแลวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที ่3 มีนาคม 2551 ซึ่งบริษัทดังกลาวดําเนินกิจการรบัจัดเลี้ยงในประเทศไทย โดยบริษัทไมไดเขาไปมีอํานาจควบคุมใน

บริษัทดังกลาว และไมไดรวมอยูในการจัดทาํงบการเงินรวม 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 

3. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
3.1  รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

 

    หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552 2551  2552 2551 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 1 มกราคม 15,567  34,809  15,567  34,809 

บวก  คาซื้อสินทรัพยถาวร 79,582  66,565  78,132  64,959 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด (78,637)  (82,308)  (77,187)  (81,641) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย        
ในตางประเทศ         -  (939)           -            - 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่  30 มิถุนายน 16,512  18,127  16,512  18,127 

 
3.2 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 

 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 ลานบาท ลานปอนดสเตอรลงิ ลานดอลลารสหรัฐ 

เงินกูยืมระยะสั้น 409.90  439.90  -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00  91.00  0.40 0.40 - - 
หนังสือค้ําประกัน 141.00  172.70  -  -  -  - 
วงเงินเพื่อทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ 20.00  20.00  -  - 4.30 4.90 

รวม 661.90  723.60  0.40  0.40 4.30 4.90 
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4.  เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

เงินฝากประจําธนาคาร 4,000 1,600 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา     

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 284,159 357,322 284,159 357,322 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - กองทุนรวม 20,116 23,300 17,000 20,200 
พันธบัตรรัฐบาล - 49,600 - 49,600 

เงินลงทุนช่ัวคราวรวม 308,275 431,822 301,159 427,122 

 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2552 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบรษิัทยอยมยีอดลูกหนี้การคาคงเหลือ 
โดยแยกตามจาํนวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

ลูกหนี้การคาบริษัทอ่ืน        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 59,773 87,641 48,196 74,508 
เกินกําหนดชําระ     

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 19,988 43,711 19,988 43,711 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 243 199 243 199 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 56 294 56 294 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 2,501 2,527 2,342 2,368 
รวม 82,561 134,372 70,825 121,080 
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พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน        
ยังไมถึงกําหนดชําระ 7,460 10,979 5,253  8,039 
เกินกําหนดชําระ      

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 9,424 10,927 9,381  10,834 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,218 21 2,218  21 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 203 - 203  - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1 1 1  1 
รวม 19,306 21,928 17,056  18,895 

รวมลูกหนี้การคา 101,867 156,300 87,881  139,975 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,283) (4,283) (4,283)  (4,283) 
ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 97,584 152,017 83,598  135,692 

 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

พันบาท 
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552  

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธี ตามวิธี เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ  (รอยละ) ราคาทุน สวนไดเสยี สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที ่30 มิถนุายน 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       2552 2551 

บริษัทรวม       
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ 100,000 47.00 48,998 46,701 - - 
จํากัด  อาหาร ผูบริหารรวมกัน       

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 10,000 49.97 4,997 (1,334) - - 
  ผูบริหารรวมกัน       

รวม    53,995 45,367   

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีโกลเบิล จํากัด      

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

บริษัทรวม         
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 5,314 45.00 2,392 6,658 - - 
  ผูบริหารรวมกัน       

รวม     3,815 6,658  

รวมเงินลงทุน     57,810 52,025  
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พันบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธี ตามวิธี 
 กิจการ ความสัมพันธ  (รอยละ) ราคาทุน สวนไดเสยี 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทรวม       
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ 100,000 47.00 48,998 45,779 
จํากัด  อาหาร ผูบริหารรวมกัน     

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 10,000 49.97 4,997 974 
  ผูบริหารรวมกัน     

รวม    53,995 46,753 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พ ีโกลเบิล จํากัด      

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

บริษัทรวม       
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 5,314 45.00 2,392 7,552 
  ผูบริหารรวมกัน     

รวม     3,815 7,552 

รวมเงินลงทุน     57,810 54,305 

 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 30 ธันวาคม 
2551  ประกอบดวย 

พันบาท 
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552   

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธี  เงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ   (รอยละ) ราคาทุน  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสดุวันที่ 
        30 มิถุนายน   30 มิถุนายน 

         ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       2552  2551 
           บริษัทยอย         

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding company  ผูถือหุนและ       
  ผูบริหารรวมกัน 50,000 80.00 40,000 -  - 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นท่ีอาคาร ผูถือหุนและ 1,000 99.93 999 -  - 
  ผูบริหารรวมกัน       

บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 20,000 50.00 10,000 -  - 
  ผูบริหารรวมกัน       
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุน     (8,000)    

     2,000    

                       รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     42,999     

           บริษัทรวม         
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ       

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.00 48,998 -  - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 10,000 49.97 4,997 -  - 
  ผูบริหารรวมกัน       

                       รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     53,995     
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พันบาท 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน   ตามวิธี 
 กิจการ ความสัมพันธ   (รอยละ)  ราคาทุน 

         ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)        
           บริษัทยอย      

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding company  ผูถือหุนและ 50,000 80.00  40,000 
  ผูบริหารรวมกัน     
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นท่ีอาคาร ผูถือหุนและ 1,000 99.93  999 
  ผูบริหารรวมกัน     
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตต ิ(ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 20,000 50.00  10,000 
  ผูบริหารรวมกัน     
 หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (8,000) 

      2,000 
       

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      42,999 
           บริษัทรวม       

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ 100,000 47.00  48,998 
 อาหาร ผูบริหารรวมกัน     
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 10,000 49.97  4,997 
  ผูบริหารรวมกัน     

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      53,995 
 

7. รายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน  
รายไดจากการขายสินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัท
เปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้
เกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม 
และกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตาม
ราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของ
สินทรัพย หนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 2552  2551 
บริษัทยอย       

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 324  190 
รายไดอื่น ๆ - - 445  394 
ซื้อสินคา/บริการ - - 690  910 
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พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 2552  2551 
บริษัทรวม      

รายไดจากการขาย 5,940 161 5,940  161 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 243 300 243  300 
รายไดอื่น ๆ 271 228 271  228 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (2,118)   (2,432) -  - 
ซื้อสินคา/บริการ 2,759 3,968 2,759  3,968 

     
บริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน       

คาเชาอาคาร 678 678 678  678 
รายไดจากการขาย 10,398 7,451 10,398  7,451 

 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551 2552  2551 
บริษัทยอย      
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 648  300 
รายไดอื่น ๆ - - 807  744 
ซื้อสินคา/บริการ - - 1,676  1,702 

      
บริษัทรวม      
รายไดจากการขาย 11,540 337 11,540  337 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 485 359 485  359 
รายไดอื่น ๆ 521 495 521  495 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย     (1,785) (444)    -  - 
ซื้อสินคา/บริการ 4,694 7,911 4,694  7,911 

     
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอ่ืน      
คาเชาอาคาร 1,356 1,356 1,356  1,356 
รายไดจากการขาย 25,098  26,784 25,098  26,784 
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     
บริษัทยอย   - - 1,002 318 
บริษัทรวม 9,926 7,593 9,926 7,593 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 9,380 14,335 6,128 10,984 

รวม 19,306 21,928 17,056 18,895 

 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน      

เงินทดรอง      
บริษัทยอย     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  -  -  85  61 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด  -  -  1,683  1,109 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซส จํากัด -  -  24  - 

บริษัทรวม        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  145  201  145  201 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        
บริษัทอื่น  95  52  -  - 

รวม 240  253  1,937  1,371 
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พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม        
บริษัทยอย -  -  42,999  42,999 
บริษัทรวม 52,025  54,305  53,995  53,995 

รวม 52,025  54,305  96,994  96,994 

        

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)        
บริษัทยอย - -  268  190 
บริษัทรวม 2,321  3,008  2,321  3,008 

รวม 2,321  3,008  2,589  3,198 

     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรอง      
บริษัทยอย     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด - - 186 145 
     

บริษัทรวม     
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 123 122 123 122 
รวม 123 122 309 267 

 
เงินทดรองขางตนไมมีการคดิดอกเบีย้ 
 

8. สํารองตามกฎหมาย 
สํารองตามกฎหมาย ไดแก เงินที่ตองจัดสรรไวเปนทุนสํารองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยบริษัทตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหกัดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะบียน 
ซ่ึงสํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
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9. กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับงวด 

กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
และ 2551 เกิดขึ้นภายหลังจากหักคาใชจายที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

พันบาท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทําเพิ่มขึ้น 788 12,742 788 12,742 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 368,375 352,660 327,656 306,673 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 7,033 10,880 7,033 10,880 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 63,267 65,608 58,987 59,337 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 272,301 252,847 217,964 200,346 

 

พันบาท 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทํา (ลดลง) เพิ่มขึ้น (21,468) 14,610 (21,468) 14,610 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 740,215 684,690 662,636 593,893 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 13,583 20,549 13,583 20,549 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 125,756 131,482 116,577 118,870 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 539,448 509,532 437,006 398,146 

 

10. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 2.15 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงินรวม 
225,075,486.95 บาท เงินปนผลดังกลาวประกอบดวยเงินปนผลระหวางกาลอัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนเงิน 
52,343,136.50  บาท  ซ่ึงไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมในอัตรา
หุนละ 1.65 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงิน 172,732,350.45 บาท ซ่ึงไดจายแลวเมื่อวันที่  
15 พฤษภาคม 2552  
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11. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้ 
11.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหไมสามารถเรียกเก็บ
หนี้ไดซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับ
บริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได 

 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

11.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย  เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยมี
จํานวนไมมีนัยสําคัญ 

 

11.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศของบริษัท เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัททําในสกุลเงินบาท  แตอยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใชเครื่องมือทางการเงินในการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว  

 

11.4 ประมาณการราคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา คาใชจายคางจาย 
และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น 
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12. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว
สามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 
และ 2551 และสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามสวนงานของบริษัท
และบริษัทยอยไดดังนี้ 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 892,405  831,460  148,832  173,797  1,041,237  1,005,257 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 37,126  40,332  6,200  6,519  43,326  46,851 
 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 1,793,794  1,648,381  286,319  345,149  2,080,113  1,993,530 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 77,064  75,320  11,411  13,461  88,475  88,781 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551  
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
สินทรัพยรวม 2,042,501  2,261,043  284,944  260,780  2,327,445  2,521,823 
 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้ 
ก. ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวมีดังนี้ 

 

 สกุลเงิน ภายใน 1 ป มากกวา  1 - 5 ป มากกวา  5 ป รวม 
  ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที ่
  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
  2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

คาเชาสํานักงานสาขา ลานบาท 157.45 173.12 172.71 213.34 20.06 23.09 350.22 409.55 
 ลานปอนดสเตอรลงิ 0.37 0.41 1.06 1.15 0.21 0.29 1.64 1.85 
คาเชารถยนต ลานบาท 4.57 4.46 4.40 5.95 - - 8.97 10.41 
คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอร ลานบาท 0.69 0.69 0.75 1.09 - - 1.44 1.78 
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ข. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจาย

ฝายทุนตามสัญญาวาจางและซื้อวัสดุอุปกรณในการกอสรางสาขาและรานคาแหงใหม จํานวนเงิน 
6.82 ลานบาท และ 8.42 ลานบาท ตามลําดับ 

 
ค. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ้าประกันที่

ธนาคารออกใหเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวนเงิน 30.06 ลานบาท และ 28.36 ลานบาท ตามลําดับ 
 
14. การจัดประเภทรายการใหม 

รายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2551 ไดมีการจัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
 

- เงินเดือนพนักงานในสวนงานบริหารจํานวนเงิน 7.83 ลานบาท และ 14.43 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเดิมแสดง
รวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการไดจัดประเภทรายการใหมโดยแสดงรวมอยูในคาใชจาย
ในการบริหาร 

 
รายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดมีการ
แสดงรายการและจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
 

- สิทธิการเชา จํานวน 106.03 ลานบาท และ 100.05 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเดิมแสดงรวมอยูในสินทรัพย
ไมมีตัวตน ไดนําไปแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 
15. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2552 
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