
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 2553 
และงบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2553 และ 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว 
จากผลการสอบทานของขาพเจา  
 

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

 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กลาวไว    

ในวรรคแรกนั้นไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน
ของขาพเจา 
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ      
บริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สําหรับปส้ินสุด       
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข            
ตามรายงานลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552       
ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ขาพเจาไดตรวจสอบและ
เสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 
 
 

 ธนาวรรณ  อนุรัตนบด ี
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วันที ่9 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด 



หมายเหตุ

“ยังไมไดตรวจสอบ”

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 607,900 475,113 449,555 328,103

เงินลงทุนช่ัวคราว 5 149,543 539,258 146,386 535,632

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 6, 9 148,124 163,728 133,833 147,658

เงินใหกูยืมระยะส้ัน

แกกิจการที่เก่ียวของกัน 9 608 244 756 1,604

สินคาคงเหลือ 175,611 206,551 167,203 197,913

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9 33,561 76,949 23,664 25,646

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,115,347 1,461,843 921,397 1,236,556

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน 7 20,584 5,476 20,584 1,976

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8, 9 - - 40,999 40,999

เงินลงทุนในบริษัทรวม 8, 9 42,470 43,586 48,998 48,998

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,063,528 997,218 881,638 877,984

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,175 3,126 3,175 1,107

สิทธิการเชา - สุทธิ 99,706 97,249 96,612 92,761

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 140,459 145,552 102,579 113,912

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,369,922 1,292,207 1,194,585 1,177,737

รวมสินทรัพย 2,485,269 2,754,050 2,115,982 2,414,293

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ วันท่ี

30 กันยายน

2553

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

2552

“ยังไมไดตรวจสอบ”

ณ วันท่ี

30 กันยายน

2553

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

2552

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552
หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ

“ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 10 2,918 3,538 - -

เจาหนี้การคา 9 324,628 362,842 303,643 323,809

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 9 126 114 148 143

ภาษีเงินไดคางจาย 54,766 78,867 48,952 71,239

คาใชจายคางจาย 208,759 185,916 191,332 172,223

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอนําสง 21,983 17,296 21,965 17,272

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11 19,676 3,212 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 74,310 43,846 52,910 30,788

รวมหนี้สินหมุนเวียน 707,166 695,631 618,950 615,474

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 62,641 7,229 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14,424 7,172 12,061 5,000

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 77,065 14,401 12,061 5,000

รวมหนี้สิน 784,231 710,032 631,011 620,474

2553

ณ วันท่ี

30 กันยายน

2553

30 กันยายน

ณ วันท่ี

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี

25522552



หมายเหตุ

“ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”

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 

523,431 523,431 523,431 523,431

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

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (33,839)     (20,394) - -

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

 ของหลักทรัพยเผื่อขาย 144           126            - -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 12 52,343 52,343 52,343 52,343

สํารองหุนทุนซ้ือคืน 13 250,951 - 250,951 -

ยังไมไดจัดสรร 387,627 709,880 219,216 528,064

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,870,638 1,955,367 1,735,922 1,793,819

หุนทุนซ้ือคืน 13 (250,951) - (250,951) -

สวนของผูถือหุนสวนนอย 81,351 88,651       - -

รวมสวนของผูถือหุน 1,701,038 2,044,018 1,484,971 1,793,819

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,485,269 2,754,050 2,115,982 2,414,293

0 0

มูลคาหุนละ 5 บาท ชําระครบแลว 

2552

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม

2553 2552 2553

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน

ณ วันท่ี ณ วันท่ี

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

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

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : พันบาท

    หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

1,450,395 1,220,718 1,272,022 1,084,288

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (809,976) (688,325) (764,944) (651,642)

กําไรขั้นตน 640,419 532,393 507,078 432,646

รายไดอ่ืน 

เงินปนผลรับ 420               400 3,340            400

อ่ืนๆ 11,774 5,444 8,402 6,212

กําไรกอนคาใชจาย 652,613 538,237 518,820 439,258

คาใชจายในการขาย (49,738) (62,803) (49,738) (62,803)

คาใชจายในการบริหาร (421,430) (352,733) (291,045) (259,184)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (494)             (6,232)          (978)             (2,133)          

รวมคาใชจาย (471,662) (421,768) (341,761) (324,120)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 180,951 116,469 177,059 115,138

ตนทุนทางการเงิน (1,644) (27) -           -           

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5,223 385 -           -           

กําไรกอนหักภาษีเงินได 184,530 116,827 177,059 115,138

ภาษีเงินได (52,911) (31,192) (49,099) (29,440)

กําไรสุทธิ 131,619 85,635 127,960 85,698

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 130,198 86,760 127,960       85,698         

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,421 (1,125) -           -           

131,619       85,635 127,960       85,698         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 14 1.26 0.83 1.24 0.82

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หุน 14 103,365,991 104,686,273 103,365,991 104,686,273

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2553 2552 2553 2552

3,804,278 3,300,831 3,285,025 2,874,044

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (2,104,265) (1,920,627) (1,967,874) (1,805,385)

กําไรขั้นตน 1,700,013 1,380,204 1,317,151 1,068,659

รายไดอ่ืน 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -           2,005 -           2,003            

เงินปนผลรับ 675               1,220 3,595            1,220

อ่ืนๆ 41,335 37,867 29,232 29,669

กําไรกอนคาใชจาย 1,742,023 1,421,296 1,349,978 1,101,551

คาใชจายในการขาย (130,241) (115,140) (130,241) (115,140)

คาใชจายในการบริหาร (1,224,322) (1,066,626) (839,403) (764,887)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (9,358) -           (4,150) -           

รวมคาใชจาย (1,363,921) (1,181,766) (973,794) (880,027)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 378,102 239,530 376,184 221,524

ตนทุนทางการเงิน (2,864) (49) (11)               (3)                 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรวม 1,804 (1,400) -           -           

กําไรกอนหักภาษีเงินได 377,042 238,081 376,173 221,521

ภาษีเงินได (112,925) (63,971) (102,095) (57,134)

กําไรสุทธิ 264,117 174,110 274,078 164,387

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 260,673 170,626 274,078       164,387       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 3,444 3,484 -           -           

264,117       174,110 274,078       164,387       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 14 2.57 1.63 2.70 1.57

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก หุน 14 101,585,195 104,686,273 101,585,195 104,686,273

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ หุนทุน สวนของ

 ซื้อคืน ผูถือหุน

สวนนอย

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

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

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

ของหลักทรัพยเผื่อขาย - - - (779)            - - - (779) - - (779)

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

เงินปนผลจาย 15 - - - - - - (225,076)    (225,076) - - (225,076)     
523,431 689,981 (18,873) (479) 52,343 - 587,466 1,833,869 - 80,977 1,914,846

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 523,431 689,981 (20,394) 126 52,343 - 709,880 1,955,367 - 88,651 2,044,018

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - (13,445)     - - - - (13,445) - (10,744) (24,189)       

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

ของหลักทรัพยเผื่อขาย - - - 18               - - - 18              - -  18

สํารองหุนทุนซื้อคืน 13 - - - - - 250,951     (250,951)    - - - -

หุนทุนซื้อคืน 13 - - - - - - - - (250,951)     - (250,951)     

กําไรสุทธิ - - - - - - 260,673     260,673     - 3,444            264,117

เงินปนผลจาย 15 - - - - - - (331,975)    (331,975) - - (331,975)     
523,431 689,981 (33,839) 144 52,343 250,951 387,627 1,870,638 (250,951) 81,351 1,701,038

 บริษัทใหญ

 ยังไมไดจัดสรร

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ทุนสํารอง สํารองหุนทุน

ซื้อคืนตามกฎหมาย

 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

 สวนเกิน  ผลตาง ผลกําไร (ขาดทุน)

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

กําไรสะสม รวม

 งบการเงินรวม
 “ยังไมไดตรวจสอบ”

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

 งบการเงิน

 มูลคาหุนสามัญ

ของหลักทรัพยเผื่อขาย

จากการปรับมูลคา

และชําระแลว ที่ยังไมเกิดขึ้น

หนวย : พันบาท

 สวนของผูถือหุน

 รวมทุนที่ออก

 จากการแปลงคา  สวนของผูถือหุนจัดสรรแลว



หมายเหตุ หุนทุน

ซื้อคืน

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 523,431 689,981 200 52,343         - 476,087      - 1,742,042

- - (800)             - - - - (800)

กําไรสุทธิ - - - - - 164,387 - 164,387

เงินปนผลจาย 15 - - - - - (225,076)    - (225,076)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 523,431 689,981 (600) 52,343 - 415,398 - 1,680,553

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 523,431 689,981 - 52,343 - 528,064      - 1,793,819

สํารองหุนทุนซื้อคืน 13 - - - - 250,951             (250,951)    - -

หุนทุนซื้อคืน 13 - - - - - - (250,951)         (250,951)

กําไรสุทธิ - - - - - 274,078      - 274,078 

เงินปนผลจาย 15 - - - - - (331,975)    - (331,975)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 523,431 689,981 - 52,343 250,951 219,216 (250,951) 1,484,971

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ตามกฎหมาย

มูลคาหุนสามัญ ที่ยังไมเกิดขึ้น

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย

จากการปรับมูลคา ทุนสํารอง สํารองหุนทุน

ซื้อคืนของหลักทรัพยเผื่อขาย

และชําระแลว

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สวนของผูถือหุนยังไมไดจัดสรร

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2553  และ  2552

สวนเกิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : พันบาท

รวมผลกําไร (ขาดทุน) กําไรสะสม

จัดสรรแลว

 “ยังไมไดตรวจสอบ”

ทุนที่ออก



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 377,042    238,081    376,173     221,521     
ปรับปรุง:

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 193,737    189,113    174,646     176,009     
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,605        1,148        480            410            
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว (1,147)       (1,750)       (1,147)        (1,750)       
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2,130)       -        (1,430)        -        
หน้ีสงสัยจะสูญ- เงินทดรองแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน -        -        600            -        
สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,804)       1,400        - -
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 4,692        3,074        4,154         3,074         
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,969        - - -
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (246)          (900)          (246)           (968)          
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (1,074)       (2,972)       (1,074)        (2,417)       
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว (675)          (1,220)       (675)           (1,220)       
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -        -        (2,920)        -        
รายไดดอกเบี้ยรับ (2,243)       (2,570)       (1,701)        (1,920)       
ดอกเบี้ยจาย 2,864        49             11              3                

572,590    423,453    546,871     392,742     
ลูกหน้ีการคาลดลง 17,747      16,798      15,255       14,714       
สินคาคงเหลือลดลง 30,940      26,285      30,710       26,608       
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 45,375      (31,623)     1,591         (2,333)       
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (10,116)     (22,534)     (3,876)        (25,502)     
เจาหน้ีการคา (ลดลง) เพิ่มขึ้น (38,214)     21,647      (20,166)      26,997       
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 9,969        (24,982)     6,236         (17,135)     
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสงเพิ่มขึ้น 4,687        2,194        4,693         2,194         
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10,736      1,957        2,394         141            
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 7,252        -        7,061         -

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 650,966    413,195    590,769     418,426     
ดอกเบี้ยรับ 2,236        2,649        1,694         1,999         
จายดอกเบี้ย (2,864)       (49)            (11)             (3)              
จายภาษีเงินได (137,026)   (87,686)     (124,382)    (75,508)     

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 513,312    328,109    468,070     344,914     

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : พันบาท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันเพิ่มขึ้น (15,108)     -        (18,608) -        

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (440,500)   (114,000)   (440,000)    (110,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 832,567    236,533    831,037     235,000     

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,159)       - (7,793)        (16,152)     

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 795           40             8,041         15,101       

เงินสดจายคืนเงินใหกูยืมระยะยาว -        (157)          -         (83)            

เงินปนผลรับจากเงินลงทนุชั่วคราว 675           1,220        675            1,220         

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -        -        2,920         -        

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร (244,786)   (128,698)   (153,474)    (117,025)   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,840        5,032        1,839         3,298         

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (728)          - (728)           -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 133,596    (30)            223,909     11,359       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (620)          - -         -        

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,262)       (1,131)       (1,326)        (1,559)       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,274        1,132        1,331         1,425         

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2,659)       - -         -        

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 74,535      - -         -        

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน (250,951)   - (250,951)    -        

เงินปนผลจาย (319,101)   (225,076)   (319,101)    (225,076)   

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (498,784)   (225,075)   (570,047)    (225,210)   

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินสดและ

รายการเทยีบเทาเงินสด (1,619)       (870)          (480)           (410)          

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (13,718)     (582)          -         -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 132,787    101,552    121,452     130,653     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 475,113    416,522    328,103     257,507     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 607,900    518,074    449,555     388,160     

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : พันบาท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล



บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 
“ยังไมไดตรวจสอบ” 
 

1. เกณฑการจัดทําและการเสนองบการเงนิระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการ 
งบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดทําขึ้นในสกุลเงินบาทและตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 
2552 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544  เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  

 

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดนํามาจากงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดตรวจสอบแลว 

 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล (ฉบับที่ 41 เดิม) โดยบริษัทเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ ดังนั้นขอมูลบางประการ
ซ่ึงควรจะแสดงอยูในงบการเงินประจําปที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมิไดนํามาแสดงไว 
ณ ที่นี้ เนื่องจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล ดังนั้นงบการเงิน
ระหวางกาลดังกลาวขางตน จึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  
ซ่ึงไดมีการตรวจสอบแลว  

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ไมจําเปนตองบงชี้ใหเห็น
การคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผูบริหารของบริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ
ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายได และคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร 
ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจาก
ประมาณการนั้น 

 



 
- 2 - 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 และฉบับที่ 
34/2553 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เร่ือง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุง 2552) ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) ทันที 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

และขอผิดพลาด 
1 มกราคม 2554 

ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554 
ฉบบัที่ 11  (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย 

ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลอืจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2556 

ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในกิจการรวมคา 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 33  (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน  

และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
1 มกราคม 2554 

ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธรุกิจ 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมนุเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 

ท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2554 

ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2554 
 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนทั้งหมด
มาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช ยกเวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  ฉบับที่ 29 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) และฉบับที่ 6 ซ่ึงไมสอดคลองกับธุรกรรมของบริษัทและบริษัทยอย นอกจากนี้
ผูบริหารยังไดประเมินผลกระทบและคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีเหลานี้มาถือปฏิบัติจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ ยกเวน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได ซ่ึงบริษัทยังไมสามารถประมาณผลกระทบได  
 

มาตรฐานการบัญชีที่ใชอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก 
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทและบริษัทยอยไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงิน
ระหวางกาลนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชี 
ในประเทศไทย 
 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้น 
โดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย  ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของการจัดทํารายงานในประเทศ 
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งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ
ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 
 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
  ประเทศ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2553  2552 

บริษัทยอย   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เพื่อการลงทุน 

ในบริษัทอื่น 
ประเทศไทย 80.00 80.00 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  ใหเชาพื้นที่อาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด     

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) (1) รานอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 
 
(1) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก  “บริษัท 

เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด” เปน “บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด” และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
แลวในวันเดียวกัน 
 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัทไดหยุดการดาํเนินกิจการและไดโอนสินทรัพยใหแกบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

นอกจากนี้ งบการเงินระหวางกาลรวมยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งถือหุน            
โดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคใหกับรานอาหารไทยในตางประเทศภายใตขอตกลงรวมกนั มดีงัตอไปนี ้
 

 ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
  ประเทศ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2553  2552 

ถือหุนทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด รานอาหาร อังกฤษ 96.00 96.00 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 62.00 62.00 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด  รานอาหาร สิงคโปร 50.00 50.00 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (1) หยุดดําเนินงาน ไตหวัน 50.00 50.00 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  รานอาหาร ไตหวัน 60.00 60.00 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  
  แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด (2) 

 
รานอาหาร 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
90.79 

 
90.00 

บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 45.00 45.00 
     

ถือหุนทางออมโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด      
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บเีอชด ีจํากัด (3) หยุดดําเนินงาน มาเลเซีย 99.99 99.99 
     

ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท    
      จํากัด และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

    

บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช (4) รานอาหาร ออสเตรีย 76.20 76.20 
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(1) ในระหวางป 2550 บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด ไดหยุดดําเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทดังกลาวไดถูกโอนใหแกบริษัท   พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 

(2) ในระหวางป 2552 บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัดไดลงทุนในบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด โดยบริษัท
ดังกลาวมีทุนจดทะเบียน 3.50 ลานหยวน (เทียบเทา 17.59 ลานบาท) 

 

 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัทภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท 
แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3.50 ลานหยวน เปน 3.80 ลานหยวน โดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 0.30 ลานหยวน ใหแกบริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด รอยละ 100 และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553  

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัทภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท 
แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3.80 ลานหยวน เปน 4.30 ลานหยวน โดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 0.50 ลานหยวน ใหแกบริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด รอยละ 100 และบริษัทกําลังอยูในระหวางการดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท  

 

(3) ในระหวางป 2548 บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด ไดหยุดดําเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดําเนินการปดบริษัท 
 

(4)  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีมติใหบริษัท เอส แอนด พีเรสทัวรองท จํากัด 
ในประเทศอังกฤษ และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในประเทศสวิตเซอรแลนด ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยทางออมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) (บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนรอยละ 96 และรอยละ 45 ตามลําดับ) เขารวมลงทุนในบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา 
จีเอ็มบีเอช ซึ่งดําเนินธุรกิจประกอบกิจการรานอาหารไทยในประเทศออสเตรีย โดยบริษัทดังกลาว มีทุนจดทะเบียน 200,000 ยูโร โดยบริษัท 
เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ถือหุนรอยละ 70 และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด  ถือหุนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท 
เวียนนา จีเอ็มบีเอช 

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช มีมติอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000 ยูโร 
เปน 300,000 ยูโรโดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 100,000 ยูโรใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแลวเมื่อวันที่ 
17 กันยายน 2553 

 

รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2552 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
แหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย โดยเปนบริษัทซึ่งถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 
เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ ซ่ึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุน 
ในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 
 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมงบการเงินของ บางกอก แจมและภัทรา ไฟน ไทย คูซีน ซ่ึงเปนกิจการเจาของ
คนเดียว (Sole proprietorship firm) ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศสิงคโปร ซ่ึงอยูภายใตการควบคุม
ของบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด และ บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด ตามลําดับ 
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สินทรัพยและเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายได และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ของบริษัทรวม สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพยรวม
หักดวยยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิรวม ตามลําดับ ในงบการเงินรวม สรุปไดดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึก รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละ 

ของสินทรัพยรวม 
 โดยวิธีสวนไดเสียคิดเปน 

รอยละของสินทรัพยสุทธิ 
 คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 

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

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                      

บริษัทยอย                      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอยและ 
   บริษัทรวม (สัดสวนของบริษัทยอยของ 
   บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  
   แสดงอยูในตารางถัดไป) 

16.34  13.60  -  -  11.53  10.83  13.31  12.69        -  0.78  -  0.02 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด 0.38  0.30  -  -  0.10  0.14  0.13  0.15        -  -  -  - 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด 
   (เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ        
   (ประเทศไทย) จํากัด) 

0.07*  0.21*  -  -  0.07*  0.25*  0.16*  0.33*        -  -  -  - 

                        
บริษัทรวม                        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด -  -  2.50*  2.31 *  -  -  -  -  (0.13)*  (0.29)*  (0.75)*  0.93* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  -  -  -  (0.18)*   -  -  -  -  4.14*  (2.62)*  1.44*  (1.84)* 

 16.79  14.11  2.50  2.13  11.70  11.22  13.60  13.17  4.01  (2.13)  0.69  (0.89) 

                        

* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
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 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท สินทรัพยของบริษัทยอย รายได  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
 คิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม  คิดเปนรอยละของรายไดรวม  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

 ณ วันที่  ณ วันที่ สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับไตรมาส สําหรับงวดเกาเดือน 

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

 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
ถือหุนทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด                    

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 5.64  6.72  3.84  4.67  4.73  5.66  -  - -  - 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 0.95*  0.77*  1.29*  1.48*  1.43*  1.55*  -  - -  - 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.89*  0.84*  0.66*  0.79*  0.84*  0.90*  -  - -  - 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด 1.33*  1.19*  2.51*  2.88*  3.23*  3.22*  -  - -  - 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.02*  0.04*  -  -  -  -  -  - -  - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.34*  0.58*  0.57*  1.28*  0.79*  1.31*  -  - -  - 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด 0.60*  0.68*  0.13*  -  0.15*  -  -  - -  - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด 1.15*  1.13*  1.55*  -  1.70*  -  -  0.78*  -  0.02* 

 10.92  11.95  10.55  11.10  12.87  12.64  -  0.78  -  0.02 

                    
ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 
และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

                   

บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช  3.27*  -  1.01*  -  0.45*  -  -  - - - 
 14.19  11.95  11.56  11.10  13.32  12.64  -  0.78  -  0.02 

* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
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2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

3. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 
3.1 รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 

ประกอบดวย 
 

    หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2553 2552  2553 2552 

สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        
ณ วันที่ 1 มกราคม 21,172  15,567  21,172  15,567 

บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร 264,514  133,321  173,202  121,648 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด (244,786)  (128,698)  (153,474)   (117,025) 
สวนที่บันทึกเปนเจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยถาวร        

ณ วันที่ 30 กันยายน 40,900  20,190  40,900  20,190 

 
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 

 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 ลานบาท ลานปอนดสเตอรลงิ ลานดอลลารสหรัฐ 

เงินกูยืมระยะสั้น 480.00  410.00  -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 101.00  91.00  0.40 0.40 - - 
หนังสือค้ําประกัน 207.00  160.90  -  -  -  - 
วงเงินเพื่อทําธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ 55.00  20.00  -  - 2.80  2.70 

รวม 843.00  681.90  0.40  0.40 2.80 2.70 
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4.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

เงินสด 7,506  8,495  5,649  7,138 
เงินฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน 431,870  362,993  316,205  247,705 
เงินฝากประจํา (1 เดือน และ 3 เดือน) 168,524  103,625  127,701  73,260 

 607,900  475,113  449,555  328,103 
 

5.  เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

เงินฝากประจํา 13  100,500  -  100,000 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา         

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 146,386  435,240  146,386  435,240 
- กองทุนรวม -  392  -  392 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย         
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 3,144  3,126  -  - 
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 149,543  539,258  146,386  535,632 

 

รายละเอียดอืน่ที่เกี่ยวของกบัเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวม มีดังนี้ 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 
หนวย : พันบาท 

 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 30 กันยายน
2553 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

ชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน

2553 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 145,239  1,147 146,386 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 

 
3,000 

  
144 

  
3,144 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 148,239  1,291 149,530 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

หนวย : พันบาท 
 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
2552 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

ชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

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 
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 436,259  2,499  438,758 

 

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้ 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 
หนวย : พันบาท 

 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 30 กันยายน 
2553 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

ชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน 

2553 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 145,239  1,147  146,386 
รวมเงินลงทุนชั่วคราว 145,239  1,147  146,386 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
หนวย : พันบาท 

 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
2552 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคา
ของเงินลงทุน

ชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2552 

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



 
- 11 - 

 
6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
ไดดังนี้ 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น        
ยังไมถึงกําหนด 89,356 95,635 78,058 81,983 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 40,409 52,075 40,409 52,075 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 306 248 306 248 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 201 178 201 178 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 2,409 2,214 2,409 2,214 
รวม 132,681 150,350 121,383 136,698 

     
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     

ยังไมถึงกําหนด 6,115 8,010 3,122 5,593 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 4,576 6,621 4,730 6,708 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,316 2,894 1,668 3,127 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,474 135 5,807 719 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 115 1 1,076 196 
รวม 17,596 17,661 16,403 16,343 

รวมลูกหนี้การคา 150,277 168,011 137,786 153,041 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,153) (4,283) (3,953) (5,383) 
ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 148,124 163,728 133,833 147,658 
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7. เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลกัประกัน 

7.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากธนาคารของบริษัท จํานวนเงิน
ประมาณ 0.58 ลานบาท และ 1.98 ลานบาท  ตามลําดับ ไดใชเปนหลักประกันใหแกธนาคารในการออก
หนังสือ ค้ําประกันการใชไฟฟา (ดูหมายเหตุขอ 19.3) 

 

7.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เงินฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษัทกับธนาคารพาณิชยในประเทศ
แหงหนึ่ง จํานวน 20 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมของบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา 
จีเอ็มบีเอช ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยออมจํานวนเงิน 1.8 ลานยูโร (ดูหมายเหตุขอ 11.2) 

 

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัดกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง จํานวน 3.5 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืม
ของบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน 
(ดูหมายเหตุขอ 10 และขอ 19.4) 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวน   ตามวิธี  ตามวิธี รายไดเงินปนผล 
  ความสัมพันธ   เงินลงทุน  ราคาทุน  สวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือน 
     (รอยละ)     สิ้นสุดวันที ่
          30 กันยายน 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด      2553 2552 
บริษัทยอย        

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

     1,423 -   

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)         
บริษัทรวม       

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ       
 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.99 48,998 42,470 2,920 - 

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

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (4,997) -   

     - -   

     48,998 42,470   

รวม     50,421 42,470   
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หนวย : พันบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวน   ตามวิธี  ตามวิธี 
  ความสัมพันธ   เงินลงทุน  ราคาทุน  สวนไดเสีย 
     (รอยละ)     
          

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด       

บริษัทยอย       

บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด หยุดดําเนินงาน ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 2,845 50.00 1,423 - 

บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 5,314 45.00 2,392 - 

     3,815 - 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทรวม       

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ     

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.99 48,998 47,348 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส  จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 10,000 49.97 4,997 (3,762) 

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (4,997) - 

     - (3,762) 

     48,998 43,586 

รวม     52,813 43,586 
 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ประกอบดวย                       

หนวย : พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวน   ตามวิธี  รายไดเงินปนผล 
  ความสัมพันธ   เงินลงทุน  ราคาทุน  สําหรับงวดเกาเดือน 
     (รอยละ)    สิ้นสุดวันที่ 
         30 กันยายน 

       2553 2552 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)         

บริษัทยอย        

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เพื่อการลงทุน ผูถือหุนและ       

 ในบริษัทอื่น ผูบริหารรวมกัน 50,000  80.00 40,000 - - 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นท่ีอาคาร ผูถือหุนและ       

  ผูบริหารรวมกัน 1,000  99.93 999 - - 

บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ       

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด)  ผูบริหารรวมกัน 20,000  99.99 10,034 - - 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (10,034)   

               -   

รวม     40,999   

บริษัทรวม         

บริษัท เอชดี ดสิทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ        

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000  47.99 48,998 2,920 - 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ       

  ผูบริหารรวมกัน 10,000  49.97 4,997 - - 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (4,997)   

               -   

รวม      48,998   
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หนวย : พันบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชําระแลว  สัดสวน   ตามวิธี 
  ความสัมพันธ   เงินลงทุน  ราคาทุน 
     (รอยละ)   
        

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทยอย      

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เพื่อการลงทุน ผูถือหุนและ     

 ในบริษัทอื่น ผูบริหารรวมกัน 50,000  80.00 40,000 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด ใหเชาพื้นท่ีอาคาร ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 1,000  99.93 999 

บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด รานอาหาร ผูถือหุนและ     

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด)  ผูบริหารรวมกัน 20,000  99.99 10,034 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (10,034) 

      - 

รวม      40,999 

บริษัทรวม       

บริษัท เอชดี ดสิทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด  ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ     

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000  47.99 48,998 

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 10,000  49.97 4,997 

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (4,997) 

      - 

รวม      48,998 

 
9. รายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย  บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่ เกี่ยวของกัน  สินทรัพย หนี้สิน  
รายไดจากการขายสินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารสวนหนึ่ง
ของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้
เกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวมและ
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญา
ที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน และรายการบัญชีที่สําคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที่เกี่ยวของกนั ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม 2552 มีดังนี ้

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2553  2552  2553  2552 

ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย            -            - 169 689 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด      

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ      
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย            -            - 1,840 1,284 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             -            - (1,800) (1,100) 
             -            - 40 184 
      
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 120 197 120 197 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 8,865 7,000 8,865 7,000 
บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกนั 4,866 6,176 4,866 6,176 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกนั 3,745 4,288 543 997 

  17,596 17,661 14,603 15,243 
      
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน      
เงินใหกูยืม (อัตราดอกเบี้ยตอป)      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด (รอยละ 3) บริษัทยอย -  - - 1,000 
       
เงินทดรอง (ไมมีดอกเบี้ย)      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  บริษัทยอย -  - 132 254 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด   บริษัทยอย - - - 8 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด       

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ       
(ประเทศไทย) จํากดั)   บริษัทยอย -  - 2,516 1,998 

หัก  คาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญ - เงินทดรองแกกิจการที่เกีย่วของกนั  - - (2,500) (1,900) 
  - - 16 98 
      
บริษัท เอชดี ดีสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 608 244 608 244 

  608 244 756 1,604 
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หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  2553  2552  2553  2552 

เงินลงทุนในบริษัทยอย     
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย - -  40,000  40,000 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย - -  999  999 

  -  -  40,999  40,999 

เงินลงทุนในบริษัทรวม     
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 42,470  47,348  48,998  48,998 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม -  (3,762)             -            - 

  42,470  43,586  48,998  48,998 

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 บริษัทยอยโดยออม -  1,968  -  - 

  - 34,197  - - 
 

(1) ในระหวางป 2552 บริษัท เอส แอนด พีเรสทัวรองท จํากัด ในประเทศอังกฤษ และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในประเทศ
สวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด 
ถือหุนรอยละ 96 และรอยละ 45 ตามลําดับ) ไดจายเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเริ่มดําเนินกิจการของบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท 
เวียนนา จีเอ็มบีเอช  

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
  30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน 31 ธันวาคม
  2553 2552  2553 2552 

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  134  111 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั)   บริษัทยอย -  -  15  - 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 1,533  1,313  1,533  1,313 
  1,533  1,313  1,682  1,424 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน       

  เงินทดรอง (ไมมดีอกเบี้ย)      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  บริษัทยอย - - 22 29 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 126  114  126  114 

  126 114 148 143 
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รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 
หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  2553  2552  2553  2552 

รายไดจากการขาย         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  184  78 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  89  148 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 131  144  131  144 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 1,567  6,945  1,567  6,945 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกนั 6,463  8,558  6,463  8,558 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกนั 913  799  913  799 

  9,074  16,446  9,347  16,672 
         

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  90  90 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  25  234 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 177  165  177  165 
  177  165  292  489 
   

รายไดอื่น         
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  36  241 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด บริษัทยอย -  -  24  21 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 121 329  121  329 

  121  329  181  591 
   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม (169) 668  -  - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม 5,392  (830)  -  - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอยโดยออม -  547  -  - 
  5,223  385  -  - 
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หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
  2553  2552  2553  2552 

ซื้อสินคา / บริการ         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  935  969 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  387  9 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 3,483  3,077  3,483  3,077 
กรรมการ กรรมการ 678  678  678  678 

  4,161  3,755  5,483  4,733 
เงินปนผลรับ         

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม -  -  2,920  - 
  -  -  2,920  - 

 
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 
  2553  2552  2553  2552 

รายไดจากการขาย         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  420  185 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  223  334 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 396  460  396  460 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 4,391  18,169  4,391  18,169 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เกี่ยวของกนั 20,496  26,121  20,496  26,121 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน บริษัทที่เกี่ยวของกนั 11,778  8,335  11,778  8,335 

  37,061  53,085  37,704  53,604 
         

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  270  270 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  493  702 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 727  727  727  727 
  727  727  1,490  1,699 
   

รายไดอื่น         
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  331  731 

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด บริษัทยอย -  -  72  45 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 263 773  263 773 

  263 773  666  1,549 
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หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชือ่บริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 
  2553  2552  2553  2552 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุตามวิธีสวนไดเสยี        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม (1,958) 1,590  -  - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม 3,762  (3,138)  -  - 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอยโดยออม -  148  -  - 
  1,804  (1,400)  -  - 

         
ซื้อสินคา / บริการ         

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  2,720  2,465 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด         

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ         
(ประเทศไทย) จํากดั) บริษัทยอย -  -  486  189 

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 8,700  9,048  8,700  9,048 
กรรมการ กรรมการ 2,034  2,034  2,034  2,034 

   10,734  11,082  13,940  13,736 
 

เงินปนผลรับ         
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม -  -  2,920  - 

  -  -  2,920  - 
   

10.  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทพาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีเงินกูยืมระยะสั้น
จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.80 ตอป 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เงินกูยืมระยะสั้นมีการค้ําประกันโดยเลตเตอรออฟเครดิตโดยบริษัท เอส แอนด พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีหลักประกันเปนเงินฝาก
ธนาคารจํานวน 3.5 ลานบาท ของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 7.3 และขอ 19.4) 

 

11.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

        
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 82,317  10,441  -  - 
หัก  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (19,676)  (3,212)  -  - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 62,641  7,229  -  - 
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สวนของบริษทัยอย 
11.1 บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 400,000 

สวิสฟรังก ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีภาระหนี้คงเหลือ จํานวน 250,000 
สวิสฟรังก และ  325,000 สวิสฟรังก ตามลําดับ  โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  4.25 ตอป 
เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกงวดสามเดือน ทุกๆวันที่ 31 มีนาคม, 30 มิถุนายน, 30 กันยายน และ  
31 ธันวาคม ตามลําดับ ซ่ึงกําหนดชําระงวดที่ 1 - 16 จายชําระงวดละ 25,000 สวิสฟรังก โดยจายชําระ
งวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และจะครบกําหนดการจายชําระคืนทั้งหมดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

 

11.2 บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช  มีวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 
1,800,000 ยูโร บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเบิกใชเงินกูครบตามวงเงินกูแลว โดยมีดอกเบี้ย ในอัตรา
รอยละ 3.85 ตอป ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีภาระหนี้คงเหลือ จํานวน 1,800,000 ยูโร (ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2552 : ไมมี) เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกงวดรายหกเดือนซึ่งกําหนดชําระงวดละ 
200,000 ยูโร โดยจายชําระงวดแรกเริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2554 และจะครบกําหนดการจายชําระคืน
ทั้งหมดในวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทยอยใชเงินฝากประจําของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยค้ําประกัน (ดูหมายเหตุขอ 7.2) 

 
12. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
จดทะเบียนและทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรปนผลไมได 
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13.   หุนทุนซื้อคืนและสํารองหุนทุนซื้อคืน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการ
ของบริษัทไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไมเกิน 350 ลานบาท โดยหุนสามัญที่จะซื้อคืนมีจํานวน 
10.47 ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท ในการนี้บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนโดยวิธีการเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ไดพิจารณาวิธีการและกําหนดระยะเวลาการจําหนายหุนที่ซ้ือคืนโดยเสนอขาย
ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป ซ่ึงขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในขณะนั้น กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือ ตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 10 กันยายน 
2556 (ภายหลัง 6 เดือนนับตั้งแตการซื้อหุนแลวเสร็จและไมเกิน 3 ปนับแตการซื้อหุนแลวเสร็จ)  
 

หุนทุนซื้อคืน ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

มูลคาหุนทุนซ้ือคืน (พันบาท) 250,951 - 250,951 - 
จํานวนหุนทุนซ้ือคืน (พันหุน) 6,605  -  6,605  - 
ราคาทุนเฉลี่ยหุนละ (บาท) 38.00  -  38.00  - 
จํานวนหุนทุนซ้ือคืนตอจํานวนหุน        
ที่บริษทัออก (รอยละ) 6.31  -  6.31  - 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมจํานวนเงิน 250.95 ลานบาท ไปเปนทุนสํารอง
สําหรับหุนทุนซื้อคืน  
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14. กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน 

กําไรตอหุนขัน้พื้นฐานแสดงวิธีการคํานวณไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2553   2552   2553   2552 
กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (พันบาท) 130,198  86,760 127,960 85,698 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม (พันหุน) 103,366 104,686 103,366 104,686 
หุนสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
  ในระหวางไตรมาส (พันหุน) - - - - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
  ณ วันที่ 30 กันยายน  (พันหุน) 103,366 104,686 103,366 104,686 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.26 0.83 1.24 0.82 
 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
    2553   2552   2553   2552 
กําไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (พันบาท) 260,673  170,626  274,078  164,387 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม (พันหุน) 104,686  104,686 104,686  104,686 
หุนสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
  ในระหวางงวด (พันหุน) (3,101)  - (3,101)  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
  ณ วันที่ 30 กันยายน (พันหุน) 101,585  104,686 101,585  104,686 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.57  1.63  2.70  1.57 

 
15. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนจํานวน 
98,081,673 หุน ในอัตราหุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงินรวม 122.60 ลานบาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลดังกลาว
ใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 และคงเหลือเปนเงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน  
9.20  ลานบาท 
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เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 2.50 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงินรวม 261.71 ลานบาท เงินปนผล
ดังกลาวประกอบดวยเงินปนผลระหวางกาลอัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนเงินรวม 52.34 ลานบาท ซ่ึงไดจาย            
เงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 และเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 2.00 บาท 
จํานวน 104,686,273 หุน จํานวนเงินรวม 209.37 ลานบาท ซ่ึงไดจายแลวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 จํานวน 
205.66 ลานบาท และคงเหลือเปนเงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 3.67 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 2.15 บาท จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงินรวม 225.08 ลานบาท 
เงินปนผลดังกลาวประกอบดวยเงินปนผลระหวางกาลอัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนเงิน 52.34 ลานบาท 
ซึ่งไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมในอัตราหุนละ 1.65 บาท 
จํานวน 104,686,273 หุน เปนจํานวนเงิน 172.73 ลานบาท ซ่ึงไดจายแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552  
 

16. คาใชจายตามลักษณะ 
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 เกิดขึ้นภายหลังจาก
หักคาใชจายที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 2553  2552  2553  2552 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทําลดลง (เพิ่มขึ้น) 5,975 (5,572) 5,975 (5,572) 

วัตถุดบิและวัสดส้ิุนเปลืองใชไป 504,812 425,336 460,551 388,993 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซ้ือ 18,078 10,376 18,078 10,376 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 65,389 63,357 58,844 59,432 
คาใชจายพนักงาน 318,168 272,351 254,940 223,809 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2553  2552  2553  2552 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป     
และงานระหวางทําลดลง  19,016 15,895 19,016 15,895 

วัตถุดบิและวัสดส้ิุนเปลืองใชไป 1,249,469 1,165,552 1,115,394 1,051,630 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซ้ือ 47,530 23,959 47,530 23,959 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 193,737 189,113 174,646 176,009 
คาใชจายพนักงาน 918,957 811,799 731,561 660,815 

 

17. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
17.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหบริษัทและบริษัทยอย  
ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไมมาก 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับบริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ 
เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 

 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

17.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ  ๆไป ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจาก
อัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและ
บริษัทยอยมีจํานวนไมมีนัยสําคัญ 

 

17.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป  
ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนตัวเงินในสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอย 
ในประเทศ เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ ทําในสกุลเงินบาท  
แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใช
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ยงดังกลาว  
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17.4 ประมาณการมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้น มูลคายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริง
ในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน 

 

การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกําหนดชําระ
ในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

 

18. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว
สามารถแยกรายได กําไรจากการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
และ 2552 และสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามสวนงานของบริษัทและ
บริษัทยอยไดดังนี้ 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,272,830  1,093,984  177,565  126,734  1,450,395  1,220,718 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 128,054  84,921  3,565  714  131,619  85,635 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 2552 
หนวย : พันบาท 

จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,292,285  2,887,778  511,993  413,053  3,804,278  3,300,831 
กําไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย 261,896  161,985  2,221  12,125  264,117  174,110 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

หนวย : พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
สินทรัพยรวม 2,132,310  2,425,242  352,959  328,808  2,485,269  2,754,050 

 
19. ภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกันดังตอไปนี้ 
19.1  ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวมีดังนี้ 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในประเทศ คาเชารถยนตและอุปกรณคอมพิวเตอร  
หนวย : ลานบาท 

    ณ วันที่ 
30 กันยายน  

2553 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

 2552 
ไมเกิน 1 ป     203.28 207.17 
เกิน 1 ป และไมเกิน 5 ป     298.98 281.52 
เกิน 5 ป     21.97 17.26 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในตางประเทศ 
หนวย : ลานปอนดสเตอรลิง 

    ณ วันที่ 
30 กันยายน  

2553 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2552 
ไมเกิน 1 ป    0.41 0.33 
เกิน 1 ป และไมเกิน 5 ป    1.18 0.77 
เกิน 5 ป    0.53 0.13 

 

19.2  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ตามสัญญาวาจางและซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับปรุงโรงงาน กอสรางสาขาและรานคาแหงใหม 
จํานวนเงิน 28.34  ลานบาท และ 6.32 ลานบาท ตามลําดับ 

 

19.3  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร
เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาจํานวนเงิน 32.44 ลานบาท โดยจํานวนดังกลาวไดรวมหนังสือค้ําประกัน
จํานวน 0.58 ลานบาท และ 1.98 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดใชเงินฝากธนาคารเปนหลักประกัน  
(ดูหมายเหตุขอ 7.1) 
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19.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง 

เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 
เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เปนจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน (ดูหมายเหตุขอ 10) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมของบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวนเงิน 
3 ลานดอลลารไตหวันมีหลักประกันเปนเงินฝากธนาคารจํานวน 3.5 ลานบาท ของบริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด ซ่ึงเงินค้ําประกันดังกลาวไดถูกไถถอนแลวในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
(ดูหมายเหตุขอ 7.3) 
 

20. การจัดประเภทรายการใหม 
20.1 เงินฝากประจําที่มีภาระผูกพันจํานวน 5,476 พันบาท และจํานวน 1,976 พันบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ไดมีการจัดประเภทรายการใหมโดยไดแยกแสดงเปนเงินฝากประจําที่มีภาระผูกพันเพื่อใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 

 

20.2   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 3,212 พันบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบดุลรวม ซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ไดมีการจัดประเภทใหมโดยแยกแสดงเปนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบดุลรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2553 

 

20.3  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 6,232 พันบาท และ 2,133 พันบาท สําหรับไตรมาสสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2552 ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ ซ่ึง
เดิมไดแสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร ไดมีการจัดประเภทใหมโดยแยกแสดงเปนขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2,005 พันบาท และ 2,003 พันบาท สําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552  ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ  
ซ่ึงเดิมไดแสดงรวมอยูในรายไดอ่ืน ไดมีการจัดประเภทใหมโดยแยกแสดงเปนกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
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21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 
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