
รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

และงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุน 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน ตามรายงาน 
การตรวจสอบลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
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ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท 
เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตาม 
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 

 ธนาวรรณ  อนุรัตนบด ี
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วันที ่8 กุมภาพันธ 2553 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 
 



หมายเหตุ

2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 475,112,561 416,522,031 328,102,929 257,506,705

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 539,257,552 431,821,968 535,631,503 427,122,310

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 6, 13 163,728,156 152,016,484 147,658,224 135,692,186

เงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกบริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 13 244,046 253,401 1,604,243 1,370,736

สินคาคงเหลือ 7 206,551,212 175,793,411 197,912,867 169,031,641

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13 76,949,060 36,329,576 25,646,269 13,646,543

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,461,842,587 1,212,736,871 1,236,556,035 1,004,370,121

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8, 13 -              -              40,999,300 42,999,300

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8, 13 43,586,235 54,305,085 48,998,000 53,995,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 997,217,913 1,021,325,082 877,983,777 928,114,304

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 3,125,977 3,999,765 1,107,286 1,719,644

สิทธิการเชา - สุทธิ 11 97,248,667 106,036,484 92,761,111 100,051,925

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12 151,027,693 123,419,913 115,887,640 95,722,121

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,292,206,485 1,309,086,329 1,177,737,114 1,222,602,294

รวมสินทรัพย 2,754,049,072 2,521,823,200 2,414,293,149 2,226,972,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : บาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



หมายเหตุ

2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

  จากสถาบันการเงิน 3,538,051 -            -             -             

เจาหนี้การคา 13 362,842,428 250,294,477 323,809,018 224,693,394

เงินกูยืมระยะส้ัน 

จากบริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 13 113,581 122,427 142,864 267,415

ภาษีเงินไดคางจาย 78,867,185 56,397,705 71,239,273 47,673,469

คาใชจายคางจาย 185,916,427 190,719,222 172,222,549 170,166,626

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง 17,295,614 16,400,083 17,272,122 16,400,083

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 43,845,950 40,338,357 30,788,284 25,729,852

รวมหนี้สินหมุนเวียน 692,419,236 554,272,271 615,474,110 484,930,839

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10,440,316 -            -             -             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 7,172,120 1,659,119 5,000,000 -             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 17,612,436 1,659,119 5,000,000 -             

รวมหนี้สิน 710,031,672 555,931,390 620,474,110 484,930,839

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ)
สวนของผูถือหุน 

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ของบริษัทยอยในตางประเทศ (20,394,032) (23,884,938) -             -             

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

 ของหลักทรัพยเผื่อขาย 126,049            299,600          -             200,000           

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 14 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยังไมไดจัดสรร 709,879,917 641,915,761 528,063,988 476,086,525

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,955,366,985 1,884,085,474 1,793,819,039 1,742,041,576

สวนของผูถือหุนสวนนอย 88,650,415      81,806,336 -             -             

รวมสวนของผูถือหุน 2,044,017,400 1,965,891,810 1,793,819,039 1,742,041,576

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,754,049,072 2,521,823,200 2,414,293,149 2,226,972,415

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 4,700,143,683 4,378,166,645 4,023,297,650 3,694,186,439

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (2,641,362,757) (2,517,452,792) (2,460,069,144) (2,337,216,369)

กําไรขั้นตน 2,058,780,926 1,860,713,853 1,563,228,506 1,356,970,070

เงินปนผลรับ 1,620,000 1,600,000 1,813,996 5,459,840

รายไดอ่ืน 61,937,231 56,850,239 43,299,071 46,674,948

กําไรกอนคาใชจาย 2,122,338,157 1,919,164,092 1,608,341,573 1,409,104,858

คาใชจายในการขาย (177,309,092) (143,587,079) (177,309,092) (143,587,079)

คาใชจายในการบริหาร (1,493,782,435) (1,422,801,879) (1,027,667,804) (960,120,974)

คาตอบแทนผูบริหาร (35,531,500) (31,801,641) (27,097,520) (20,945,911)

รวมคาใชจาย (1,706,623,027) (1,598,190,599) (1,232,074,416) (1,124,653,964)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 415,715,130 320,973,493 376,267,157 284,450,894

ตนทุนทางการเงิน (704,976) (139,324) (4,192) (4,485)

(2,972,801) 726,875 -              -                

กําไรกอนหักภาษีเงินได 412,037,353 321,561,044 376,262,965 284,446,409

ภาษีเงินได (113,788,923) (90,222,474) (99,210,015) (71,374,863)

กําไรสุทธิ 298,248,430     231,338,570       277,052,950     213,071,546       

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 293,039,643 225,148,592 277,052,950 213,071,546

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 5,208,787 6,189,978 -              -                

298,248,430      231,338,570 277,052,950     213,071,546       

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 2.80 2.15 2.65 2.04

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หนวย : บาท

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ รวม

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

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

   ของหลักทรัพยเผื่อขาย -                -             -             (1,300,400)       -             -             (1,300,400)              -             (1,300,400)              

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

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

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

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

บริษัทใหญ

ของหลักทรัพยเผื่อขาย

สวนของผูถือหุน

 ที่ยังไมเกิดขึ้น

ผลกําไร (ขาดทุน)

สวนของผูถือหุนจัดสรรแลว

รวม

สวนนอย

ตามกฎหมาย

ผลตางจากการแปลงคา

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

   ในตางประเทศ

สวนเกิน

จากการปรับมูลคา

กําไรสะสม

หนวย : บาท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

ทุนสํารอง

มูลคาหุนสามัญ งบการเงินของบริษัทยอย



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ รวม

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 523,431,365 689,980,549 (23,884,938) 299,600 52,343,137 641,915,761 1,884,085,474 81,806,336 1,965,891,810

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

  ของบริษัทยอยในตางประเทศ - - 3,490,906 - - - 3,490,906 1,635,292 5,126,198

   ของหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (173,551) - - (173,551) - (173,551)

กําไรสุทธิ - - - - - 293,039,643 293,039,643 5,208,787 298,248,430

เงินปนผลจาย 16 - - - - - (225,075,487) (225,075,487) -               (225,075,487)

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 523,431,365 689,980,549 (20,394,032) 126,049 52,343,137 709,879,917 1,955,366,985 88,650,415 2,044,017,400

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

มูลคาหุนสามัญ งบการเงินของบริษัทยอย สวนของผูถือหุนจัดสรรแลว

ทุนสํารองจากการปรบัมูลคา บริษัทใหญ

กําไรสะสม

ของหลักทรัพยเผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

สวนนอย ที่ยังไมเกิดขึ้น

สวนเกิน

งบการเงินรวม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

   ในตางประเทศ

สวนของผูถือหุนผลตางจากการแปลงคา ผลกําไร (ขาดทุน) รวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ตามกฎหมาย



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ สวนเกิน รวม

ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ สวนของผูถือหุน

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

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย -                  -                 (1,400,000) -                -                   (1,400,000)

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

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

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

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

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  523,431,365  689,980,549  200,000  52,343,137  476,086,525  1,742,041,576

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย -                  -                 (200,000) -                -                   (200,000)               

กําไรสุทธิ -                  -                 -              -                 277,052,950  277,052,950

เงินปนผลจาย 16 -                  -                 -              -                (225,075,487) (225,075,487)        

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  523,431,365  689,980,549 -               52,343,137  528,063,988  1,793,819,039

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลกําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม

 ที่ยังไมเกิดขึ้น จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

จากการปรับมูลคา

หนวย : บาท

ของหลักทรัพยเผื่อขาย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 412,037,353 321,561,044 376,262,965 284,446,409

ปรับปรุงดวย :

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 261,036,166 262,261,485 235,432,448 237,918,887

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 954,450 7,551,775 805,786 6,697,752

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนช่ัวคราว (2,372,043) (1,551,133) (2,372,043) (1,551,133)

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน

   ตามวิธีสวนไดเสีย 2,972,801 (726,875) - -

สวนแบงกําไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย - - - (2,986,282)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 3,151,306 10,237,951 3,151,306 6,950,817

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว (1,482,314) (6,679,252) (1,549,720) (6,679,252)

กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (4,823,218) (1,734,825) (4,267,150) (1,734,825)

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว (1,620,000) (1,600,000) (1,620,000) (1,600,000)

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - - (193,996) (3,859,840)

หนี้สงสัยจะสูญ - - 1,100,000 -

หนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองแกบริษัทที่เก่ียวของกัน - - 1,900,000 -

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

   ในบริษัทยอย - - 2,034,096 5,000,000

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

   ในบริษัทรวม - - 4,997,000 -

คาใชจายดอกเบี้ย 704,976 139,324 4,192 4,485

670,559,477 589,459,494 615,684,884 522,607,018

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หนวย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

ลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้น (11,762,246) (16,231,450) (13,066,038) (16,022,602)

สินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น (30,757,801) (5,403,548) (28,881,226) (5,721,793)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (40,619,484) 7,975,610 (11,999,726) (3,481,217)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (27,607,780) (18,517,013) (20,165,519) (10,600,067)

เจาหนี้การคาเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 112,547,951 (7,855,809) 99,115,624 (3,754,284)

คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (4,802,795) 41,114,743 2,055,923 35,193,004

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสงเพ่ิมขึ้น 895,531 1,477,816 872,039 1,493,456

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (2,097,410) 850,715 (546,571) 1,049,147

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 5,513,001        (317,370)         5,000,000        -

จายดอกเบี้ย (704,976)          (139,323)         (4,192)              (4,485)              

จายภาษีเงินได (91,319,443)     (102,491,118)  (75,644,211)    (76,927,527)    

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 579,844,025    489,922,747    572,420,987    443,830,650    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

หนวย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนช่ัวคราว (360,500,000)   (882,634,135)  (360,000,000)  (881,600,217)  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว  256,745,222  787,000,000  255,212,570  787,000,000

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ัน 

แกบริษัทที่เก่ียวของกัน - - (19,485,494)    (22,647,930)    

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกบริษัทที่เก่ียวของกัน  9,355  149,109  17,351,987  21,564,263

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอย - - - 4,985,482        

เงินสดจายเพ่ือซ้ือหุนของบริษัทยอย - - (34,096)            -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือหุนของบริษัทรวม - - - (4,997,000)      

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนช่ัวคราว  1,620,000  1,600,000  1,620,000  1,600,000

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม - -  193,996  3,859,840

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถาวร (197,693,922)   (154,659,175)  (168,253,871)  (172,648,798)  

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร  6,964,442  2,646,501  5,167,171  2,646,501

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (42,500)            (354,000)         (42,500)            (354,000)         

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสิทธิการเชา (7,548,702)       (10,122,116)    (7,548,702)      (12,345,000)    

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (300,446,105)   (256,373,816)  (275,818,939)  (272,936,859)  

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - (4,665,150)      - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  3,538,051 - - -

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ัน

จากบริษัทที่เก่ียวของกัน (1,526,546)       (1,414,849)      (1,961,171)      (2,477,259)      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน

จากบริษัทที่เก่ียวของกัน  1,517,700  1,423,874  1,836,620  2,473,821

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  10,440,316 - - -

เงินปนผลจาย (225,075,487)   (183,200,978)  (225,075,487)  (183,200,978)  

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (211,105,966)   (187,857,103)  (225,200,038)  (183,204,416)  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง

ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (903,876)          (7,569,078)      (805,786)         (6,697,752)      

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย

ในตางประเทศ (8,797,548)       (41,482,035)    - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  58,590,530 (3,359,285)       70,596,224 (19,008,377)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  416,522,031  419,881,316  257,506,705  276,515,082

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  475,112,561  416,522,031  328,102,929  257,506,705

หนวย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551



 

 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของประเทศไทยเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2532 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัท
ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ 
อยูที่เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

 

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

 

2. เกณฑการจัดทําและการนําเสนองบการเงนิและเกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
2.1 เกณฑการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินตามกฎหมายของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดทําและนําสงงบการเงิน และ
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และเปนไปตาม
หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

 

บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทย ตามมาตรฐานการบัญชี
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

 

รายการยอในงบการเงินไดจัดทําขึ้นตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 
เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 โดยบริษัทไดจัดประเภทรายการใหม
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่แสดงไวเพื่อการเปรียบเทียบตาม
ประกาศดังกลาวแลว 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับการจัดเลขระบุ
ฉบับมาตรฐานการบัญชีไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้น มาตรฐานการบัญชี
ที่อางอิงในงบการเงินนี้ จึงใชเลขระบุฉบับมาตรฐานใหมตามประกาศดังกลาวแลว  
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สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
ดังตอไปนี้ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552  

มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช 
แมบทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1 มกราคม 2555 
 และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรฐับาล  
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับบุคคล  
 หรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (เดิมฉบับที่ 47) 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท
เมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช และผูบริหารไดประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับดังกลาวแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตน เมื่อถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัท   

 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชี 

 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากการแปล
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซ่ึงไดนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชใน
ประเทศ 

 

2.2 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบ
ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
   ณ วันท่ี 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 (1) รานอาหาร ประเทศไทย 99.99 50.00 

 

(1) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญของบริษัทดังกลาว จํานวน 100,000 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ในราคาหุนละ 
0.34096 บาท และไดจดทะเบียนการซื้อหุนดังกลาวกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยแลวในวันเดียวกัน ดังนั้น บริษัท 
มีอัตราการถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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นอกจากนี้ งบการเงินรวมยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งถือหุนโดยบริษัท  
เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด โดยบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
ใหกับรานอาหารไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใตขอตกลงรวมกัน ดังตอไปนี้ 

   อัตราการถอืหุน (รอยละ)
 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
  ในประเทศ 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) หยุดดําเนินงาน ไตหวัน 50.00 50.00 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  รานอาหาร ไตหวัน 60.00 60.00 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  รานอาหาร สาธารณรัฐ   
แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด (3)  ประชาชนจีน 90.00 - 

บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด     
(เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) (4), (5) รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 45.00 - 
     

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

 

(1) ในป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินงาน โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(2) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดําเนินงานในประเทศมาเลเซีย และอยูระหวางการดําเนินการปดบริษัท 
(3) ในป 2552 บริษัทไดลงทุนในบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด โดยบริษัทดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 3.50 

ลานหยวน  
(4) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสวิสเซอรแลนด ไดมีมติใหเปลี่ยน

ชื่อบริษัทดังกลาวเปนบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 ตุลาคม 2549 
(5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด ดังนั้น 

งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวแลว 
 

รายการบัญชีระหวางบรษิัทและบริษทัยอยทีม่นีัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว 
 

งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม  
คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย  
ซ่ึงถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
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งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ไดรวม 
งบการเงินของ บางกอก แจม และภัทรา ไฟน ไทย คูซีน ซ่ึงเปนกิจการเจาของคนเดียว (Sole proprietorship 
firm) ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศสิงคโปร ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของบริษัท เอส เค 
เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด และบริษัท ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด ตามลําดับ 

 

สินทรัพย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 รายไดและ
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพย
รวมหักดวยยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวมดังสรุป
ตอไปนี้ 

 

ช่ือบริษัท งบการเงินรวม 

 สินทรัพยของบริษัทยอย  เงินลงทุนซ่ึงบันทึก  รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละ  โดยวิธีสวนไดเสยีคดิเปน  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละของ 
 ของสินทรัพยรวม  รอยละของสินทรัพยสุทธิ  ของรายไดรวม  กําไรสุทธิ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   สําหรับปสิ้นสุดวันที่   สําหรับปสิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จาํกัด (มหาชน)                

บริษัทยอย                
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และบริษัทยอย 13.60  13.15  -  0.38  14.32  15.40  -  1.16 
(สัดสวนของบริษัทยอยและบริษัทรวมของ                
บริษัท เอส แอนด พีโกลเบิล จํากัด                
แสดงอยูในตารางดานลาง)                

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  0.30  0.28  -  -  0.14  0.15  -  - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)  จํากัด  0.21*  0.32*  -  -  0.29*  0.40*  -  - 

บริษัทรวม                
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด -  -  2.31*  2.33*  -  -  0.60*  0.95* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (1) -  -  (0.18)*  0.05*  -  -  (1.62)*  (1.79)* 

 14.11  13.75  2.13  2.76  14.75  15.95  (1.02)  0.32 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด                
บริษัทยอย                
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 6.72  6.06  -  -  5.69  6.72  -  - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 0.77*  1.11*  -  -  1.51*  1.61*  -  - 
บริษัท ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด 0.84*  0.80*  -  -  0.85*  1.38*  -  - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด  1.19*  1.60*  -  -  3.00*  3.99*  -  - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.04*  0.05*  -  -  -  -  -  - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  0.58*  0.72*  -  -  1.22*  1.56*  -  - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด                

(เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) 1.13*  -  -  -  1.97*  -  -  - 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท                 

แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด  0.68*  -  -  -  0.02*  -  -  - 
บริษัทรวม                
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด                

(เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) -  -  -  0.38*  -  -  -  1.16* 

 11.95  10.34  -  0.38  14.26  15.26  -  1.16 
 

*  ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
 

(1) บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด ไดจดทะเบียนบริษัทแลวตอสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ซ่ึงบริษัทดังกลาวดําเนิน
กิจการรับจัดเลี้ยงในประเทศไทย โดยบริษัทไมไดเขาไปมีอํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว และไมไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวม 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญสรุปไดดังตอไปนี้ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบัน
การเงินทุกประเภทที่มีระยะเวลาครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ไมรวมเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช
เปนหลักประกัน  

 

3.2 เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพยเผ่ือขาย เงินฝากธนาคารประเภท 
เงินฝากประจําที่มีกําหนดระยะเวลามากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ
กําหนดที่มีกําหนดเวลาไถถอนคืนไมเกิน 12 เดือน และไมติดภาระค้ําประกัน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย
หลักทรัพยเพื่อคา และกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมรับรูในงบกําไร
ขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขายบันทึกเปนผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนภายใตสวนของผูถือหุน 

 

ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอนแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา 
(ถามี) 

 

3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กําหนดขึ้นโดยประมาณจํานวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณ
ดังกลาวอาศัยประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงิน
ของลูกหนี้แตละรายดวย 

 

3.4 สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา โดยราคาทุนของสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 3 แหง 
คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก และบริษัทยอยอ่ืนอีกจํานวน 3 แหง คํานวณโดยใชวิธี
เขากอนออกกอน 
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

ในกรณีที่มีการดอยคาของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะถูกบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม 
 

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศและ
ตางประเทศแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ คํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามเกณฑอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ ดังตอไปนี้  
 

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

 

คาเสื่อมราคาของอุปกรณของบริษัทยอยในตางประเทศคํานวณ โดยวิธีเสนตรงและวิธียอดคงเหลือ
ลดลงตามอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ 4 - 5 ป 
 

ในกรณีที่เกิดการดอยคาในที่ดิน อาคารและอุปกรณ ผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน 
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3.7     สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย  คาเครื่องหมายการคาและคาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร  
 

สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงในราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธี
เสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

คาเครื่องหมายการคา 10  ป 
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพวิเตอร   5  ป 

 

3.8 สิทธิการเชา 
สิทธิการเชาของบริษัท และบริษัทยอยแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  
 

คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาของบริษัท กําหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง  
 

สําหรับคาตัดจําหนายของสิทธิการเชาระยะยาวของบริษัทยอยในตางประเทศ กําหนดตัดบัญชี
ในอัตรารอยละ 5 ของราคาทุนตามวิธีเสนตรง  
 

3.9 สัญญาเชา 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดาํเนนิงานกอนหมดอายกุารเชา เชน เบีย้ปรับที่ตองจาย
ใหกับผูใหเชา จะบันทกึเปนคาใชจายในระยะเวลาบัญชีทีก่ารยกเลกินัน้เกิดขึน้ 
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สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย
ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชาในมูลคา
ยุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่จะตองจาย 
ตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใช 
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและ 
คาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

3.10 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เงินที่บริษัทและบริษัทยอยในประเทศจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 

3.11 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นป
แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซ่ึงกําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย  
กําไรขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวรวมไวในงบกําไรขาดทุน  
 

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

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ แสดงไวภายใตสวนของผูถือหุน 
 

รายการตัดบัญชีระหวางกันใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกดิรายการและวนัที่จัดทํางบการเงินรวม 
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3.12 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดจากการขายสินคา รับรูเปนรายได เมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว  

 

รายไดจากการใหบริการ รับรูเปนรายไดเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ  
 

รายไดเงนิปนผลจากเงินลงทุนรับรูเปนรายได เมื่อบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผลแลว 
 

3.13 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศคํานวณจากกําไรทางภาษีและบันทึกเปน
คาใชจายสําหรับป 
 

ภาษีเงินไดของบริษัทยอยในตางประเทศ บันทึกตามเกณฑที่กําหนดโดยประเทศที่กิจการเขา
ไปดําเนินธุรกิจ 
 

3.14 กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับป
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางป 
 

3.15 การใชดุลยพินิจของผูบริหาร 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจาย
ของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ 
ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น  
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4. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 

4.1 รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด ประกอบดวย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552 2551  2552 2551 
 บาท บาท  บาท บาท 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 1 มกราคม 15,566,909  34,809,497  15,566,909  34,809,497 

บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร 203,298,925  159,520,903  173,858,874  153,406,210 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด (197,693,922)  (154,659,175)  (168,253,871)  (172,648,798) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย        
ในตางประเทศ -  (24,104,316)  - - 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,171,912  15,566,909  21,171,912  15,566,909 

 

4.2 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 
 ลานบาท  ลานปอนดสเตอรลงิ ลานดอลลารสหรัฐ 

 2552  2551 2552  2551 2552  2551 
เงินกูยืมระยะสั้น 410.00  439.90  -  - - - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00  91.00  0.40  0.40  -  - 
หนังสือค้ําประกัน 160.90  172.70  -  -  - - 
วงเงินเพื่อทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ 20.00  20.00  -  -  2.70  4.90 

รวม 681.90  723.60  0.40  0.40  2.70  4.90 

 
5. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

เงินฝากประจําธนาคาร 100,500  1,600  100,000  - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา         

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 435,240  357,322  435,240  357,322 
- กองทุนรวม 392  -  392  - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย         
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 3,126  3,100  -  - 
- กองทุนรวม -  20,200  -  20,200 

พันธบัตรรัฐบาล -  49,600  -  49,600 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 539,258  431,822  535,632  427,122 
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รายละเอียดอืน่ที่เกีย่วของกบัเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 

 ราคาทุน กําไรขั้นตน มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
ท่ียังไมเกิดขึ้น ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
 2552  2552 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 432,890  2,350  435,240 
- กองทุนรวม   369  23    392 
 433,259  2,373  435,632 

      
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 
 

3,000 
  

126 
  

3,126 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 436,259  2,499  438,758 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทุน  กําไรขั้นตน  มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
 ท่ียังไมเกิดขึ้น  ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
 2551    2551 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 355,771  1,551  357,322 
    
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 3,000  100  3,100 
- กองทุนรวม 20,000  200  20,200 
 23,000  300  23,300 

    
พันธบัตรรัฐบาล 49,347  253  49,600 

เงินลงทุนชั่วคราวรวม 428,118  2,104  430,222 

 



 

- 12 - 

 

 
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 ราคาทุน รายการกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
ท่ียังไมเกิดขึ้น ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
 2552  2552 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา        

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 432,890  2,350   435,240 
- กองทุนรวม 369  23   392 

เงินลงทุนชั่วคราวรวม 433,259  2,373   435,632 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทุน รายการกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
ท่ียังไมเกิดขึ้น ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
 2551  2551 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา        

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 355,771  1,551   357,322 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย        

- กองทุนรวม 20,000  200   20,200 
พันธบัตรรัฐบาล 49,347  253   49,600 

เงินลงทุนชั่วคราวรวม 425,118  2,004   427,122 
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6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนเดือนที่คางชําระได
ดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2552  2551  2552  2551 

ลูกหนี้การคา        
บริษัทอื่น        

ยังไมถึงกําหนด 95,635 87,640 81,983 74,508 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 52,075 43,711 52,075 43,711 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 248 199 248 199 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 178 294 178 294 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป 2,214 2,527 2,214 2,368 
รวม 150,350 134,371 136,698 121,080 

     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั     

ยังไมถึงกําหนด 8,010 10,979 5,593 8,039 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 6,621 10,927 6,708 10,834 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2,894 21 3,127 21 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 135 - 719 - 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป 1 1 196 1 
รวม 17,661 21,928 16,343 18,895 

รวมลูกหนี้การคา 168,011 156,299 153,041 139,975 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,283) (4,283) (5,383)  (4,283) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 163,728 152,016 147,658 135,692 
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7. สินคาคงเหลือ  

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2552  2551  2552  2551 

สินคาสําเร็จรูป 71,873 78,799 71,873 78,799 

งานระหวางทํา 61 350 61 350 

วัตถุดิบ 95,986 57,401 87,348 50,640 

วัสดุหีบหอ 32,770 33,949 32,770 33,949 

อะไหลและวัสดุสิน้เปลือง 5,861 5,107 5,861 5,107 

สินคาระหวางทาง - 187 - 187 

สินคาคงเหลือรวม 206,551 175,793 197,913 169,032 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายใน 
งบการเงินรวมมีจํานวน 2,641,362,757 บาท และ 2,517,452,792 บาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีจํานวน 2,460,069,114 บาท และ 2,337,216,369 บาท ตามลําดับ 
 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน  ตามวิธี ตามวิธี รายไดเงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ (รอยละ)  ราคาทุน สวนไดเสีย  

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

บริษัทรวม           
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ         

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.99 47.99 48,998 48,998 47,348 45,779 194 3,860 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ          
  ผูบริหารรวมกัน 10,000 49.97 49.97 4,997 4,997 (3,762) 974 - - 

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (4,997) -     

      - 4,997     

รวม      48,998 53,995 43,586 46,753   

            
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด            

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

(เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด)   ผูบริหารรวมกัน 5,314 45.00 - 2,392 - - - - - 
            

บริษัทรวม            
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ          

(เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา  ดีเวลลอปเมนท จํากัด)   ผูบริหารรวมกัน 5,314 - 45.00 - 2,392 - 7,552 - - 
            

รวม      3,815 3,815 - 7,552   
            
รวมเงินลงทุน      52,813 57,810 43,586 54,305   
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบดวย 

 

หนวย : พันบาท 
 ประเภท ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวนเงินลงทุน  ราคาทุน  รายไดเงินปนผล 
 กิจการ ความสัมพันธ     (รอยละ)         
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)   2552  2551  2552  2551  2552  2551  2552  2551 

บริษัทยอย             
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด Holding company  ผูถือหุนและ           
  ผูบริหารรวมกัน 50,000  50,000  80.00 80.00 40,000 40,000 - - 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นที่อาคาร ผูถือหุนและ           
  ผูบริหารรวมกัน 1,000  1,000  99.93 99.93 999 999 - - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ           
  ผูบริหารรวมกัน 20,000  20,000  99.99 50.00 10,034 10,000 - - 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (10,034) (8,000)   

           - 2,000   

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย         40,999 42,999   

บริษัทรวม             
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ           

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000  100,000  47.99 47.99 48,998 48,998 194 3,860 

  ผูถือหุนและ           

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

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน         (4,997) -   

           - 4,997   

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม         48,998 53,995   

 

9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอนเขา (ออก)/ ผลตางจาก ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     รายการปรับปรุง การแปลง ณ วันที่  
 1 มกราคม     คางบการเงิน 31 ธันวาคม 
 2552     ตางประเทศ 2552 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 148,632 - - - 2,920 151,552 
อาคารโรงงาน 188,795 - - - - 188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 702,272 51,282 (7,763) 43,693 (2,137) 787,347 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 1,030,176 90,100 (22,562) 62,783 437 1,160,934 
ยานพาหนะ 50,460 8,018 (12,458) 242 36 46,298 
งานระหวางกอสราง 17,129 53,900 - (63,403) - 7,626 

รวมตนทุน 2,398,517 203,300 (42,783) 43,315 1,256 2,603,605 
       
คาเสื่อมราคาสะสม       
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 85,414 3,156 - - 230 88,800 
อาคารโรงงาน 71,760 8,837 - - - 80,597 
เครื่องจักรและอุปกรณ 519,936 81,062 (7,650) 18,110 (1,533) 609,925 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 660,471 145,055 (18,099) 6,147 146 793,720 
ยานพาหนะ 39,611 5,382 (11,741) 77 16 33,345 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,377,192 243,492 (37,490) 24,334 (1,141) 1,606,387 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,021,325     997,218 
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งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอนเขา (ออก)/ ผลตางจาก ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่     รายการปรับปรุง การแปลง ณ วันที่  
 1 มกราคม     คางบการเงิน 31 ธันวาคม 
 2551     ตางประเทศ 2551 

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

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

       

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

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

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

      
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      

2552      243,492 

2551      240,938 

      
ตนทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาสะสม 
  ทั้งจํานวนแตยังใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

     

2552      892,027 

2551      718,704 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอนเขา (ออก) ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2552     2552 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053 - - -  261,053 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 48,316 - - -  48,316 
อาคารโรงงาน 188,795 - - -  188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 627,805 39,700 (4,273) 9,863  673,095 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 962,788 72,241 (15,392) 53,540  1,073,177 
ยานพาหนะ 47,982 8,018 (12,457) - 43,543 
งานระหวางกอสราง 17,129 53,900 - (63,403) 7,626 

รวมตนทุน 2,153,868 173,859 (32,122) -  2,295,605 

       

คาเสื่อมราคาสะสม       
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 44,167 1,794 - -  45,961 
อาคารโรงงาน 71,760 8,837 - -  80,597 
เครื่องจักรและอุปกรณ 461,696 69,056 (4,092) -  526,660 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 610,355 135,410 (12,238) -  733,527 
ยานพาหนะ 37,776 4,841 (11,741) -  30,876 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม 1,225,754 219,938 (28,071) - 1,417,621 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 928,114    877,984 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพ่ิมขึ้น  ลดลง โอนเขา (ออก) ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  

 1 มกราคม     31 ธันวาคม 

 2551     2551 
ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053 - - -  261,053 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 48,316 - - -  48,316 
อาคารโรงงาน 188,795 - - -  188,795 
เครื่องจักรและอุปกรณ 589,760 35,057  (5,942) 8,930  627,805 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 888,504 67,898  (25,859) 32,245  962,788 
ยานพาหนะ 53,528 222  (5,768) - 47,982 
งานระหวางกอสราง 8,075 50,229 - (41,175) 17,129 

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

       

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

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

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

        
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2552      219,938 

2551      219,461 

        
ตนทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาสะสม 
 ทั้งจํานวนแตยังใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

      

2552      862,808 

2551      689,500 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไมมตีัวตน - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2552     2552 

ราคาทุน       
คาเครื่องหมายการคา 2,991  - -  2,991 
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 4,082  43 -  4,125 
คาความนิยม 126,904  - -  126,904 
หัก  คาความนิยมติดลบ (2,063)  - -  (2,063) 

รวมคาความนิยม 124,841  - -  124,841 
รวมตนทุน 131,914 43 -  131,957 

     

คาตัดจําหนายสะสม        
คาเครื่องหมายการคา 672  300  -  972 
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 2,363  655  -  3,018 
คาความนิยม 126,904  -  -  126,904 
หัก  คาความนิยมติดลบ (2,024)  (39)  -  (2,063) 

รวมคาความนิยม 124,880  (39)  -  124,841 
รวมคาตัดจําหนายสะสม 127,915  916  -  128,831 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,999     3,126 
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งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2551     2551 

ราคาทุน       
คาเครื่องหมายการคา 2,991  - -  2,991 
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 3,727  355 -  4,082 
คาความนิยม 126,904  - -  126,904 
หัก  คาความนิยมติดลบ (2,063)  - -  (2,063) 

รวมคาความนิยม 124,841  - -  124,841 
รวมตนทุน 131,559 355 -  131,914 

     

คาตัดจําหนายสะสม        
คาเครื่องหมายการคา 373  299  -  672 
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 1,595  768  -  2,363 
คาความนิยม 126,904  -  -  126,904 
หัก  คาความนิยมติดลบ (1,946)  (78)  -  (2,024) 

รวมคาความนิยม 124,958  (78)  -  124,880 
รวมคาตัดจําหนายสะสม 126,926  989  -  127,915 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,633     3,999 

       

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
2552      916 

2551      989 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2552     2552 

ราคาทุน       
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 4,082  43 -  4,125 

รวมตนทุน 4,082  43 -  4,125 
     
คาตัดจําหนายสะสม        
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 2,363  655  -  3,018 

รวมคาตัดจําหนายสะสม 2,363  655  -  3,018 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,719      1,107 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
หนวย : พันบาท 

 ยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่  
 1 มกราคม     31 ธันวาคม 
 2551     2551 

ราคาทุน       
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 3,727  355 -  4,082 

รวมตนทุน 3,727  355 -  4,082 
     
คาตัดจําหนายสะสม        
คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร 1,595  768  -  2,363 

รวมคาตัดจําหนายสะสม 1,595  768  -  2,363 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,132     1,719 
     
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      

2552      655 

2551      768 
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11. สิทธิการเชา 

สิทธิการเชา - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม    
 2552  2551 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 343,701  341,273 
เพิ่มขึ้น 7,549  12,345 
ลดลง -  - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ   1,367 (9,917) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  352,617  343,701 
    

คาตดัจําหนายสะสม    
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 237,664  225,102 
เพิ่มขึ้น 16,628  20,257 
ลดลง -  - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ 1,076 (7,694) 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 255,368  237,665 
    

มูลคาตามบัญชีสุทธิ        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552     97,249 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551       106,036 
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หนวย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ    

 2552  2551 
ราคาทุน    

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 313,551  301,206 
เพิ่มขึ้น 7,549  12,345 
ลดลง    -    - 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  321,100  313,551 
    

คาตดัจําหนายสะสม    
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 213,499  195,808 
เพิ่มขึ้น 14,840  17,691 
ลดลง    -    - 
ยอดคงเหลือปลายป ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 228,339 213,499 
   

มูลคาตามบัญชีสุทธิ        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552     92,761 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551       100,052 

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย  
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

เงินมัดจําระยะยาว 126,314  121,296  94,800  93,600 
เงินฝากประจําธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน  
  (ดูหมายเหตุขอ 21) 

 
5,476 

 
1,941 

 
1,976 

 
1,941 

อื่นๆ 19,238 183 19,112 181 
รวม 151,028 123,420 115,888 95,722 
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13. รายการกับบรษิัทท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได
จากการขายสินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการ 
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน 
และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 
ที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตาม
สัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน และรายการบัญชี
และรายการคาสําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
 

รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

หนวย : พันบาท 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552  2551  2552  2551 

รายไดจากการขาย         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย          -           -  1,117  319 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย          -           -  339  570 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 645    746  645  746 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 20,738  7,389  20,738  7,389 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกนั 34,385  41,019  34,385  41,019 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกนั 9,686  11,581  9,686  11,581 

  65,454  60,735  66,910  61,624 
         

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย          -           -  360  360 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย          -           -  936  661 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 1,111  983  1,111  983 

  1,111  983  2,407  2,004 
  

รายไดอื่น         
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย          -           -  864  1,115 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด บริษัทยอย          -          -  72           - 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 907 869  907  869 

  907  869  1,843  1,984 
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หนวย : พันบาท 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552  2551  2552  2551 

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 1,763 2,147         -           - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม (4,736)  (4,023)         -           - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด         
  (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) บริษัทยอยโดยออม          -  2,603         -           - 

  (2,973)  727         -           - 
  

เงินปนผลรับ        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม          -           -  194  3,860 

           -           -  194  3,860 
  

ซื้อสินคา/บริการ         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย          -           -  225  919 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทยอย          -           -  3,300  3,151 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 12,117  14,904  12,117  14,904 
กรรมการ กรรมการ 2,712  2,712  2,712  2,712 

  14,829  17,616  18,354  21,686 
  

คาตอบแทนกรรมการ กรรมการ 17,843  17,523  9,409  9,400 

 

ยอดคงเหลือกบับริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี ้
หนวย : พันบาท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552  2551  2552  2551 

ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย          -           -  689           - 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย          -           -  1,284  318 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           -           -  (1,100)           - 
           -           -  873  318 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 197  201  197  201 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 7,000  7,392  7,000  7,392 
บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกนั 6,176  7,290  6,176  7,290 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกนั 4,288       7,045  997      3,694 

  17,661  21,928  15,243  18,895 
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หนวย : พันบาท 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552  2551  2552  2551 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน          

เงินทดรอง (อัตราดอกเบี้ยตอป)         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด (รอยละ 3) บริษัทยอย -  -  1,254  61 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด   
  (ไมมีดอกเบี้ย) 

 
บริษัทยอย 

 
- 

  
- 

  
1,998 

  
1,109 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทยอย -  -  8            - 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - เงินทดรองแกบริษัทที่เกี่ยวของกนั  -  -  (1,900)            - 
  -  -  1,360  1,170 
บริษัท เอชดี ดีสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด       
   (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทรวม 244 201  244 201 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทที่เกี่ยวของกนั -  52           -            - 

  244 253  1,604 1,371 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  40,000  40,000 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  999  999 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย -  -           -  2,000 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 47,348  45,779  48,998  48,998 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม (3,762)  974           -  4,997 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด        
  (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) บริษัทยอยโดยออม -  7,552           -            - 

  43,586  54,305  89,997  96,994 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
    (รวมแสดงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น) (1) 

       

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย 8,405 -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัทยอยโดยออม 23,824 -  -  - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด       

   (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) บริษัทยอยโดยออม 1,968  -  -  - 
  34,197 -  - - 

 

(1) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีมติใหบริษัท เอส แอนด พี
เรสเตอรองท จํากัด ในประเทศอังกฤษ และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จํากัด) 
ในประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนบริษัทรวมโดยออมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (บริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด ถือหุนรอยละ 96 และรอยละ 45 ตามลําดับ) เขารวมลงทุนในบริษัท ภัทรา เรสเตอรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจประกอบกิจการรานอาหารไทยในประเทศออสเตรีย โดยบริษัทดังกลาว มีทุนจดทะเบียน 9,672,000 บาท (EUR 200,000)  
โดยบริษัท เอส แอนด พีเรสเตอรองท จํากัด ถือหุนรอยละ 70 และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด ถือหุนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ภัทรา เรสเตอรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช ในระหวางป 2552 บริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด และบริษัทรวมโดยออมดังกลาวไดจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเริ่มดําเนินกิจการของบริษัท ภัทรา เรสเตอรองท 
เวียนนา จีเอ็มบีเอช  
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หนวย : พันบาท 

 ความสัมพันธ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  2552 2551  2552 2551 
  บาท บาท  บาท บาท 

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย          -  -  111  98 
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย          -  -  -  92 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 1,313  3,008  1,313  3,008 

  1,313  3,008  1,424  3,198 
    

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน       

  เงินทดรอง (อัตราดอกเบี้ยตอป)      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทยอย - - 29 145 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
  (ไมมีดอกเบี้ย) 

 
บริษัทรวม 

 
114 

 
122 

 
114 

 
122 

  114 122 143 267 

  
14. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

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

 
15. คาใชจายตามลักษณะ 

กําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เกิดขึ้นภายหลังจากหักคาใชจายที่มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        
และงานระหวางทําลดลง (เพิ่มขึ้น)  7,215 (35,154) 7,215 (35,154) 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,630,399 1,546,887 1,450,899 1,368,622 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 261,036 262,261 235,432 237,919 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,121,795 1,069,210 879,591 849,376 



 

- 28 - 

 

 
16. 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 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแก 
ผูถือหุนจํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 1.65 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 172.73 ลานบาท ซ่ีงไดจาย 
เงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน 
จํานวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 52.34 ลานบาท ซ่ึงไดจาย 
เงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551  

 

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

 

ในป 2552 และ 2551 บริษัทยอยในประเทศไมมีการจายเงินปนผล 
 
17. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยในประเทศไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษัทเปนสมาชิกโดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจาย 
เงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบในอัตรารอยละ 2 
ของคาจางแตละเดือน เงินกองทุนดังกลาวจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสวนที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนรวมมีจํานวน 10.49 ลานบาท และ 9.57 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินสวนที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจํานวน 10.32 ลานบาท และ 9.43 ลานบาท ตามลําดับ 
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18. การจัดการสวนของทุน 

วัตถุประสงคหลักของบริษัทและบริษัทยอยในการจัดการสวนของทุน คือ การดํารงไวซ่ึงความสามารถใน 
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่หมาะสม 
 

บริษัทและบริษัทยอยมิไดใชอัตราสวนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต
จัดการใหมีระดับทุนอยางเพียงพอ สําหรับใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเทานั้น เชน การออกหุน
ใหมหรือปรับปรุงจํานวนเงินปนผลจายใหผูถือหุน ตามความเหมาะสมของสถานการณขณะนั้นๆ 

 
19. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้ 
19.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 
 

19.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหบริษัทและบริษัทยอย  
ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ 
ไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับบริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลด
โอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 

 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

19.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ  ๆไป ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจาก
อัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและ
บริษัทยอยมีจํานวนไมมีนัยสําคัญ 
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19.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป  
ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ 
เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ ทําในสกุลเงินบาท แตอยางไรก็ตาม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคาสินทรัพยและหนี้สินทาง 
การเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใชเครื่องมือทางการเงินในการจัดการ
ความเสี่ยงดังกลาว  

 

19.5 ประมาณการมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้น มูลคายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริง
ในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน 

 

การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืม
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
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20. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรม
แลวสามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
2551 ตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้ 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
จําแนกตามภูมิศาสตร      

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 4,021,102  679,042  4,700,144 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 278,353  19,895  298,248 
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2,425,242  328,807  2,754,049 

 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
หนวย : พันบาท 

 ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
จําแนกตามภูมิศาสตร      

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 3,701,382  676,785  4,378,167 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 195,328  36,011  231,339 
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 2,261,043  260,780  2,521,823 

 
21. สินทรัพยท่ีใชเปนหลักประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยที่ใชเปนหลักประกันดังตอไปนี้ 
21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารของบริษัท จํานวนเงินประมาณ 1.98 และ 1.94 ลานบาท 

ตามลําดับ ใชเปนหลักประกันใหแกธนาคารในการออกหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา 
(หมายเหตุขอ 22) 

 

21.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากประจํา 12 เดือนกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งของ
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด จํานวน 3.5 ลานบาท ไดวางเปนหลักประกันแกธนาคารพาณิชย 
ในตางประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใหออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวันแกบริษัท 
พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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22. ภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน ดังตอไปนี้ 
22.1 ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาว มีดังนี้ 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในประเทศและ คาเชารถยนตและอุปกรณคอมพิวเตอร  
 2552 2551 
 ลานบาท ลานบาท 
ครบกําหนดภายใน 1 ป 207.17 178.28 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 281.52 220.38 
เกิน 5 ป 17.26 23.09 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในตางประเทศ 
 2552 2551 
 ลานปอนดสเตอรลิง ลานปอนดสเตอรลิง 
ครบกําหนดภายใน 1 ป 0.33 0.41 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 0.77 1.15 
เกิน 5 ป 0.13 0.29 

 

22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาวาจาง
และซื้อขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางสาขาและรานคาแหงใหม เปนจํานวนเงิน 6.32 ลานบาท 
และ 8.42 ลานบาท ตามลําดับ 

 

22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหเพื่อค้ําประกันการใช
ไฟฟา เปนจํานวนเงิน 30.10 ลานบาท และ 28.36 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 21) 

 
23. ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท 
เปนระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
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24. การจัดประเภทรายการใหม 

สิทธิการเชาจํานวน 106.03 ลานบาท และจํานวน 100.05 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ ซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมมีตัวตนไดมีการจัดประเภท
รายการใหมโดยไดแยกแสดงเปนสิทธิการเชาเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 
25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2553 
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