
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)  

 
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ซ่ึงผูบริหาร
ของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูล       
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามที่กลาว

ไวในวรรคแรกนั้นไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทาน
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 2553 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และไดแสดงความเห็นไวอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใช 
วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น ยกเวนการตรวจสอบรายการปรับปรุงจากผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในวรรคถัดไป 

 

ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2.1.2, 2.2.1 และขอ 2.2.2 ในระหวาง
งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน
ของพนักงาน เร่ืองภาษีเงินไดและเรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก และนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” 
และรางการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา” มาถือปฏิบัติ
กอนวันที่มีผลบังคับใช ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดอืนสิน้สดุ
วันที่ 30 กันยายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาว ทั้งนี้ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงดังกลาวและขาพเจาเห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวมี
ความเหมาะสมและไดนําไปปรับปรุงโดยถูกตองตามควรแลว 

 

ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2.1.1 ในระหวางงวดสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและ
ปรับปรุงใหมซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหวางกาลนี้ งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

 
 
 

 ธนาวรรณ  อนุรัตนบดี 
กรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วันที ่9 พฤศจิกายน 2554 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 536,967 742,201 443,138 569,528

เงินลงทุนชั่วคราว 6 292,899 220,226 286,643 217,059

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 7, 10 144,072 182,565 134,970 173,142

เงินใหกูยืมระยะสั้น

แกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 10 452 341 3,762 444

สินคาคงเหลือ 240,405 203,254 228,112 194,092

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 35,755 34,451 22,904 19,058

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,250,550 1,383,038 1,119,529 1,173,323

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน 8 20,584 20,584 20,584 20,584

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9, 10 -         -         40,999 40,999

เงินลงทุนในบริษัทรวม 9, 10 42,750 45,173 48,998 48,998

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,128,310 1,065,214 884,607 882,227

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,133 3,000 3,133 3,000

สิทธิการเชา - สุทธิ 101,171 95,371 82,004 92,683

เงินมัดจําระยะยาว 149,433 131,937 114,912 102,967

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 11 22,197 20,605 22,128 20,529

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,356 2,046 14,239 675

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,481,934 1,383,930 1,231,604 1,212,662

รวมสินทรัพย 2,732,484 2,766,968 2,351,133 2,385,985

"ยังไมไดตรวจสอบ"

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หมายเหตุ

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 -             3,747 -            -             

เจาหนี้การคา 10 373,006 351,283 353,595 323,249

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13 24,738 19,173 -            -             

หนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14 3,427 2,941 3,427 2,941

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 10 158 352 223 353

ภาษีเงินไดคางจาย 81,951 109,248 73,662 101,840

คาใชจายคางจาย 238,418 274,972 207,030 247,043

ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง 31,172 34,090 20,794 19,967

ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรม

สิทธิพิเศษแกลูกคา 1,408 3,847 1,408 3,847

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 56,970 54,931 51,178 46,229

รวมหนี้สินหมุนเวียน 811,248 854,584 711,317 745,469

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13 88,832 60,711 -            -             

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 14 3,120 3,569 3,120 3,569

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 11 1,546 1,343 -            -             

ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 15 69,966 62,755 63,987 57,434             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,904 2,993 -            -             

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 167,368 131,371 67,107 61,003

รวมหนี้สิน 978,616 985,955 778,424 806,472

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 



หมายเหตุ

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินและสวนของเจาของ  (ตอ)
สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

ทุนที่ออกและชําระแลว 

หุนสามัญ 104,686,273 หุน 

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

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 16 52,343 52,343 52,343 52,343

สํารองหุนทุนซื้อคืน 17 250,951 250,951 250,951 250,951

ยังไมไดจัดสรร 452,006 477,418 306,954 313,758

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (37,457) (36,929) -            -             

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,931,255 1,957,195 1,823,660 1,830,464

หุนทุนซื้อคืน 17 (250,951) (250,951) (250,951) (250,951)

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 73,564              74,769            -            -             

รวมสวนของเจาของ 1,753,868 1,781,013 1,572,709 1,579,513

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 2,732,484 2,766,968 2,351,133 2,385,985

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

4,277,248 3,804,278 3,728,305 3,285,025

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (2,393,857) (2,104,265) (2,249,617) (1,967,874)

กําไรขั้นตน 1,883,391 1,700,013 1,478,688 1,317,151

รายไดอื่น 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,824            -           1,809 -           

เงินปนผลรับ -           675               -           3,595            

อื่นๆ 34,317 41,335 24,113 29,232

กําไรกอนคาใชจาย 1,921,532 1,742,023 1,504,610 1,349,978

คาใชจายในการขาย (130,112) (129,692) (130,112) (129,692)

คาใชจายในการบริหาร (1,300,270) (1,193,074) (887,587) (815,776)

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

คาตอบแทนผูบริหาร (33,722) (31,788) (25,336) (23,627)

รวมคาใชจาย (1,464,104) (1,363,912) (1,043,035) (973,245)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 457,428 378,111 461,575 376,733

ตนทุนทางการเงนิ (2,746) (2,864) -           (11)               

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (2,423) 1,804 -           -           

กําไรกอนหักภาษีเงินได 452,259 377,051 461,575 376,722

ภาษีเงินได 11 (157,782) (111,368) (149,614) (100,745)

กําไรสําหรับงวด 294,477 265,683 311,961 275,977

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (2,924) (24,188) -           -           

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

ของหลักทรัพยเผ่ือขาย 90 18 -           -           

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (23) (4) -           -           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,857)          (24,174)        -           -           

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 291,620 241,509 311,961 275,977

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 293,353 262,195 311,961       275,977       

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 1,124 3,488 -           -           

294,477 265,683 311,961       275,977       

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 292,825 248,764 311,961       275,977

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (1,205) (7,255) -           -           

291,620 241,509 311,961       275,977

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ

   ตอหุนขั้นพื้นฐาน 18 บาท 2.99 2.58 3.18 2.72

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 18 หุน 98,081,673 101,585,195 98,081,673 101,585,195

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
“ยังไมไดตรวจสอบ”

หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

1,625,013 1,450,395 1,434,877 1,272,022

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ (882,085) (809,976) (832,235) (764,944)

กําไรขั้นตน 742,928 640,419 602,642 507,078

รายไดอื่น 

เงินปนผลรับ -               420                  -               3,340               

อื่นๆ 11,297 11,775 7,174 8,402

กําไรกอนคาใชจาย 754,225 652,614 609,816 518,820

คาใชจายในการขาย (54,455) (49,672) (54,455) (49,672)

คาใชจายในการบริหาร (454,703) (409,738) (305,597) (283,114)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (986)                 (495)                 (667)                 (977)                 

คาตอบแทนผูบริหาร (9,224)              (11,847)            (8,861)              (7,933)              

รวมคาใชจาย (519,368) (471,752) (369,580) (341,696)

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 234,857 180,862 240,236 177,124

ตนทุนทางการเงิน (964) (1,644) -               -               

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,381) 5,223 -               -               

กําไรกอนหักภาษีเงินได 232,512 184,441 240,236 177,124

ภาษีเงินได 11 (75,927) (52,723) (73,765) (48,995)

กําไรสําหรับงวด 156,585 131,718 166,471 128,129

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (6,211) (6,952) -               -               

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา

ของหลักทรัพยเผ่ือขาย 36 8 -               -               

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (9) (2) -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (6,184)              (6,946)              -               -               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 150,401 124,772 166,471           128,129

รายไดจากการขายและการใหบริการ 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 156,718 130,263 166,471           128,129           

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (133) 1,455 -               -               

156,585 131,718 166,471           128,129           

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 152,892 128,541 166,471           128,129           

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (2,491) (3,769) -               -               

150,401           124,772           166,471           128,129           

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ

   ตอหุนขั้นพื้นฐาน 18 บาท 1.60 1.26 1.70 1.24

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 18 หุน 98,081,673 103,365,991 98,081,673 103,365,991

 

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ ผลกําไร ภาษีเงินได หุนทุน สวนไดเสียที่

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร  ที่ยังไมเกิดขึ้น รอตัดบัญชี ซื้อคืน ไมมีอํานาจ

ทุนสํารอง สํารองหุนทุน จากการปรับมูลคา ควบคุม

ตามกฎหมาย ซื้อคืน ของหลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

   - ตามที่รายงานไวเดิม 523,431 689,981 52,343 -                709,880 (20,394) 126 -            1,955,367 -              88,651  2,044,018

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

   นโยบายการบัญชี 2 -               -           -               -                (32,545) -            -              (32) (32,577) -              (1,000) (33,577)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  - ปรับปรุงใหม 523,431 689,981 52,343 -                677,335 (20,394) 126 (32) 1,922,790 -              87,651 2,010,441

สํารองหุนทุนซื้อคืน 17 -               -           -               250,951 (250,951) -            -              -           -                   -              -              -                        

หุนทุนซื้อคืน 17 -               -           -               -                -                      -            -              -           -                   (250,951)       -              (250,951)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 -               -           -               -                262,195 (13,445)       18                 (4) 248,764             -              (7,255)  241,509

เงินปนผลจาย 19 -               -           -               -                (331,975) -            -              -           (331,975)            -              -              (331,975)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 523,431 689,981 52,343 250,951 356,604 (33,839) 144 (36) 1,839,579 (250,951) 80,396 1,669,024

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล

กําไรสะสม ผลตาง

งบการเงิน

มูลคาหุนสามัญ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทใหญ

สวนที่เปนของ

รวม รวม

จัดสรรแลว สวนของเจาของจากการแปลงคา

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สวนเกิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ ผลกําไร ภาษีเงินได หุนทุน สวนไดเสียที่

ชําระแลว ยังไมไดจัดสรร  ที่ยังไมเกิดขึ้น รอตัดบัญชี ซื้อคืน ไมมีอํานาจ

ทุนสํารอง สํารองหุนทุน จากการปรับมูลคา ควบคุม

ตามกฎหมาย ซื้อคืน ของหลักทรัพยเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

   - ตามที่รายงานไวเดิม 523,431 689,981 52,343 250,951 508,832 (37,045) 155 -              1,988,648 (250,951) 76,093 1,813,790

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

   นโยบายการบัญชี 2 -                 -           -                  -                   (31,414) -                   -                        (39) (31,453)              -                (1,324) (32,777)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

   - ปรับปรุงใหม 523,431 689,981 52,343 250,951 477,418 (37,045) 155 (39) 1,957,195 (250,951) 74,769 1,781,013

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 -                 -           -                  -                   293,353         (595) 90                           (23)                 292,825 -                (1,205)           291,620

เงินปนผลจาย 19 -                 -           -                  -                   (318,765) -                   -                        -             (318,765)            -                -              (318,765)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 523,431 689,981 52,343 250,951 452,006 (37,640) 245 (62) 1,931,255 -250,951 73,564 1,753,868

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม

“ยังไมไดตรวจสอบ”
หนวย : พันบาท

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สวนที่เปนของ สวนของเจาของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนเกิน กําไรสะสม ผลตาง รวม

งบการเงิน บริษัทใหญ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

รวม

มูลคาหุนสามัญ จัดสรรแลว จากการแปลงคา



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน หุนทุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารอง สํารองหุนทุน ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน สวนของเจาของ

ตามกฎหมาย ซื้อคืน

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

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                -                -                -                  (28,657)               -               (28,657)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 - ปรับปรุงใหม 523,431 689,981 52,343 -                  499,407 -               1,765,162

สํารองหุนทุนซื้อคืน 17 -                -                -                250,951            (250,951)             -               -                       

หุนทุนซื้อคืน 17 -                -                -                -                  -                    (250,951)        (250,951)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 -                -                -                -                  275,977 -                275,977

เงินปนผลจาย 19 -                -                -                -                  (331,975)             -               (331,975)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 523,431 689,981 52,343 250,951 192,458 (250,951)  1,458,213

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  - ตามที่รายงานไวเดิม 523,431 689,981 52,343            250,951            339,948              (250,951)         1,605,703

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2 -                -                -                -                  (26,190)               -               (26,190)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม 523,431 689,981 52,343 250,951 313,758 (250,951) 1,579,513

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 -                -                -                -                  311,961 -                311,961

เงินปนผลจาย 19 -                -                -                -                  (318,765) -               (318,765)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 523,431 689,981 52,343 250,951 306,954 (250,951) 1,572,709

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

กําไรสะสม

หนวย : พันบาท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไมไดตรวจสอบ”



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 452,259      377,051     461,575     376,722        
ปรับปรุง:

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 199,975      193,737     175,471     174,646        
(กําไร) ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน (240)            1,605         (215)           480                
ขาดทุน (กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว 963             (1,147)        963             (1,147)           
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -         (2,130)        -         (1,430)           
หน้ีสงสัยจะสูญ - เงินทดรองแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -         -         -         600                
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,423          (1,804)        -         -            
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร 6,281          4,692         4,156         4,154             
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน -         1,969         -         -            
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว (750)            (246)           (750)           (246)              
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร (356)            (1,074)        (356)           (1,074)           
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว -         (675)           -         (675)              
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -         -         -         (2,920)           
คาใชจายเงินชดเชยพนักงาน 9,547          8,079         8,889         7,500             
รายไดดอกเบี้ยรับ (6,329)        (2,243)        (6,028)        (1,701)           
ดอกเบี้ยจาย 2,746          2,864         -         11                  

666,519      580,678     643,705     554,920        
ลูกหน้ีการคาลดลง 38,493        17,747       38,172       15,255           
สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (37,151)      30,940       (34,020)      30,710           
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพิ่มขึ้น) 993             45,375       (1,548)        1,591             
เงินมัดจําระยะยาวเพิ่มขึ้น (17,496)      (13,091)      (11,945)      (7,062)           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,310)      2,974         (13,564)      3,186             
เจาหน้ีการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21,723        (38,214)      30,346       (20,166)         
คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิ่มขึ้น (41,869)      9,969         (45,327)      6,236             
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง (ลดลง) เพิ่มขึ้น (2,918)        4,687         827             4,693             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 7,884          10,716       9,192         2,375             
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาลดลง (2,439)        (549)           (2,439)        (549)              
หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 911             190             -         -            

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 622,340      651,422     613,399     591,189        

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2554 และ 2553
"ยังไมไดตรวจสอบ"

หนวย : พันบาท



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

ดอกเบี้ยรับ 4,032          2,236         3,730         1,694             
จายเงินชดเชยพนักงาน (2,336)        (439)           (2,336)        (439)              
จายดอกเบี้ย (2,746)        (2,864)        -         (11)                
จายภาษีเงินได (186,490)    (137,026)    (179,392)    (124,382)       

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 434,800      513,329     435,401     468,051        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันเพิ่มขึ้น -         (15,108)      -         -18,608
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว (823,722)    (440,500)    (820,722)    (440,000)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 750,925      832,567     750,925     831,037        
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,355)        (1,159)        (5,374)        (7,793)           
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,244          795             2,056         8,041             
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว -         675             -         675                
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -         -         -         2,920             
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยถาวร (249,281)    (241,726)    (171,126)    (150,414)       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 388             1,840         388             1,839             
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,012)        (728)           (1,012)        (728)              
เงินสดจายเพื่อซ้ือสิทธิการเชา (17,687)      -         -         -            

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)ไดมาจากกิจกรรมลงทุน (340,500)    136,656     (244,865)    226,969        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (3,747)        (620)           -         -            
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (17,936)      (2,659)        -         -            
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 51,622        74,535       -         -            
เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (3,560)        (3,041)        (3,560)        (3,041)           
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,828)        (1,262)        (2,077)        (1,326)           
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,634          1,274         1,947         1,331             
เงินสดจายหุนทุนซื้อคืน -         (250,951)    -         (250,951)       
เงินปนผลจาย (313,451)    (319,101)    (313,451)    (319,101)       

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (287,266)    (501,825)    (317,141)    (573,088)       
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด 240             (1,619)        215             (480)              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (12,508)      (13,754)      -         -            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ (205,234)    132,787     (126,390)    121,452        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 742,201      475,113     569,528     328,103        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 536,967      607,900     443,138     449,555        

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : พันบาท

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2554 และ 2553

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล



 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสและงวดเกาดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
“ยังไมไดตรวจสอบ” 
 
1. เกณฑการเสนองบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการ 

งบการเงินระหวางกาลรวมและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดทําขึ้นในสกุลเงินบาทตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
“งบการเงินระหวางกาล” และเปนไปตามวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยกําหนด
รูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” 
ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 
และการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

 

บริษัทและบริษัทยอยเลือกเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ ดังนั้นขอมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู
ในงบการเงินประจําปที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมิไดนํามาแสดงไว ณ ที่นี้ เนื่องจาก
มิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลดังกลาว
ขางตน จึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงไดมีการตรวจสอบแลว  

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ไมจําเปนตองบงชี้ใหเห็น
การคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 

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



 
- 2 - 

 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มี 
ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป 
ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง  

กับกิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

 

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่เกี่ยวของกับบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยเมื่อมาตรฐานดังกลาว  
มีผลบังคับใช ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 ฉบับที่ 21 
และฉบับที่ 25 ซึ่งไมสอดคลองกับธุรกรรมของบริษัทและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอย
ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช 
 

นอกจากนี้ บริษัทไดนํารางการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง “โปรแกรม  
สิทธิพิเศษแกลูกคา” มาถือปฏิบัติกอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรฐานการบัญชีที่ใชอาจไมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เนื่องจาก 
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไมไดมีวัตถุประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไมใชประเทศไทย ดังนั้น งบการเงิน
ระหวางกาลนี้จึงไมไดจัดทําขึ้นสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีใน
ประเทศไทย 

 

เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงิน บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจาก 
งบการเงินฉบับภาษาไทย ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
ในประเทศ 
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งบการเงินระหวางกาลรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยซ่ึงบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือ
ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
  ในประเทศ ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2554  2553 

บริษัทยอย   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  ใหเชาพื้นที่อาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด รานอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (หยุดดําเนินงาน)    
    (ประเทศไทย) จาํกัด) (1)     

 

(1) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อ
บริษัทจาก  “บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด” เปน “บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด” และไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
ดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาแลวในวันเดียวกัน 

 

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

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

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน อัตราการถอืหุน (รอยละ) 
  ในประเทศ ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2554 2553 

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) รานอาหาร 

(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 (2)  ประชาชนจีน 91.25 90.79 

บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด รานอาหาร สวิสเซอรแลนด 45.00 45.00 
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช (4) รานอาหาร ออสเตรีย 50.00 -      

ถือหุนทางออมโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด      
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บเีอชด ีจํากัด (3) รานอาหาร 

(หยุดดําเนินงาน) 
มาเลเซีย 99.99 99.99 

     
ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พ ีเรสทัวรองท จํากัด     
และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด     
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช (4) รานอาหาร ออสเตรีย 43.05 76.20      

ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด     
บริษัท บางกอกแจม จํากัด (5) รานอาหาร ไตหวัน 50.00                 - 
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(1) ในระหวางป 2550 บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด ไดหยุดดําเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทดังกลาวไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

 

(2) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท 
แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3.50 ลานหยวน เปน 3.80 ลานหยวน โดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 0.30 ลานหยวน ใหแก
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด รอยละ 100 และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแลวเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ทําใหอัตราการถือหุน
ของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด เปลี่ยนจากรอยละ 90 เปนรอยละ 90.79 

 

เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัทภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท  
แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 3.80 ลานหยวน เปน 4.30 ลานหยวน โดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 0.50 ลานหยวน ใหแก
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด รอยละ 100  

 

ตอมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด ไดมีการเรียกชําระคาหุนจํานวน 
0.2 ลานหยวน ซึ่งบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ไดชําระคาหุนดังกลาวในวันเดียวกัน ดังนั้น อัตราการถือหุนของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เปนรอยละ 91.25 
 

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

(4) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช มีมติอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
200,000 ยูโร เปน 300,000 ยูโรโดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 100,000 ยูโรใหแกผูถือหุนในสัดสวนเดิม และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนบริษัทแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300,000 ยูโร เปน 1,200,000 ยูโร โดยเสนอ
การเพิ่มทุนจํานวน 600,000 ยูโร และ 300,000 ยูโร ใหแกบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และ บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด  ตามลําดับ  
และบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ดังนั้นจึงมีผลทําใหบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล 
จํากัด ถือหุนทางตรงในบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช รอยละ 50 และ ถือหุนทางออม รอยละ 43.05  
 

(5) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด มีมติใหลงทุนในบริษัท บางกอก แจม จํากัด ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียน 4 ลานดอลลารไตหวัน อยางไรก็ตาม บริษัท บางกอก แจม จํากัด ไดมีการเรียกชําระคาหุนจํานวน 3.46 ลานดอลลารไตหวัน และ
จํานวน 0.54 ลานดอลลารไตหวัน ตามลําดับโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บางกอก 
แจม จํากัด ไดชําระคาหุนดังกลาวแลวในเดือนมิถุนายน 2554 
 

ในเดือนกรกฎาคม  2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด มีมติอนุมัติใหบริษัท บางกอก แจม จํากัด เพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 4 ลานดอลลารไตหวัน เปน 5 ลานดอลลารไตหวัน โดยเสนอการเพิ่มทุนจํานวน 1 ลานดอลลารไตหวัน ใหแกบริษัท เอสเค 
เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด รอยละ 100 โดยบริษัท บางกอก แจม จํากัด ไดมีการเรียกชําระคาหุนทั้งจํานวน ซึ่งบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด ไดชําระ
คาหุนดังกลาวแลวในเดือนกรกฎาคม 2554 
 

รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และสําหรับปส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 
2553 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียน
ในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด เนื่องจากจํานวนเงินไมมีสาระสําคัญ  ณ วันที่             
30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชีแลว 

 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2553 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 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 รายได และสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ 
บริษัทรวม สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีจํานวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพยรวมหักดวย
ยอดหนี้สินรวม) รายไดรวมและกําไรสุทธิ ตามลําดับ ในงบการเงินรวม สรุปไดดังตอไปนี้ 
 

ชื่อบริษัท งบการเงินรวม 
 สินทรัพยของบริษัทยอย  เงินลงทุนซึ่งบันทึก  รายได  รายได  สวนแบงขาดทุน  สวนแบงขาดทุน 
 คิดเปนรอยละ  โดยวิธีสวนไดเสียคิดเปน  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ 
 ของสินทรัพยรวม  รอยละของสินทรัพยสุทธิ  ของรายไดรวม  ของรายไดรวม  ของกําไรสุทธิ  ของกําไรสุทธิ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                   

บริษัทยอย                   
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด และบริษัทยอย 15.34  14.99 - - 11.52 11.53  12.64  13.31  -  - - - 
(สัดสวนของบริษัทยอยของบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล                    
จํากัด แสดงอยูในตารางถัดไป)                   
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด 0.43  0.36 - - 0.13 0.10  0.14  0.13  -  - -  - 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด                   
(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) 0.02*  0.04* - -         - 0.07* - 0.16* - - - - 

บริษัทรวม                  
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด - - 2.44* 2.53* - - - - (0.88)* (0.13)* (0.83)* (0.75)* 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  - - - - - - - - - 0.56* - (0.34)* 

 15.79  15.39 2.44* 2.53 11.65 11.70  12.78  13.60  (0.88)  0.43  (0.83)  (1.09) 
 

*ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
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ชื่อบริษัท งบการเงินรวม 

 สินทรัพยของบริษัทยอย  รายได  รายได 
 คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ  คิดเปนรอยละ 
 ของสินทรัพยรวม  ของรายไดรวม  ของรายไดรวม 
 ณ วันที่  ณ วันที่  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

ถือหุนทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด         
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด 6.38 5.54 3.76 3.84  4.16  4.73 
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด 0.98* 0.91* 1.32* 1.29*  1.40*  1.43* 
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด 0.48*  0.64* 0.71* 0.66*  0.83*  0.84* 
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด 1.41*  1.62* 2.72* 2.51*  3.12* 3.23* 
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด 0.02*  0.02* - -  - - 
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.10* 0.26* 0.21* 0.57*  0.36* 0.79* 
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด  1.05* 1.00* 1.58* 1.55*  1.66*  1.70* 
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท 

 แมนเนจเมนท (ปกก่ิง) จํากัด 
 

0.54* 
 

0.54* 
 

0.21* 
 

0.13* 
  

0.21* 
  

0.15* 
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช 2.94*  - 0.72* -  0.77*  - 
 13.90  10.53 11.23 10.55  12.51  12.87 

         

ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด         

และบริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด         
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช - 2.93* - 1.01*  -  0.45* 

         

ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด         
บริษัท บางกอกแจม จํากัด  0.26*  - 0.29* -  0.12*  - 
 14.16  13.46 11.52 11.56  12.63  13.32 

 
* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผานการตรวจสอบและสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
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2. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัต ิ
ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอย ไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ออกใหมและปรับปรุงใหมซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลนี้ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้ 
 

2.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ ณ วันที่มีผลบังคับใช 
2.1.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน”  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบตอการจัดประเภท
รายการใหมสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและ 
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ  

 

2.1.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” 
ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก โดยคํานวณผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงานจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานตามวิธี Projected Unit Credit Method ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยเลือกรับรู
ตนทุนบริการและตนทุนดอกเบี้ยในอดีตโดยวิธีการเลือกปรับปรุงยอนหลังสําหรับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินเงิน
ชดเชยพนักงานตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด ซ่ึงเปนไปตามการปฏิบัติในชวงการ
เปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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2.1.3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 
ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดเร่ิมปฏิบัติใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ” โดยไดเปลี่ยนแปลง
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย เพื่อสะทอนถึงสภาพการใชงานจริงในปจจุบันและ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับในอนาคตใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีผลตองบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่    
30 กันยายน 2554 ทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจํานวน 0.26 ลานบาท และ 5.76 ลานบาท ตามลําดับ 
และกําไรสุทธิลดลงจํานวน 0.18 ลานบาทและ 4.03 ลานบาท ตามลําดับ และกําไรตอหุนขั้น
พื้นฐานลดลงจํานวน 0.002 บาท และ 0.04 บาท ตามลําดับ 

 

บริษัทเลือกวิธีเปลี่ยนทันทีซ่ึงเปนไปตามการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวสําหรับสินทรัพยที่ยังมีมูลคาตามบัญชีคงเหลืออยู ณ วันที่                
1 มกราคม 2554 โดยบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวขางตนกับสินทรัพยที่ไดตัดคา
เสื่อมราคาหมดแลวแตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซ่ึงมีจํานวนรวม 1,058.80 ลานบาท  

 

2.2 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกใหมและรางมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติกอนวนัที่มีผลบังคับใช 
2.2.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”  

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” มาถือปฏิบัติกอนวันที่มาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดง
เปรียบเทียบไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
เปรียบเสมือนวาบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด 

 

2.2.2 รางการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา” 
ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทไดนํารางการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา” มาถือปฏิบัติกอนการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับยอนหลังจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวเปรียบเสมือนวาบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สิน
จากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคาตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับไตรมาสและ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ที่นํามา
เปรียบเทียบมีดังนี้ 

 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

  งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

คาใชจายในการขาย 49,738  49,672  (66) 

คาใชจายในการบริหาร 409,583  409,738  155 

คาใชจายภาษีเงินได 52,911  52,723  (188) 

กําไรสําหรับงวด 131,619  131,718  99 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 130,198  130,263  65 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสีย 

   ที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

1,421 

  

1,455 

  

34 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของ 

   บริษัทใหญ 

 

129,992 

  

128,541 

  

(1,451) 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของ 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

3,579 

  

(3,769) 

  

(7,348) 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.26  1.26  - 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนวย : พันบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

คาใชจายในการขาย 49,738  49,672  (66) 

คาใชจายในการบริหาร 283,114  283,114  - 

คาใชจายภาษีเงินได 49,099  48,995  (104) 

กําไรสําหรับงวด 127,959  128,129  170 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 127,959  128,129  170 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.24  1.24  - 
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

  งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

คาใชจายในการขาย 130,241  129,692  (549) 

คาใชจายในการบริหาร 1,192,534  1,193,074  540 

คาใชจายภาษีเงินได 112,925  111,368  (1,557) 

กําไรสําหรับงวด 264,117  265,683  1,566 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 260,673  262,195  1,522 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสีย 

ที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

3,444 

  

3,488 

  

44 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของ 

   บริษัทใหญ 

 

248,760 

  

248,764 

  

4 

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสวนที่เปนของ 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

 

83 

  

(7,255) 

  

(7,338) 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.57  2.58  0.01 

    

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนวย : พันบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

คาใชจายในการขาย 130,241  129,692  (549) 

คาใชจายในการบริหาร 815,776  815,776  - 

คาใชจายภาษีเงินได 102,095  100,745  (1,350) 

กําไรสําหรับงวด 274,078  275,977  1,899 

การแบงปนกําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ 274,078  275,977  1,899 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 2.70  2.72  0.02 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

  งบการเงินรวม 

หนวย : พันบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  709,880  677,335  (32,545) 

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของงบกําไรขาดทุน      

เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 -  32  32 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  88,651  87,651  (1,000) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  20,605  20,605 

ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน -  62,755  62,755 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  1,343  1,343 

ประมาณการหนี้สินโปรแกรมพิเศษแกลูกคา -  3,847  3,847 

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (36,890)  (36,929)  39 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 76,093  74,769  (1,324) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรปลายป  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 

508,832 

  

477,418 

  

(31,414) 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนวย : พันบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีรายงาน  ปรับปรุง  เพิ่มขึ้น/ 

 ไวเดิม  ใหม  (ลดลง) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  528,064  499,407  (28,657) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  20,529  20,529 

ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน -    57,434    57,434 

ประมาณการหนี้สินโปรแกรมพิเศษแกลูกคา -  3,847  3,847 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรปลายป  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 

339,948 

  

313,758 

  

(26,190) 
 
3. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณ เชนเดียวกับที่ใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 2 
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4. ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด 

4.1 รายการที่ไมเกีย่วของกับเงินสด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 ประกอบดวย 
 
4.1.1   หนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวรคาซื้อสินทรัพย 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวร 
 ณ วันที่ 1 มกราคม  

 
36,045 

 
21,172 

 
34,444 

 
21,172 

บวก คาซื้อสินทรัพยถาวร 247,033 264,514 170,479 173,202 
คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 1,012 728 1,012 728 
คาซื้อสิทธิการเชา 17,687  -  -  - 

หัก สวนที่จายเปนเงินสด - สินทรัพยถาวร (249,281)  (241,726)  (171,126)  (150,414) 
  - สินทรัพยไมมีตัวตน (1,012)  (728)  (1,012)  (728) 
  - สิทธิการเชา (17,687)  -  -  - 
 คาซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน (3,597)  (3,060)  (3,597)  (3,060) 
สวนที่บันทึกเปนหนี้สินจากการซื้อสินทรัพยถาวร 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 

 
30,200 

 
40,900 

 
30,200 

 
40,900 

 

4.1.2   เงินปนผลคางจาย  

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2554  2553  2554  2553 
เงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 1 มกราคม  4,626 - 4,626 - 
บวก เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางงวด 318,765 331,975 318,765 331,975 
หัก สวนที่จายเปนเงินสด  (313,451)  (319,101)  (313,451)  (319,101) 
เงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 9,940 12,874 9,940 12,874 

 

4.2 จํานวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

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

 2554  2553 2554  2553 2554  2553  2554  2553 

 ลานบาท ลานปอนดสเตอรลิง ลานดอลลารสหรัฐ  ลานยูโร 

เงินกูยืมระยะส้ัน 345.00 345.00  - - - -  -  - 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 91.00 91.00  0.20 0.40 -  -  0.10  - 

หนังสือคํ้าประกัน 276.06 277.69  - - - -  -  - 

วงเงินเพื่อทาํธุรกรรมดานเงนิตราตางประเทศ 95.00 95.00  - - 1.00 1.00  -  - 

รวม 807.06 808.69  0.20 0.40 1.00 1.00  0.10  - 
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5.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

เงินสด 8,046  9,497  5,961  7,395 
เงินฝากออมทรัพยและกระแสรายวัน 326,478  466,427  238,482  335,567 
เงินฝากประจําธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืน 3 เดือน 102,443  116,277  98,695  76,566 
ตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดจายคืน 1 เดือน 100,000  150,000  100,000  150,000 

 536,967  742,201  443,138  569,528 
 
 
 
 

6. เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

เงินฝากประจําธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืน 1 ป 12   12  -  - 
ตั๋วแลกเงินที่ถึงกําหนดจายคืน 4-5 เดือน 50,000  -  50,000  - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา         

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 39,213  217,059  39,213  217,059 
- กองทุนสวนบุคคล 197,430  -  197,430  - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย         
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 6,244  3,155  -  - 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 292,899  220,226  286,643  217,059 
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รายละเอียดอืน่ที่เกีย่วของกบัเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวม มีดังนี้ 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
หนวย : พันบาท 

 ราคาทุน ผลกําไร (ขาดทุน) มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 30 กันยายน 
2554 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคาของ
เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน 

2554 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 37,606  1,607  39,213 
- กองทุนสวนบุคคล 200,000  (2,570)  197,430 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย       
- กองทุนเปดตราสารหนี้ 6,000  244  6,244 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 243,606  (719)  242,887 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
หนวย : พันบาท 

 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
2553 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคาของ
เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 215,239  1,820  217,059 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 3,000  155  3,155 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 218,239  1,975  220,214 

 
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้ 
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 

หนวย : พันบาท 
 ราคาทุน ผลกําไร (ขาดทุน) มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 30 กันยายน 
2554 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคาของ
เงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
30 กันยายน 

2554 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 37,606  1,607  39,213 
- กองทุนสวนบุคคล 200,000  (2,570)  197,430 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 237,606  (963)  236,643 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

หนวย : พันบาท 
 ราคาทุน ผลกําไร มูลคายุตธิรรม 
 ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม 
2553 

ท่ียังไมเกิดขึ้น 
จากการปรับมูลคา

ของเงินลงทุนชั่วคราว 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา       

- กองทุนเปดตราสารหนี้ 215,239  1,820  217,059 
เงินลงทุนชั่วคราวรวม 215,239  1,820  217,059 

 
7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จําแนกตามอายุหนี้ที่คางชําระ ไดดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหนี้การคา        

ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น        
ยังไมถึงกําหนด 75,770 91,612 66,615 82,132 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 58,881 75,296 58,881 75,296 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 53 461 53 461 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 192 - 192 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป 2,226 2,189 2,226 2,189 
รวม 136,930 169,750 127,775 160,270 

     

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนด 2,629 5,212 2,683 5,264 
เกินกําหนดชําระ     
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 1,778 5,696 1,778 5,696 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,299 1,374 1,299 1,527 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 2,527 2,677 2,527 3,147 
มากกวา 12 เดือนขึน้ไป 1,062 9 2,856 1,186 
รวม 9,295 14,968 11,143 16,820 

รวมลูกหนี้การคา 146,225 184,718 138,918 177,090 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,153) (2,153) (3,948)  (3,948) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 144,072 182,565 134,970 173,142 
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8. เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลกัประกัน 

8.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากธนาคารของบริษัท จํานวนเงินประมาณ 
0.58 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันใหแกธนาคารในการออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา 
(ดูหมายเหตุขอ 23.3) 

 

8.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษัท 
กับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง จํานวน 20 ลานบาท ไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมของบริษัท 
ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยออมจํานวนเงิน 1.8 ลานยูโร  
(ดูหมายเหตุขอ 13.2) 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   

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

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด       2554  2553 
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 42,750 -  2,920 

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

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     (4,997) -   

     - -    
     48,998 42,750   

รวม     50,421 42,750   
 

หนวย : พันบาท 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 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 - 

     1,423 - 
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           หนวย : พันบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

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

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)       

บริษัทรวม       
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหนาย ผูถือหุนและ     

 อาหาร ผูบริหารรวมกัน 100,000 47.99 48,998 45,173 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรร่ิง เซอรวิสเซส  จํากัด รับจัดเลี้ยง ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 10,000 49.97 4,997 - 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน                 (4,997) - 

     - - 

     48,998 45,173 

รวม     50,421 45,173 

 

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ประกอบดวย      

                 หนวย : พันบาท 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

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

       2554 2553 
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 
  (เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) 

รานอาหาร 
(หยุดดําเนินงาน) 

ผูถือหุนและ 
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 รานอาหาร ผูถือหุนและ       

  ผูบริหารรวมกัน 10,000  49.97 4,997 - - 
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (4,997)   

               -   

รวม      48,998   

 

 
 
 

 



 
- 18 - 

 
                 หนวย : พันบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 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 

(เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) 
รานอาหาร 

(หยุดดําเนินงาน) 
ผูถือหุนและ 

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 รานอาหาร ผูถือหุนและ     

  ผูบริหารรวมกัน 10,000  49.97 4,997 
หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน      (4,997) 

      - 

รวม      48,998 

 
10. รายการกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดจากการขาย
สินคา รายไดอ่ืน ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการ 
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษทัรวมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน 
และ/หรือ มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
ที่มีสาระสําคัญที่รวมไวในงบการเงินใชราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่
ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน และรายการบัญชีที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของมีดังนี้ 
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ยอดคงเหลือกบักิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วนัที่ 30 กันยายน 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี ้

 

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2554  2553  2554  2553 
ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)     

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย - -  53  57 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด        
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย - -  1,795  1,795 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - -        (1,795)  (1,795) 
  - -  -  - 

     
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 250  121  250  121 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 6,718  6,060  6,718  6,060 
บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,037  5,730  1,037  5,730 
บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,290  3,057  1,290  3,057 

  9,295  14,968  9,348  15,025 
     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน         
เงินทดรอง (อัตราดอกเบี้ยตอป)         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทยอย - -  102  73 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด (ไมมีดอกเบี้ย)        
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย - -  2,535  2,535 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน  - -  (2,505)  (2,505) 
  - -  30  30 

     
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (รอยละ 3.5) (1) บริษัทยอย - -  3,178 - 
บริษัท เอชดี ดีสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด (ไมมีดอกเบี้ย) บริษัทรวม 452 341  452 341 

  452 341  3,762 444 
 

(1) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 บริษัทไดใหกูยืมแกบริษัทยอย
ในตางประเทศแหงหนึ่งจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน 
หรือประมาณ 3.18 ลานบาท โดยเงินกูมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
3.5 ตอป ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ดูหมายเหตุ
ขอ 12) 
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หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  2554  2553  2554  2553 
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 42,750  45,173  48,998  48,998 
  42,750  45,173  48,998  48,998 
     

เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  117  123 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 5,228  2,068  5,228  2,068 

  5,228  2,068  5,345  2,191 
     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน       
เงินทดรอง (ไมมีดอกเบี้ย)      
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด  บริษัทยอย -  -  65 1 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 158 352 158 352 

  158 352 223 353 
 

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
  2554  2553  2554  2553 

รายไดจากการขาย         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  139  184 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  89 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 566  131  566  131 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 1,541  1,567  1,541  1,567 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เก่ียวของกัน 6,949  6,463  6,949  6,463 
บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,075  913  2,075  913 

  11,131  9,074  11,270  9,347 
         
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ         

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  90  90 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  25 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 253  177  253  177 

  253  177  343  292 
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หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
  2554  2553  2554  2553 

รายไดอ่ืน         
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  36 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด บริษัทยอย - -  24  24 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 81  121  81  121 

  81  121  105  181 
   

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

 -  -  -  2,920 
       

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม       
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม (1,381) (169)  -  - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม -  5,392  -  - 

  (1,381) 5,223  -  - 

    
ซื้อสินคา/บริการ         

บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  387 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  1,174  935 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 3,362  3,483  3,362  3,483 
กรรมการ กรรมการ 918  678  918  678 

  4,280  4,161  5,454  5,483 

     
คาตอบแทนผูบริหาร (ผลประโยชนระยะสั้น) ผูบริหาร 9,224 11,847 8,861 7,933 
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รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
  2554  2553  2554  2553 

รายไดจากการขาย         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  346  420 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  223 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 787  396  787  396 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด บริษัทรวม 4,643  4,391  4,643  4,391 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทที่เก่ียวของกัน 24,616  20,496  24,616  20,496 
บริษัทอื่นที่เก่ียวของกัน บริษัทที่เก่ียวของกัน 18,586  11,778  18,586  11,778 

  48,632  37,061  48,978  37,704 

         

รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ         
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด บริษัทยอย -  -  270  270 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  493 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 772  727  772  727 

  772  727  1,042  1,490 

    
รายไดอ่ืน         

บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  331 
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด บริษัทยอย - -  72  72 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 228  263  228  263 

  228  263  300  666 

         

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

 -  -  -  2,920 
    

สวนแบง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม        
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม (2,423) (1,958)  -  - 
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทรวม -  3,762  -  - 

  (2,423) 1,804  -  - 
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    หนวย : พันบาท 

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท ความสัมพันธ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
  2554  2553  2554  2553 

ซื้อสินคา/บริการ         
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด  บริษัทยอย -  -  3,376  2,720 
บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูช่ัน จํากัด         
   (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด) บริษัทยอย -  -  -  486 
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 9,650  8,700  9,650  8,700 
กรรมการ กรรมการ 2,754  2,034  2,754  2,034 

  12,404  10,734  15,780  13,940 

        
คาตอบแทนผูบริหาร (ผลประโยชนระยะสั้น) ผูบริหาร 33,722 31,788  25,336  23,627 

        

 
11.  ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้ 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ใชประโยชน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      30 กันยายน 
 2553        2554 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 722 - (7) 715 
ผลตางจากอัตราคาเสื่อมราคา - 1,729 - 1,729 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 1,499 - - 1,499 
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1,154 - (732) 422 
ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 17,230 1,966 - 19,196 

รวม 20,605 3,695 (739) 23,561 
       
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
รายไดรอตัดบัญชี - 1,364  -  1,364 

รวม - 1,364  -  1,364 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 20,605 2,331  (739) 22,197 
        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
การปรับมูลคาเงินลงทุน 39 23  -  62 
ผลตางจากอัตราคาเสื่อมราคา 1,304 180  -  1,484 

รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  1,343 203  -  1,546 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ใชประโยชน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552        2553 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,395 - (673) 722 
ผลตางจากอัตราคาเสื่อมราคา 412 - (412) - 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 1,499 - - 1,499 
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1,256 63 (165) 1,154 
ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 14,362 3,000 (132) 17,230 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18,924 3,063 (1,382) 20,605 
        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
การปรับมูลคาเงินลงทุน 32  7 - 39 
ผลตางจากอัตราคาเสื่อมราคา 860  444 - 1,304 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  892  451 - 1,343 

 
หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท       
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ใชประโยชน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      30 กันยายน 
 2553        2554 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 646  -  -  646 
ผลตางจากอัตราคาเสื่อมราคา -  1,729  -  1,729 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 1,499  -  -  1,499 
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1,154  -  (732)  422 
ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 17,230  1,966  -  19,196 

รวม 20,529  3,695  (732)  23,492 
        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

รายไดรอตัดบัญชี -  1,364  -  1,364 

รวม  -  1,364  -  1,364 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 20,529  2,331  (732)  22,128 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท      
 ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึ้น  ใชประโยชน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี       ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2552        2553 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,285  -  (639)  646 
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 1,499  -  -  1,499 
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1,256  63  (165)  1,154 
ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 14,362  3,000  (132)  17,230 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 18,402  3,063  (936)  20,529 
 

คาใชจายภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 และ 2553 ประกอบดวย 

  หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 
ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 74,924  52,911  73,841  49,099 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว 1,003  (188)  (76)  (104) 
คาใชจายภาษีเงินได 75,927  52,723  73,765  48,995 

 

  หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 
ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 159,194  112,925  151,213  102,095 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกตางชั่วคราว (1,412)  (1,557)  (1,599)  (1,350) 
คาใชจายภาษีเงินได 157,782  111,368  149,614  100,745 

 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวยรายการที่กําหนดภายใต
ประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ
ทางภาษี สวนกําไรสุทธิทางภาษีสําหรับป 2551 ถึงป 2553 จํานวน 300 ลานบาทแรก คํานวณในอัตรารอยละ 25 
และสวนที่เกิน 300 ลานบาท คํานวณในอัตรารอยละ 30  

 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยในประเทศแหงหนึ่ง คํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวย
รายการที่กําหนดภายใตประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินไดในอัตรา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิทางภาษี 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยในประเทศอีกแหงหนึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวย
รายการที่กําหนดภายใตประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินไดของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอัตรา ดังนี้  

  
 กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได (บาท) อัตราภาษี 
  1 - 150,000 ยกเวน 

 150,001 - 1,000,000 15 % 
 1,000,001 - 3,000,000 25 % 
 มากกวา 3,000,000 30 % 

 

12.  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน หรือประมาณ 3.75 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
2.80 ตอป โดยเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวมีการค้ําประกัน ดวยเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารของบริษัท 
เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุขอ 23.4)  

 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก
บริษัทจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน หรือประมาณ 3.18 ลานบาท เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 10)  

 

13.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

หนวย  : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 113,570  79,884  -  - 
หัก  สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (24,738)  (19,173)  -  - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 88,832  60,711  -  - 
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เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทยอย 
13.1 บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด มีวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 

400,000 สวิสฟรังก โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีภาระหนี้คงเหลือจํานวน 
150,000 สวิสฟรังก หรือประมาณ 5.20 ลานบาท และ 250,000 สวิสฟรังก หรือประมาณ 7.99 
ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.25 ตอป เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกงวด
สามเดือน ทุกๆวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม ตามลําดับ ซ่ึงกําหนดชําระ
งวดที่ 1 - 16 จายชําระงวดละ 25,000 สวิสฟรังก โดยจายชําระงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ
จะครบกําหนดการจายชําระคืนทั้งหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน 

 

13.2 บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา จีเอ็มบีเอช มีวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
จํานวน 1,800,000 ยูโร บริษัทยอยดังกลาวไดมีการเบิกใชเงินกูครบตามวงเงินกูแลว โดยมีดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 3.85 ตอป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีภาระหนี้คงเหลือ 
จํานวน 1,400,000 ยูโร หรือประมาณ 59.14 ลานบาท และ 1,800,000 ยูโร หรือประมาณ 71.89 
ลานบาท ตามลําดับ เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกงวดรายหกเดือนซึ่งกําหนดชําระงวดละ 
200,000 ยูโร โดยจายชําระงวดแรกเริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2554 และจะครบกําหนดการจายชําระคืน
ทั้งหมดในวันที่ 26 มีนาคม 2558 บริษัทยอยใชเงินฝากประจําของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยค้ําประกัน (ดูหมายเหตุขอ 8.2) 

 

13.3 บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัดมีวงเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ดังนี้ 
13.3.1 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 450,000 ปอนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีภาระหนี้คงเหลือ 

จํานวน 412,500 ปอนด หรือประมาณ 20.06 ลานบาท ซ่ึงคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูยืมธนาคารบวกรอยละ 0.5 ตอป เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกเดือน ซ่ึงกําหนด
ชําระงวดที่ 1 - 60 จายชําระงวดละ 7,500 ปอนด โดยจายชําระงวดแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2554 และจะครบกําหนดการจายชําระคืนทั้งหมดในเดือนเมษายน 2559 เงินกูดังกลาวไมมี
หลักประกัน 

 

13.3.2 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 600,000 ปอนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีภาระหนี้คงเหลือ 
จํานวน 600,000 ปอนด หรือประมาณ 29.17 ลานบาท ซ่ึงคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ธนาคารบวกรอยละ 0.5 ตอป เงินตนมีกําหนดจายชําระคืนทุกงวดรายสามเดือนซึ่งกําหนด
ชําระงวดที่ 1 - 16 จายชําระงวดละ 37,500 ปอนด โดยจายชําระงวดแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2555 
และจะครบกําหนด การจายชําระคืนทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2559 เงินกูดังกลาวไมมี
หลักประกัน 

 

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอมูลคาของสินทรัพยตามขอกําหนดของ
สัญญาเงินกูขางตน 
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14. หนี้สินตามสญัญาเชาการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินสําหรับยานพาหนะและอุปกรณสํานักงานภายใตสัญญาเชา
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553  ดังนี้ 

หนวย  : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

ครบกําหนดภายใน 1 ป 3,427  2,941  3,427  2,941 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3,120  3,569  3,120  3,569 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6,547  6,510  6,547  6,510 

 
15. ประมาณการหนี้สินเงินชดเชยพนักงาน 

จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว สําหรับไตรมาสและ
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 

ตนทุนบริการปจจุบัน 2,533  2,145  2,370  2,000 
ตนทุนดอกเบี้ย 649 548 593 500 
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 3,182 2,693 2,963 2,500 

 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
           2554       2553  2554  2553 

ตนทุนบริการปจจุบัน 7,599  6,434  7,111  6,000 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,948 1,645 1,778 1,500 
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 9,547 8,079 8,889 7,500 
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การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 
2553 มีดังนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว       
ตนงวด 62,755    52,422  57,434  47,873 

ตนทุนบริการปจจุบัน 7,599 8,578  7,111  8,000 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,948  2,194  1,778  2,000 
 72,302  63,194  66,323  57,873 
หัก ผลประโยชนที่จายแลว  (2,336)  (439)  (2,336)  (439) 
มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว        
ปลายงวด 69,966  62,755  63,987  57,434 

 
ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญที่ใชในการคํานวณ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว มีดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราคิดลด 4.25% 
อายุเกษียณปกติ 60 ป 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.0% 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 8.0% - 30.0% 

 
16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป        
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมจีํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรปนผลไมได 
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17.   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 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท ในการนี้ บริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืนโดยวิธีการเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 
10 กันยายน 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ไดพิจารณาวิธีการและกําหนดระยะเวลาการจําหนาย
หุนที่ซ้ือคืนโดยเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป ซ่ึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมในขณะนั้น กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือ ตั้งแตวันที่ 
11 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 (ภายหลัง 6 เดือนนับตั้งแตการซื้อหุนแลวเสร็จและไมเกิน 3 ป   
นับแตการซื้อหุนแลวเสร็จ)  

 
หุนทุนซื้อคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

มูลคาหุนทุนซื้อคืน (พันบาท) 250,951 250,951 250,951 250,951 
จํานวนหุนทุนซื้อคืน (พันหุน) 6,605  6,605  6,605  6,605 
ราคาทุนเฉลี่ยหุนละ (บาท) 38.00  38.00  38.00  38.00 
จํานวนหุนทุนซื้อคืนตอจํานวนหุน        
ที่บริษัทออก (รอยละ) 6.31  6.31  6.31  6.31 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน  2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมจํานวนเงิน 250.95 ลานบาท ไปเปน
ทุนสํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืน  
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18. กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 และ 2553 แสดงวิธีการคํานวณไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 
กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษัทใหญ (พันบาท) 156,718  130,263 166,471 128,129 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม (พันหุน) 98,082 104,686 98,082 104,686 
หุนสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
ในระหวางงวด (พันหุน) - (1,320) - (1,320) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก        
   ณ วันที่ 30 กันยายน (พันหุน) 98,082 103,366 98,082 103,366 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน       
(บาท) 1.60 1.26 1.70  1.24 

 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 
กําไรสําหรับงวดสวนที่เปนของบริษัทใหญ (พันบาท) 293,353  262,195 311,961 275,977 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม (พันหุน) 98,082 104,686 98,082 104,686 
หุนสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ยถวง     
  ในระหวางงวด (พันหุน) - (3,101) - (3,101) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก        
   ณ วันที่ 30 กันยายน (พันหุน) 98,082 101,585 98,082 101,585 

กําไรสวนที่เปนของบริษัทใหญตอหุนขั้นพื้นฐาน       
(บาท) 2.99 2.58 3.18  2.72 
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19. การจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

เมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุน
จํานวน 98,081,673 หุน จากจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลว หักดวยจํานวนหุนสามัญซื้อคืน ในอัตรา
หุนละ 1.25 บาท เปนจํานวนเงินรวม 122.60 ลานบาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อ
วันที่  9  กันยายน 2554 คงเหลือเปนเงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 9.94 ลานบาท 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2553 จํานวน 98,081,673 หุน จากจํานวนหุนที่จดทะเบียนและชําระแลว หักดวยจํานวนหุนสามัญซื้อคืน 
ในอัตราหุนละ 3.25 บาท เปนจํานวนเงินรวม 318.76 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวประกอบดวยเงินปนผลระหวาง
กาลอัตราหุนละ 1.25 บาท จํานวนเงินรวม 122.60 ลานบาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2553 คงเหลือเปนเงินปนผลคางจาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 12.87 ลานบาท และเงินปนผล 
ที่จะจายเพิ่มเติมจํานวน 98,081,673 หุน ในอัตราหุนละ 2.00 บาท จํานวนเงินรวม 196.16 ลานบาท  
ซ่ึงไดจายแลวเมื่อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554  
 

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 บาทจํานวน 
104,686,273 หุน จํานวนเงินรวม 209.37 ลานบาท ซ่ึงไดจายแลวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553  

 

20. คาใชจายตามลักษณะ 
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 เกิดขึ้นภายหลังจากหัก
คาใชจายที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        
และงานระหวางทํา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,094) 5,975 (1,094) 5,975 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 568,320 504,812 519,503  460,551 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 16,383  18,078 16,383  18,078 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 64,424 65,389 55,709  58,844 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 349,943 318,168 272,707  254,940 
คาขนสงสินคา 37,579 33,107 37,579 33,107 
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หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 2554  2553  2554  2553 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป        
และงานระหวางทํา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (6,867)  19,016  (6,867)  19,016 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,477,385 1,249,469 1,336,255 1,115,394 
คาสินคาสําเร็จรูปที่ซื้อ 45,900 47,530 45,900 47,530 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 199,975 193,737 175,471 174,646 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,004,736 918,957 794,376 731,561 
คาขนสงสินคา 106,821 90,552 106,821 90,552 

 

21. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้ 
21.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทําใหบริษัทและบริษัทยอย  
ไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ 
ไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมสวนใหญกับบริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลด
โอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 
 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุด
ของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

 

21.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอ  ๆไป ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจาก
อัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไมมีสาระสําคัญตอดอกเบี้ยจาย เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและ
บริษัทยอยมีจํานวนไมมีนัยสําคัญ 

 

21.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอยในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป  
ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยคาดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสําคัญตอ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุลเงินตราตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ 
เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศทําในสกุลเงินบาท  
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แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีสาระสําคัญตอมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ ซ่ึงบริษัทและบริษัทยอยมิไดใช
เครื่องมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ยงดังกลาว  

 

21.4 ประมาณการมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรม บริษัทตองใชดุลยพินิจของผูบริหารในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้น 
มูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน 

 

การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น  
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา และเงินกูยืม
ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจํานวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 
เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีมูลคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

 

22. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว
สามารถแยกรายได ผลจากการดําเนินงาน สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
และ 2553 และสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามสวนงานของบริษัท
และบริษัทยอยไดดังนี้ 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
   หนวย : พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,435,811  1,272,830  189,201  177,565  1,625,012  1,450,395 
กําไรสุทธิกอนสวนที่เปนของ 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 

 
154,326 

  
128,153 

  
2,259 

  
3,565 

  
156,585 

  
131,718 
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 

   หนวย : พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 3,731,174  3,292,285  546,074  511,993  4,277,248  3,804,278 
กําไรสุทธิกอนสวนที่เปนของ 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 

 
288,963 

  
263,462 

  
5,514 

  
2,221 

  
294,477 

  
265,683 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
     หนวย : พันบาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร ในประเทศ  ตางประเทศ  รวม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553 
สินทรัพยรวม 2,345,031  2,393,969  387,453  372,999  2,732,484  2,766,968 

 

23. ภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ําประกัน 
ดังตอไปนี้ 
23.1 ภาระผูกพันที่จะตองจายชําระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาว มีดังนี้ 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในประเทศ คาเชารถยนตและอุปกรณคอมพิวเตอร  
  หนวย : ลานบาท 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 

ครบกําหนดภายใน 1 ป 232.64 202.56 
เกิน 1 ป แตไมเกนิ 5 ป 370.20 292.19 
เกิน 5 ป 18.77 20.75 

 

คาเชาสํานักงานสาขาในตางประเทศ 
 หนวย : ลานปอนดสเตอรลิง 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 
ครบกําหนดภายใน 1 ป 0.51 0.43 
เกิน 1 ป แตไมเกนิ 5 ป 1.07 1.85 
เกิน 5 ป 2.30 2.51 
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23.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจาย 

ฝายทุนตามสัญญาวาจางและซื้อขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางสาขาและรานคาแหงใหมเปน
จํานวนเงิน 36.12 ลานบาท และ 36.41 ลานบาท ตามลําดับ 

 

23.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให 
เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา เปนจํานวนเงิน 33.53 ลานบาท และ 31.90 ลานบาท ตามลําดับ โดย
จํานวนดังกลาวไดรวมหนังสือค้ําประกันจํานวน  0.58  ลานบาท ซ่ึงไดใชเงินฝากธนาคารเปนหลักประกัน 
(ดูหมายเหตุขอ 8.1) 

 

23.4 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อค้ํา
ประกันเงินกูยืมของบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เอส แอนด พี 
โกลเบิล จํากัด เปนจํานวนเงิน 3 ลานดอลลารไตหวัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 : ไมมี) (ดูหมายเหตุขอ 12) 

 

24. การจัดประเภทรายการใหม  
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับไตรมาส
และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการ
แสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และสําหรับไตรมาส
และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 
              หนวย : พันบาท 

รายการ รายการที่แสดงไวเดิม จัดประเภทใหม  งบการเงินรวม งบการเงิน 
    เฉพาะกิจการ 
   บาท บาท 

     
คาตอบแทนผูบริหาร คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร 11,847 7,933 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

หนวย : พันบาท 

รายการ รายการที่แสดงไวเดิม จัดประเภทใหม  งบการเงินรวม งบการเงิน 
    เฉพาะกิจการ 
   บาท บาท 

     
คาตอบแทนผูบริหาร คาใชจายในการบริหาร คาตอบแทนผูบริหาร 31,788 23,627 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

หนวย : พันบาท 

รายการ รายการที่แสดงไวเดิม จัดประเภทใหม งบการเงินรวม งบการเงิน 
    เฉพาะกิจการ 
   บาท บาท 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประมาณการหนี้สินเงินชดเชย 
      พนักงาน 

15,541 14,561 

 

25. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
25.1 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงการคลัง โดยปรับ
อัตราการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ คงเหลืออัตรารอยละ 23 ของกําไร
สุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 และใหลดลงคงเหลืออัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีป 2556 เปนตนไป 
 

หากบริษัทไดปรับใชอัตราภาษีเงินไดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะ ณ วันที่และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 แสดงไดดังนี้  

              หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ 
   ของกิจการ 
 สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี-สุทธิลดลง 7,083  7,083 
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 7,083  7,083 

 

25.2 การประเมินผลกระทบของเหตุการณอุทกภัย 
ในเดือนตุลาคม 2554 หลายภูมิภาคในประเทศไทยประสบกับอุทกภัยอยางรุนแรง  อยางไรก็ตามจากการ
ประเมินเบื้องตน บริษัทฯพบวาบางสาขาและบางรานไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม อยางไรก็ดีบริษัท
ไดทําประกันภัยความเสียหายไวแลวบางสวน ซ่ึงขณะนี้บริษัทอยูระหวางการประเมินความเสียหาย
เพื่อดําเนินการเรียกรองกับบริษัทประกันภัย ฝายบริหารเชื่อมั่นวาความเสียหายดังกลาวจะไมมีผลกระทบ
ตอฐานะการเงินของบริษัทโดยผลกระทบของเหตุการณอุทกภัยจะถูกบันทึกบัญชีในไตรมาสที่ 4 ของป
ปจจุบัน 
 

26. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2554 
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