
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และงบดุลเฉพาะกิจการของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 
งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2552 ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน 
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของ
ขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2551 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ซ่ึงไดเสนอ
รายงานลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการ
สอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงิน
ที่สอบทานได 

 

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 30 ตุลาคม 2552 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 518,074 416,522 388,160 257,507

เงินลงทุนชั่วคราว 4 311,160 431,822 304,040 427,122

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5, 7 134,940 152,017 120,978 135,692

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 7 213 253 2,422 1,371

สินคาคงเหลือ 149,508 175,793 142,424 169,032

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 67,874 36,330 15,900 13,646

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,181,769 1,212,737 973,924 1,004,370

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 6, 7 50,141 54,305 53,995 53,995

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 977,561 1,021,325 881,393 928,114

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,322 4,000 1,228 1,720

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 239,708 229,456 210,256 195,774

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,270,732 1,309,086 1,189,871 1,222,602

รวมสินทรัพย 2,452,501 2,521,823 2,163,795 2,226,972

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 7 271,942 250,295 251,690 224,693

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 123 122 133 267

ภาษีเงินไดคางจาย 32,682 56,398 29,300 47,674

คาใชจายคางจาย 165,737 190,719 153,032 170,167

ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง 18,594 16,400 18,594 16,400

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 46,918 40,338 30,493 25,729

รวมหนี้สินหมุนเวียน 535,996 554,272 483,242 484,930

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,659 1,659 -             -             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,659 1,659 -             -             

รวมหนี้สิน 537,655 555,931 483,242 484,930

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 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

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ของบริษัทยอยในตางประเทศ (18,873)            (23,885)           -               -               

ผล (ขาดทุน) กําไรที่ยังไมเกิดขึ้น

 จากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผ่ือขาย (479)                 300                 (600)                 200                  

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 8,10 52,343 52,343 52,343 52,343

ยังไมไดจัดสรร 587,466 641,916 415,398 476,087

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,833,869 1,884,086 1,680,553 1,742,042

สวนของผูถือหุนสวนนอย 80,977 81,806 -               -               

รวมสวนของผูถือหุน 1,914,846 1,965,892 1,680,553 1,742,042

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,452,501 2,521,823 2,163,795 2,226,972

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551

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

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

1,220,718 1,203,852 1,084,288 1,029,216

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (688,325) (683,472) (651,642) (637,162)

กําไรขั้นตน 532,393 520,380 432,646 392,054 

เงินปนผลรับ 400 400 400 400 

รายไดอื่น 5,444 15,605 6,212 10,472 

กําไรกอนคาใชจาย 538,237 536,385 439,258 402,926 

คาใชจายในการขาย (62,803) (36,127) (62,803) (36,127)

คาใชจายในการบริหาร (358,965) (368,235) (261,317) (249,722)

รวมคาใชจาย (421,768) (404,362) (324,120) (285,849)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 385 3,477 -               -           

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 116,854 135,500 115,138 117,077 

ตนทุนทางการเงิน (27) (10) -               -           

กําไรกอนหักภาษีเงินได 116,827 135,490 115,138 117,077 

ภาษีเงินได (31,192) (36,713) (29,440) (30,708)

กําไรสุทธิ 85,635 98,777 85,698 86,369 

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 86,760 97,533 85,698             86,369         

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (1,125) 1,244 -               -           

85,635  98,777 85,698             86,369         

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.83 0.93 0.82 0.82

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 กันยายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : พันบาท 



งบการเงินรวม

2552 2551 2552 2551

3,300,831 3,197,382 2,874,044 2,673,901

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (1,920,627) (1,828,030) (1,805,385) (1,689,982)

กําไรขั้นตน 1,380,204 1,369,352 1,068,659 983,919

เงินปนผลรับ 1,220 1,200 1,220 1,200

รายไดอื่น 39,872 40,484 31,672 32,185

กําไรกอนคาใชจาย 1,421,296 1,411,036 1,101,551 1,017,304

คาใชจายในการขาย (115,140) (91,779) (115,140) (91,779)

คาใชจายในการบริหาร (1,066,626) (1,063,335) (764,887) (713,815)

รวมคาใชจาย (1,181,766) (1,155,114) (880,027) (805,594)

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,400) 3,033 -               -             

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 238,130 258,955 221,524 211,710

ตนทุนทางการเงิน (49) (132) (3) (4)

กําไรกอนหักภาษีเงินได 238,081 258,823 221,521 211,706

ภาษีเงินได (63,971) (71,265) (57,134) (54,078)

กําไรสุทธิ 174,110 187,558 164,387 157,628

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 170,626 179,321 164,387 157,628

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 3,484 8,237 -               -             

174,110 187,558 164,387 157,628

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 1.63 1.71 1.57 1.50

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 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : พันบาท 



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน รวม สวนของ รวม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ งบการเงินของ สวนของผูถือหุน ผูถือหุน สวนของผูถือหุน

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 - -          (9,324)                -                       -                  -            (9,324)        (6,760)          (16,084)        

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย - -          -                   78                           -                  -            78               -             78                

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

ทุนสํารองตามกฎหมาย 8, 10 - -          -                   -                       2,113                (2,113)         -           -             -             

เงินปนผลจาย 10 - -          -                   -                       -                  (183,201)     (183,201)    -             (183,201)      

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

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 - -          5,012                 -                       -                  -            5,012          (4,313)          699              

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย - -          -                (779)                       -                  -            (779)           -             (779)             

กําไรสุทธิ - -          -                   -                       -                  170,626      170,626      3,484           174,110       

เงินปนผลจาย 10 - -          -                   -                       -                  (225,076)     (225,076)    -             (225,076)      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 523,431 689,981 (18,873) (479) 52,343 587,466 1,833,869 80,977 1,914,846

ยังไมไดจัดสรร

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินรวม

"ยังไมไดตรวจสอบ"  
หนวย : พันบาท

กําไรสะสม

ทุนสํารองตามกฎหมาย

หลักทรัพยเผื่อขาย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ผลตางจากการแปลงคา ผลกําไร (ขาดทุน) 

ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ

บริษัทยอยในตางประเทศ ปรับมูลคาของ

จัดสรรแลว



หมายเหตุ รวม
สวนของผูถือหุน

หลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 523,431 689,981 1,600 50,230 448,329 1,713,571
กําไรสุทธิ -           -         -        -        157,628    157,628
ทุนสํารองตามกฎหมาย 8, 10 -           -         -        2,113      (2,113)       -         
เงินปนผลจาย 10 -           -         -        -        (183,201)   (183,201)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 523,431 689,981 1,600 52,343 420,643 1,687,998 

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 523,431 689,981 200 52,343 476,087 1,742,042 
กําไรสุทธิ -           -         -        -        164,387    164,387 
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย -           -         (800)      -        -        (800)
เงินปนผลจาย 10 -           -         -        -        (225,076)   (225,076)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 523,431 689,981 (600) 52,343 415,398 1,680,553

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

และชําระแลว

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไมไดตรวจสอบ" 
หนวย : พันบาท

ผลกําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรรมูลคาหุนสามัญ ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ จัดสรรแลว

ทุนที่ออก สวนเกิน

ปรับมูลคาของ ทุนสํารองตามกฎหมาย



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 238,081  258,823  221,521    211,706   

ปรับปรุงดวย :

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 189,113  196,858  176,009    178,618   

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,148      461         410           688          

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,750)     (5,118)     (1,750)      (5,195)      

สวนแบงขาดทุน (กําไร) เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 1,400      (3,033)     -         -         

สวนแบงกําไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย -        -        -         (2,986)      

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 3,074      9,913      3,074        6,698       

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (2,972)     (1,735)     (2,417)      (1,735)      

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (900)        (1,271)     (968)         (1,271)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,220)     (1,200)     (1,220)      (1,200)      

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย -        -        -         5,000       

คาใชจายดอกเบี้ย 49           132         3               4               

426,023  453,830  394,662    390,327   

ลูกหนี้การคาลดลง 16,798    14,095    14,714      14,349     

สินคาคงเหลือลดลง 26,285    22,807    26,608      22,460     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (31,544)   5,543      (2,254)      (515)         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (22,534)   (17,673)   (25,502)    (16,666)    

เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21,647    (38,810)   26,997      (35,884)    

คาใชจายคางจายลดลง (24,982)   (22,112)   (17,135)    (21,278)    

ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสงเพิ่มขึ้น 2,194      1,037      2,194        1,037       

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,957      (4,936)     141           (1,514)      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น -        218         -         -         

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 415,844  413,999  420,425    352,316   

ดอกเบี้ยจาย (49)          (132)        (3)              (4)             

จายภาษีเงินได (87,686)   (99,045)   (75,508)    (76,732)    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 328,109  314,822  344,914    275,580   

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" 
หนวย : พันบาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (114,000) (236,000) (110,000) (235,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 236,533 203,000  235,000 203,000

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -        (345)        (16,152) (16,720)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 40           -        15,101      16,164     

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาว (157)        (63)          (83)            (44)           

เงินปนผลรับ 1,220      1,200      1,220        1,200       

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย -        -        -         4,985       

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนของบริษัทรวม -        -        -         (4,997)      

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (128,698) (119,738) (117,025)  (125,000)  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 5,032      2,647      3,298        2,647       

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -        (210)        -         (210)         

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (30)          (149,509) 11,359      (153,975)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -        (4,665)     -         -         

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,131)     (1,052)     (1,559)      (1,873)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,132      1,057      1,425        1,910       

เงินปนผลจาย (225,076) (183,201) (225,076)  (183,201)  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (225,075) (187,861) (225,210)  (183,164)  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด (870)        (819)        (410)         (688)         

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ (582)        (19,212)   -         -         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 101,552  (42,579)   130,653    (62,247)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 416,522  419,881  257,507    276,515   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 518,074  377,302  388,160    214,268   

หนวย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ" 



 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
“ยังไมไดตรวจสอบ” 
 
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  

 

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 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ไมจําเปนตอง
บงชี้ใหเห็นการคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เร่ืองการจัด
เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นมาตรฐาน
การบัญชีที่อางอิงในงบการเงินระหวางกาลนี้ จึงใชเลขระบุฉบับมาตรฐานใหมตามประกาศดังกลาวแลว 
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552  
 

            มาตรฐานการบัญชี 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 
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งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
และบริษัทยอยซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
ในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2552  2551 

บริษัทยอย   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding Company ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  ใหเชาพื้นที่อาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ประเทศไทย 50.00 50.00 

 

นอกจากนี้ งบการเงินระหวางกาลรวมยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งถือหุนโดย
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด โดยบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิคใหกับรานอาหารไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใตขอตกลงรวมกัน มีดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
  ประเทศ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2552  2551 
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 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  
  แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด (3) 

รานอาหาร สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 
90.00 

 
- 

ถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากดั      

ประเทศสิงคโปร     
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บเีอชด ีจํากัด (2) หยุดดําเนินงาน มาเลเซีย 99.99 99.99 

 

(1) ในระหวางป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(2) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดําเนินการปดบริษัท 
(3) ในระหวางไตรมาสแรกของป 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด โดยบริษัท

ดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 2.75 ลานหยวน บริษัทยอยดังกลาวอยูในระหวางการตกแตงรานอาหาร และคาดวาจะเริ่มดําเนินงานภายในป 2552 
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รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนีแ้ลว 
 
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย โดยเปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยบริษัท 
ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2551 เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
 
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมงบการเงินของ บางกอก แจมและภัทรา ไฟน ไทย คูซีน 
ซ่ึงเปนกิจการเจาของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศสิงคโปร 
ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด และ บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 
ตามลําดับ 
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สินทรัพยและเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รายได และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทรวม สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพยรวมหักดวย
ยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวม ดังสรุปตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษทัยอย เงินลงทุนซึ่งบนัทึก รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละ 

ของสินทรัพยรวม 
 โดยวิธีสวนไดเสียคิดเปนรอยละ

ของสินทรัพยสุทธ ิ
 คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธ ิ

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 

 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 และบริษัทยอย 
       (สัดสวนของบริษัทยอยและบริษัทรวมของ 
        บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 
       แสดงอยูในตารางถัดไป) 

13.43  13.15 0.20 0.38 10.83 14.37 12.69  16.18  0.78  0.82  0.02  1.24 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด 0.32  0.28 - - 0.14 0.13 0.15  0.15  - - - - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด 0.27*  0.32* - - 0.25* 0.40*  0.33*  0.38*  - - - - 

บริษัทรวม              
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด - - 1.93* 2.33* - - - -  (0.29)*  3.45*  0.93*  1.73* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (1) - - (0.09)* 0.05* - - - -  (2.62)*  (0.71)*  (1.84)*  (1.28)* 

 14.02  13.75 2.04 2.76 11.22 14.90 13.17  16.71  (2.13)  3.56  (0.89)  1.69 
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 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษทัยอย เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีสวนไดเสีย รายได  สวนแบงกําไร 
 คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม  คิดเปนรอยละของสินทรัพยสุทธ ิ  คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธ ิ

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 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 6.98  6.06  -  -  4.67  6.02  5.66  7.02  - - - - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 0.79*  1.11*  -  -  1.48*  1.52*  1.55*  1.71*  - - - - 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.86*  0.80*  -  -  0.79*  1.37*  0.90*  1.52*  - - - - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด 1.17*  1.60*  -  -  2.88*  3.83*  3.22*  4.12*  - - - - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.05*  0.05*  -  -  - - -  -  - - - - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.64*  0.72*  -  -  1.28*  1.49*  1.31*  1.64*  - - - - 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  
      แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด 

 
0.72* 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษัทรวม                      
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากดั -  -  0.20*  0.38*  - - -  -  0.78*  0.82*  0.02*  1.24* 
 11.21  10.34  0.20  0.38  11.10  14.23  12.64  16.01  0.78  0.82  0.02  1.24 

 
 

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

ดังกลาว และไมไดรวมอยูในการจัดทาํงบการเงินรวม 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

3. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
3.1  รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 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 133,321  109,751  121,648  106,185 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด (128,698)  (119,738)   (117,025)  (125,000) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย        
ในตางประเทศ -  (8,828)  -  - 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 30 กันยายน 20,190  15,994  20,190  15,994 

 
3.2 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 

 

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

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
 ลานบาท ลานปอนดสเตอรลงิ ลานดอลลารสหรัฐ 

เงินกูยืมระยะสั้น 410.00  439.90  -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00  91.00  0.40 0.40 - - 
หนังสือค้ําประกัน 161.20  172.70  -  -  -  - 
วงเงินเพื่อทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ 20.00  20.00  -  - 2.70 4.90 

รวม 682.20  723.60  0.40  0.40 2.70 4.90 
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4.  เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวย 

พันบาท 

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

เงินฝากประจําธนาคาร 4,000 1,600 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา     

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 284,640 357,322 284,640 357,322 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - กองทุนรวม 22,520 23,300 19,400 20,200 
พันธบัตรรัฐบาล - 49,600 - 49,600 

เงินลงทุนช่ัวคราวรวม 311,160 431,822 304,040 427,122 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 เงินฝากประจํา 12 เดือนกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งของบริษัท 
เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด จํานวน 3.5 ลานบาท ไดวางเปนหลักประกันแกธนาคารพาณิชยในตางประเทศแหงหนึ่ง
เพื่อใหออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวันใหกับบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

 

5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
ณ วันที ่30 กนัยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบรษิัทยอยมยีอดลูกหนี้การคาคงเหลือ 
โดยแยกตามจาํนวนเดือนที่คางชําระไดดังนี้ 

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

ลูกหนี้การคาบริษัทอ่ืน        

ยังไมถึงกําหนด 89,282 87,641 76,789 74,508 
เกินกําหนดชําระ     

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 26,327 43,711 26,327 43,711 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 242 199 242 199 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 103 294 103 294 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 2,446 2,527 2,289 2,368 
รวม 118,400 134,372 105,750 121,080 
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พันบาท 

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

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน        
ยังไมถึงกําหนด 8,540 10,979 7,233  8,039 
เกินกําหนดชําระ      

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 9,252 10,927 9,247  10,834 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,447 21 2,447  21 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 575 - 575  - 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 9 1 9  1 
รวม 20,823 21,928 19,511 18,895 

รวมลูกหนี้การคา 139,223 156,300 125,261 139,975 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,283) (4,283) (4,283) (4,283) 
ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 134,940 152,017 120,978 135,692 

 

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

   พันบาท
   ณ วันที ่30 กันยายน 2552 

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธ ี ตามวิธ ี
 กิจการ ความสมัพันธ  (รอยละ) ราคาทุน สวนไดเสีย 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทรวม       
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ 100,000 47.00 48,998 47,369 

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน     
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
10,000 49.97 4,997 (2,164) 

รวม    53,995 45,205 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      
บริษัทยอย      

บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด หยุดดําเนินงาน ผูถือหุนและ 
ผูบริหารรวมกัน 

2,845 50.00 1,423 - 

บริษัทรวม       
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
5,314 45.00 2,392 4,936 

รวม     3,815 4,936 

รวมเงินลงทุน     57,810 50,141 
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                พันบาท 

   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธ ี ตามวิธ ี
 กิจการ ความสมัพันธ  (รอยละ) ราคาทุน สวนไดเสีย 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

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

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน     
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
10,000 49.97 4,997 974 

รวม    53,995 46,753 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      
บริษัทยอย      

บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด หยุดดําเนินงาน ผูถือหุนและ 
ผูบริหารรวมกัน 

2,845 50.00 1,423 - 

บริษัทรวม       
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
5,314 45.00 2,392 7,552 

รวม     3,815 7,552 

รวมเงินลงทุน     57,810 54,305 
 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ประกอบดวย 
                                                            พันบาท  

   ณ วันที ่30 กันยายน  2552  

 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธ ี  

 กิจการ ความสมัพันธ   (รอยละ) ราคาทุน  

        

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทยอย      

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากดั Holding company  ผูถือหุนและ 50,000 80.00 40,000 
  ผูบริหารรวมกัน    
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นทีอ่าคาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
1,000 99.93 999 

      
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตต ิ(ประเทศไทย) จํากดั รานอาหาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
20,000 50.00 10,000 

หัก คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุน     (8,000) 
     2,000  

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย     42,999  

บริษัทรวม      
บริษัท เอชด ีดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ 100,000 47.00 48,998 
 อาหาร ผูบริหารรวมกัน    
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
10,000 49.97 4,997 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม     53,995  
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                                                       พันบาท 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน   ตามวิธ ี
 กิจการ ความสมัพันธ   (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 ใหเชาพื้นทีอ่าคาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
1,000 99.93  999 

       
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ 

ผูบริหารรวมกัน 
20,000 50.00  10,000 

 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 

ผูบริหารรวมกัน 
10,000 49.97  4,997 

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 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

  พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551 2552  2551 
บริษัทยอย       
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - - 324  150 
รายไดอื่น ๆ - - 488  485 
ซื้อสินคา/บริการ - - 978  826 
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พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551 2552  2551 
บริษัทรวม      
รายไดจากการขาย 7,089 192 7,089  192 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 242 283 242  283 
รายไดอื่น ๆ 251 1,768 251  1,768 
สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (385) 3,477 - - 
ซื้อสินคา/บริการ 3,100 3,680 3,100  3,680 

     
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอ่ืน       
คาเชาอาคาร 678 678 678  678 
รายไดจากการขาย 9,358 10,830 9,358  10,830 

 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 
บริษัทยอย       
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ - -  972 450 
รายไดอื่น ๆ - -  1,295 1,228 
ซื้อสินคา/บริการ - -  2,654 2,527 

      
บริษัทรวม       
รายไดจากการขาย 18,629  529  18,629 529 
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ 727  642  727 642 
รายไดอื่น ๆ 772  2,263  772 2,263 
สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,400)  3,033  - - 
ซื้อสินคา/บริการ 7,794  11,591  7,794 11,591 

      
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันอ่ืน       
คาเชาอาคาร 2,034  2,034  2,034 2,034 
รายไดจากการขาย 34,456  37,614  34,456 37,614 

 

 
.../13 



 
- 13 - 

 

 
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

 

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

ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     
บริษัทยอย   - - 1,972 318 
บริษัทรวม 11,662 7,593 11,662 7,593 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 9,161 14,335 5,877 10,984 

รวม 20,823 21,928 19,511 18,895 

     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรอง      
บริษัทยอย     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  -  -  360  61 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด  -  -  1,855  1,109 

บริษัทรวม        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  207  201  207  201 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        
บริษัทอื่น  6  52  -  - 

รวม 213  253  2,422  1,371 
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พันบาท 

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

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม        
บริษัทยอย -  -  42,999  42,999 
บริษัทรวม 50,141  54,305  53,995  53,995 

รวม 50,141  54,305  96,994  96,994 

        

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)        
บริษัทยอย - -  114  190 
บริษัทรวม 1,425  3,008  1,425  3,008 

รวม 1,425  3,008  1,539  3,198 

     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรอง      
บริษัทยอย     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  - - 10 145 
     

บริษัทรวม     
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 123 122 123 122 

รวม 123 122 133 267 
 

เงินทดรองขางตนไมมีการคดิดอกเบีย้ 
 

8. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสํารองนี้ จะนํามาจัดสรรปนผลไมได 
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9. กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับงวด 

กําไรสุทธิหรือคาใชจายตามลักษณะสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 
2551 เกิดขึ้นภายหลังจากหักคาใชจายที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทําเพิ่มขึ้น (5,572) (8,948) (5,572) (8,948) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 425,336 432,165 388,993 386,452 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 10,376 7,840 10,376 7,840 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 63,357 65,376 59,432 59,747 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 272,351 268,598 223,809 213,665 

 
พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทําลดลง (เพิ่มขึ้น) 15,895 (23,558) 15,895 (23,558) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,165,552 1,116,855 1,051,630 980,346 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 23,959 28,388 23,959 28,388 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 189,113 196,858 176,010 178,618 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 811,799 778,130 660,815 611,811 
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10. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน 
จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 52.34 ลานบาท ซ่ึงไดจายเงินปนผล
ดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 2.15 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงินรวม 225.08 ลานบาท  
เงินปนผลดังกลาวประกอบดวยเงินปนผลระหวางกาลอัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนเงิน 52.34 ลานบาท   
ซ่ึงไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และเงินปนผลที่จายเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 1.65 บาท จํานวน 
104,686,273 หุน เปนจํานวนเงิน 172.73 ลานบาท ซ่ึงไดจายแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  

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

 
11. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้ 
11.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหบริษัทและบริษัทยอย 
ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ 
ไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับบริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ  
เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 

 
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
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11.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย  เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยมี
จํานวนไมมีนัยสําคัญ 

 
11.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆไป ซ่ึงบริษัทคาดวาผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศของบริษัท เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัททําในสกุลเงินบาท แตอยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใชเครื่องมือทางการเงินในการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาว  

 
11.4 ประมาณการมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

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

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว
สามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 
และ 2551 และสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามสวนงานของบริษัท
และบริษัทยอยไดดังนี้ 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 1,093,984  1,040,331  126,734  163,521  1,220,718  1,203,852 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 84,921  93,154  714  5,623  85,635  98,777 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 2,887,778  2,688,712  413,053  508,670  3,300,831  3,197,382 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 161,985  168,474  12,125  19,084  174,110  187,558 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

หนวย : พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551 
สินทรัพยรวม 2,177,475  2,261,043  275,026  260,780  2,452,501  2,521,823 

 

13. ภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 
บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกันดังตอไปนี้ 
ก. ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวมีดังนี้ 

 

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

คาเชาสํานักงานสาขา ลานบาท 148.11 173.12 157.74 213.34 18.66 23.09 324.51 409.55 
 ลานปอนดสเตอรลงิ 0.35 0.41 0.81 1.15 0.17 0.29 1.33 1.85 
คาเชารถยนต ลานบาท 4.81 4.46 3.94 5.95 - - 8.75 10.41 
คาเชาอุปกรณคอมพิวเตอร ลานบาท 0.69 0.69 0.58 1.09 - - 1.27 1.78 
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ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุน

ตามสัญญาวาจางและซื้อวัสดุอุปกรณในการกอสรางสาขาและรานคาแหงใหม จํานวนเงิน 9.03 ลานบาท 
และ 8.42 ลานบาท ตามลําดับ 

 
ค. ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคาร

พาณิชยออกใหเพื่อค้ําประกันการใช ไฟฟาจํานวนเงิน 29.79 ลานบาท และ 28.36 ลานบาท ตามลําดับ 
 
14. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มีมติใหเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด จาก 2.75 
ลานหยวน (13.5 ลานบาท) เปน 3.5 ลานหยวน (17.15 ลานบาท) อยางไรก็ตาม สัดสวนการถือหุนของบริษัท 
เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ยังคงเปนรอยละ 90  

 
15. การจัดประเภทรายการใหม 

 สิทธิการเชาจํานวน 106.03 ลานบาท และจํานวน 100.05 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ ซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมมีตัวตนไดมีการจัดประเภท
รายการใหมโดยไดนําไปแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

 
16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 
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