
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม และ           
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร             
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน             
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
  

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 2 - 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 
 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ             
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555              
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ
เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 
 
 

 ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 497,218 672,789 409,458 563,499
เงินลงทุนชัว่คราว 5 664,356 375,738 658,025 369,443
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้ 6 และ 10 114,886 192,193 103,635 176,775
ลูกหน้ีอ่ืน 43,196 22,674 12,243 10,270
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 788 4,944 1,139 5,055

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม 7 7,500 -                7,500 -                
สินคา้คงเหลือ 194,184 239,510 183,295 227,838
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 17,303 22,140 11,398 13,059

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,539,431 1,529,988 1,386,693 1,365,939

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 24,266 20,584 20,584 20,584
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 และ 10 49,092 42,309 48,998 48,998
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 และ 10 -              -              40,999 40,999
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,161,147 1,162,085 917,093 915,016
สิทธิการเช่า 97,113 98,136 76,871 79,278
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,922 3,895 3,922 3,895
เงินมดัจาํระยะยาว 156,061 148,998 116,797 113,793
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 15,569 15,189 15,519 15,131
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 17,275 18,025 16,766 17,796

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1,524,445 1,509,221 1,257,549 1,255,490
รวมสินทรัพย์ 3,063,876 3,039,209 2,644,242 2,621,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : พันบาท

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

-



หมายเหตุ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 -               1,580 -              -         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เจา้หน้ีการคา้ 289,877 382,001 255,250 351,192
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 74 26 79
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 29,674 41,306 29,674 41,306
รายไดรั้บล่วงหนา้ 13,125 13,158 13,125 13,158
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 172,425 273,861 147,934 223,463

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 26,746 29,503 -              -         

หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 2,861 3,178 2,861 3,178
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 205,362 153,780 198,363 148,157
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,972 1,763 1,972                 1,763            

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาํส่ง 36,137 43,908 17,295 24,421
อ่ืนๆ 15,765 13,585 9,592 10,873
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 793,951 957,697 676,092 817,590

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 101,139 90,115 -              -         
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 1,928 2,490 1,928 2,490
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,550 1,711 -              -         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 76,746 73,150 70,364 66,952
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,948 3,775 -              -         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 185,311 171,241 72,292 69,442
รวมหน้ีสิน 979,262 1,128,938 748,384 887,032

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

-



หมายเหตุ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 104,686,273 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 523,431 523,431 523,431 523,431

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
หุ้นสามญั 104,686,273 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  ชาํระครบแลว้  523,431 523,431 523,431 523,431

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 689,981 689,981 689,981 689,981

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 52,343 52,343 52,343 52,343
สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน 17 250,951 250,951 250,951 250,951

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 781,342 612,463 630,103 468,642
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (37,186) (37,148) -              -         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,260,862 2,092,021 2,146,809 1,985,348
หุ้นทุนซ้ือคืน 17 (250,951) (250,951) (250,951) (250,951)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 74,703                69,201          -              -         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,084,614 1,910,271 1,895,858 1,734,397
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,063,876 3,039,209 2,644,242 2,621,429

0 0 0 0

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2554

-



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,490,705 1,321,561 1,281,473 1,144,791
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (783,799) (745,341) (729,314) (698,785)
กาํไรขั้นตน้ 706,906 576,220 552,159 446,006
รายไดอ่ื้น 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 481             3,806          399             1,810          
อ่ืนๆ 18,922 12,515 15,526 9,105

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 726,309 592,541 568,084 456,921
ค่าใชจ่้ายในการขาย (30,928) (28,658) (30,928) (28,658)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (464,757) (419,511) (315,931) (287,570)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 10 (11,609)       (10,691)       (9,659)         (8,432)         
รวมค่าใชจ่้าย (507,294) (458,860) (356,518) (324,660)
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 219,015 133,681 211,566 132,261
ตน้ทุนทางการเงิน (1,163) (812) -          -          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,783 1,696 -          -          
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 224,635 134,565 211,566 132,261
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 (52,354) (48,003) (50,105) (44,669)
กาํไรสุทธิสําหรับงวด 172,281 86,562 161,461 87,592

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,024 3,096 -          -          
ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 36 24 -          -          

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 2 (6) -          -          

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี 2,062 3,114 -          -          
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 174,343 89,676 161,461 87,592

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

-



หมายเหตุ งบการเงินรวม

2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 168,879 85,328 161,461      87,592        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,402 1,234 -          -          

172,281 86,562 161,461      87,592        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 168,841 86,513 161,461      87,592        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,502 3,163 -          -          

174,343 89,676 161,461      87,592        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 1.72 0.87 1.65 0.89

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 98,081,673 98,081,673 98,081,673 98,081,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

-



หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นทุน ไม่มีอาํนาจ

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยงัไม่ได้จัดสรร ซื้อคืน ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ผลกาํไรที่ยงั ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

ตามกฎหมาย ซื้อคืน อตัราแลกเปลีย่น  ไม่เกดิขึน้จากการ องค์ประกอบของ

ปรับมูลค่าของ กาํไร (ขาดทุน)

หลกัทรัพย์เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอืน่

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

-              -                -              -              85,328             1,167             24                        (6)                        86,513 -           3,163  89,676

523,431 689,981 52,343 250,951 562,746 (35,878) 179 (45) 2,043,708 (250,951) 77,932 1,870,689

523,431 689,981 52,343 250,951 612,463 (37,365) 283 (66)                      2,092,021 (250,951) 69,201  1,910,271

-              -                -              -              168,879           (76) 36                        2                          168,841 -           5,502  174,343

523,431 689,981 52,343 250,951 781,342 (37,441) 319 (64) 2,260,862 (250,951) 74,703 2,084,614

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวม

จากการแปลงค่า

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : พนับาท

งบการเงิน

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

กาํไรสะสม องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น รวม

ผลต่างของ บริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จัดสรร หุ้นทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ซื้อคืน

ตามกฎหมาย ซื้อคืน

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 523,431 689,981 52,343 250,951 313,758 (250,951) 1,579,513

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               - 87,592 -  87,592

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554 523,431 689,981 52,343 250,951 401,350 (250,951) 1,667,105

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 523,431 689,981 52,343           250,951           468,642            (250,951)         1,734,397

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -               -               -               - 161,461 -  161,461

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 523,431 689,981 52,343 250,951 630,103 (250,951) 1,895,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : พันบาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



งบการเงินรวม
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 224,635 134,565 211,566 132,261
ปรับปรุง :

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 63,265     65,918     53,653     58,305     
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 58             166          (44)           62             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว (8,582)      (1,071)      (8,582)      (1,071)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,783)      (1,696)      -         -         
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,284       1,031       328          760          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -         (55)           -         (55)           
กาํไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (32)           (33)           (32)           (33)           
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,596       2,960       3,412       2,741       
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,930)      (1,539)      (1,845)      (1,362)      
ดอกเบ้ียจ่าย 1,163       812          -         -         

277,674   201,058   258,456   191,608   
ลูกหน้ีการคา้ลดลง 71,878     69,279     67,711     70,753     
ลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (20,521)    -         (1,973)      -         
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 2,085       (316)         1,845       (315)         
สินคา้คงเหลือลดลง 45,326     38,424     44,543     37,965     
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 1,769       1,658       (1,407)      (1,304)      
เงินมดัจาํระยะยาวเพิ่มข้ึน (7,063)      (5,564)      (3,004)      (3,634)      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 750 298 1,030       (104)         
เจา้หน้ีการคา้ลดลง (92,124)    (82,122)    (95,942)    (76,611)    
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (67)           (84)           (53)           (82)           
รายไดรั้บล่วงหนา้ (ลดลง) เพิ่มข้ึน (33)           42             (33)           42             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (101,422)  (110,631)  (75,515)    (102,669)  
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 209          (2,241)      209          (2,241)      
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาํส่งลดลง (7,771)      (1,750)      (7,126)      (3,589)      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,180       2,542       (1,281)      2,123       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 172          977          -         -         

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 173,042   111,570   187,460   111,942   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท 

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

-



งบการเงินรวม
2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
ดอกเบ้ียรับ 4,998       1,560       4,914       1,385       
จ่ายดอกเบ้ีย (1,163)      (812)         -         -         
จ่ายภาษีเงินได้ (1,311)      (2,806)      (286)         -         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 175,566   109,512   192,088   113,327   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัเพิ่มข้ึน (3,682) -         -         -         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (330,000) (283,196) (330,000) (280,196)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 50,000 200,196 50,000 200,196 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (71,375) (55,805) (65,079) (52,265)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 87 33 87 33 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (288)         (935)         (288)         (935)         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสิทธิการเช่า (2,220)      -         -         -         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (357,478) (139,707) (345,280) (133,167)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (1,580) (665) -         -         
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,163) (4,710) -         -         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,430 -         -         -         
เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน (879)         (865)         (879)         (865)         
เงินปันผลจ่าย (14)           (3,680)      (14)           (3,680)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 5,794 (9,920) (893)         (4,545)      
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินสด
     และรายการเทียบเท่าเงินสด (58) (95) 44            (62)           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 605 (6,111) -         -         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (175,571) (46,321) (154,041) (24,447)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 672,789 742,201 563,499 569,528
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 497,218 695,880 409,458 545,081

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555 และ 2554

-



 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 
1.  เกณฑ์การเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

1.1 งบการเงินแบบย่อรวมและงบการเงินแบบย่อเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงิน
ระหว่างกาล และเป็นไปตามวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
1.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกเสนองบการเงินแบบยอ่ ดงันั้นขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงิน

ประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้
การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงินแบบยอ่ ดงันั้นงบการเงินแบบยอ่ดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงได้มี
การตรวจสอบแลว้  

 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์
ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

 
1.3 ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ

ในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้ งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการประมาณการ
ของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 



 
- 2 - 

 
1.4 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

การตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ประกาศออกภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน – 31 มีนาคม 2555)  
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง  

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐาน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
ฉบบัท่ี 21 และฉบบัท่ี 25 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดน้าํมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

นอกจากน้ี บริษทัไดน้าํร่างการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลูกคา้” มาถือปฏิบติัก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

1.5 มาตรฐานการบญัชีท่ีใช้อาจไม่เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจาก 
งบการเงินแบบย่อของบริษทัไม่ได้มีวตัถุประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและ    
กระแสเงินสดตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเทศไทย ดงันั้น งบการเงิน
แบบย่อน้ีจึงไม่ได้จัดทาํข้ึนสําหรับผูท่ี้ไม่คุน้เคยกับหลกัการบญัชีและวิธีการปฏิบติัทางบญัชีใน
ประเทศไทย 

 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัได้จัดทาํงบการเงินแบบย่อฉบบัภาษาองักฤษข้ึน         
โดยแปลจากงบการเงินแบบย่อฉบบัภาษาไทย ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค ์   
ของการจดัทาํรายงานในประเทศ 
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1.6 งบการเงินแบบยอ่รวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือ

ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
   2555  2554 

บริษทัย่อย   
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 80.00 80.00 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลูชัน่ จาํกดั  ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 99.99 

 (หยดุดาํเนินงาน)    
 

 นอกจากน้ี งบการเงินแบบย่อรวมยงัไดร้วมงบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้น 
โดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ี
ในการบริหารและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้
ขอ้ตกลงร่วมกนั มีดงัต่อไปน้ี 
 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
   2555 2554 
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบลิ จํากดั     

บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ร้านอาหาร องักฤษ 96.00 96.00 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 62.00 62.00 
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั  ร้านอาหาร สิงคโปร์ 50.00 50.00 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั (1) ร้านอาหาร 

(หยดุดาํเนินงาน) 
ไตห้วนั 50.00 50.00 

บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ร้านอาหาร ไตห้วนั 60.00 60.00 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั   ประชาชนจีน 91.25 91.25 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ 45.00 45.00 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช (3) ร้านอาหาร ออสเตรีย 50.00 50.00 

     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พทีอี)ี จํากดั      
บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (2) ร้านอาหาร 

(หยดุดาํเนินงาน) 
มาเลเซีย 99.99 99.99 

     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั     
และบริษทั ไทย ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั     
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช (3) ร้านอาหาร ออสเตรีย 43.05 43.05 

     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั (4) ร้านอาหาร ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (5) ร้านอาหาร มาเลเซีย 50.00 - 
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(1) ในระหว่างปี 2550 บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวไดถู้กโอนให้แก่บริษทั พาทิโอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

(2) ในระหว่างปี 2548 บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูใ่นระหว่างการดาํเนินการ      
ปิดบริษทั 

 

(3) เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช มีมติอนุมติัใหมี้การเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 300,000 ยโูร เป็น 1,200,000 ยโูร โดยเสนอการเพิ่มทุนจาํนวน 600,000 ยโูร และ 300,000 ยโูร ใหแ้ก่บริษทั เอส 
แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และ บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั  ตามลาํดบั  และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 
2554 ดงันั้นจึงมีผลทาํใหบ้ริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ถือหุ้นทางตรงในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช ร้อยละ 50 
และ ถือหุน้ทางออ้ม ร้อยละ 43.05  

 

(4) เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีมติให้ลงทุนในบริษทั บางกอก แจม 
จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 4 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั อยา่งไรก็ตาม บริษทั บางกอก แจม จาํกดั ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้จาํนวน 3.46 
ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั และจาํนวน 0.54 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั ตามลาํดบัโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บางกอก แจม จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนมิถุนายน 2554 

 

ในเดือนกรกฎาคม  2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีมติอนุมติัให้บริษทั บางกอก 
แจม จาํกดั เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 4 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั เป็น 5 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั โดยเสนอการเพิ่มทุนจาํนวน 1 ลา้น
ดอลลาร์ไตห้วนั ใหแ้ก่บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ร้อยละ 100 โดยบริษทั บางกอก แจม จาํกดั ไดมี้การเรียกชาํระค่าหุน้
ทั้งจาํนวน ซ่ึงบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

(5) เม่ือวนัท่ี  3 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีมติให้ลงทุนในบริษทั บางกอก แจม       
เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000  ริงกิต  โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระจาํนวน  2 ริงกิต  ซ่ึงถือโดยบริษทั เอสเค 
เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั เป็นจาํนวน 1 ริงกิต หรือร้อยละ 50 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้   

 

ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000 ริงกิต เป็น 
500,000 ริงกิต โดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ไดถื้อหุ้นเพิ่มจาํนวน 349,998 ริงกิต ทาํให้ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
ทั้งหมดเป็นจาํนวน 350,000 ริงกิต ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุน้ของเพิ่มจากร้อยละ 50 
เป็นร้อยละ 100  

 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 

งบการเงินแบบยอ่รวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั 
สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุ้น
โดยบริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั เน่ืองจากจาํนวนเงินไม่มีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีมูลค่าตามบญัชีแลว้ 
 

งบการเงินแบบยอ่รวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมงบการเงินของ 
บางกอก แจมและภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm)           

ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอส เค เคเทอร่ิง 
(พีทีอี) จาํกดั และ บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั ตามลาํดบั 



 
- 5 - 

 
1.7 สินทรัพยแ์ละเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 รายได ้และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วม สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม สินทรัพยส์ุทธิ (ยอดสินทรัพยร์วม
หกัดว้ย ยอดหนี้สินรวม) รายไดร้วมและกาํไรสุทธิ ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

 

ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร 

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด  สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)           
บริษัทย่อย           
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 14.59  14.85 - - 14.06 13.08  -  - 
(สัดส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล             
จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)            
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.45  0.42 -  - 0.15 0.14  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั 0.01*  0.01* -  - - - - - 
           

บริษัทร่วม           
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั -  - 2.35* 2.22* -  - 4.02* 2.02* 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (**) -  - - - -  - - - 

 15.05  15.28 2.35 2.22 14.21 13.22  4.02  2.02 
 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
** บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั เตม็จาํนวน ตั้งแต่ปี 2553 
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ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร 
 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด  สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุด 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม  วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จํากดั           
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 5.98 6.07 -  - 4.94 4.39  -  - 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 0.85* 0.80* -  - 1.30* 1.47*  -  - 
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั 0.29*  0.55* -  - 0.96*  0.86*  -  - 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 1.36*  1.44* - - 3.23*  3.25*  - - 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั 0.01*  0.01* - - - -  - - 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 0.01* - - - 0.51*  - - 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  0.94* 0.94* -  - 1.63* 1.69*  -  - 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์

 แมนเนจเมนท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั 
 

0.48* 
 

0.53* 
 

- 
  

- 
 

0.23* 
 

0.18* 
  

- 
  

- 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช 2.44*  2.54* -  - 0.85*  0.73*  -  - 
 12.35  12.89 -  - 13.14  13.08  -  - 
         

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พทีอี)ี จํากดั             
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั  0.92*  0.85* - - 0.82* -  - - 
บริษทั บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั 0.23*  - - - 0.09* -  - - 
 13.50  13.74 -  - 14.05 13.08  -  - 

 
*  ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินแบบย่อน้ีเช่นเดียวกับ 
ท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

 

3. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
3.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 

3.1.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพย ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  41,306 36,045 41,306 34,444 
บวก  ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 59,743 47,285 53,447 44,523 

ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 288 935 288 935 
ค่าซ้ือสิทธิการเช่า 2,220  -  - - 

หกั   ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด - สินทรัพยถ์าวร (71,375)  (55,805)  (65,079)  (52,265) 
  - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (288)  (935)  (288)  (935) 

         - สิทธิการเช่า (2,220)  -  -  - 
ค่าซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  (2,126)  -  (2,126) 

ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 29,674 25,399 29,674 24,576 
 

3.1.2 เงินปันผลคา้งจ่าย สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  977 4,626 977  4,626 
หกั ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด  (14) (3,680) (14)  (3,680) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 963 946  963  946 

 

3.1.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 ลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัร่วมจาํนวน 5,429 พนับาทและ
จาํนวน 2,071 พนับาท ตามลาํดบั ถูกแปลงสภาพเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วมในรูป 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินจาํนวน 7,500 พนับาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

 

3.2 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 ล้านบาท ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านยูโร 

 ณ วนัที ่
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

ณ วนัที ่
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

ณ วนัที ่
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

ณ วนัที ่
31 มีนาคม 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 2555  2554 2555  2554 2555  2554  2555  2554 
เงินกูย้มืระยะสั้น  345.00 345.00  - - -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 91.00 91.00  0.20 0.17 -  -  0.10  0.10 
หนงัสือคํ้าประกนั 274.50 276.13  - - -  -  -  - 
วงเงินเพ่ือทาํธุรกรรมดา้นเงินตราต่างประเทศ 95.00 95.00  - - 1.00 1.00  -  - 

รวม 805.50 807.13  0.20 0.17 1.00 1.00  0.10  0.10 
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4.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที ่
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 
เงินสด 7,671  7,914  6,294  6,550 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 304,876  492,376  218,638  388,252 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืน 1 - 3 เดือน 

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี) 
 

134,671 
  

102,499 
  

134,526 
  

98,697 
ตัว๋แลกเงินท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืน 1 - 3 เดือน 

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี) 
 

50,000 
  

70,000 
  

50,000 
  

70,000 
 497,218  672,789  409,458  563,499 

 
5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที ่
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี 

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี) 
  

60,012 
  

12 
  

60,000 
  

- 
ตัว๋แลกเงินท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืน 4 - 5 เดือน 

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี) 
 

50,000 
  

80,000 
  

50,000 
  

80,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้         

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 341,123  89,779  341,123  89,779 
- กองทุนส่วนบุคคล 206,902  199,664  206,902  199,664 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,319  6,283  -  - 
เงินลงทุนชัว่คราวรวม 664,356  375,738  658,025  369,443 

 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่

31 มนีาคม 
2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที ่
31 มนีาคม 

2555 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 339,779  1,344 341,123 
- กองทุนส่วนบุคคล 199,664  7,238 206,902 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,000  319 6,319 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

หน่วย : พนับาท 
 ราคาทุน ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2554 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 87,606  2,173  89,779 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  (336)  199,664 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,000  283  6,283 

 

รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร  มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่

31 มนีาคม 
2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที ่
31 มนีาคม 

2555 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 339,779  1,344  341,123 
- กองทุนส่วนบุคคล 199,664  7,238  206,902 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2554 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่าของ
เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       

- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 87,606  2,173  89,779 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  (336)  199,664 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  

ลูกหน้ีการคา้ ณ 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระ ไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที ่
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัอืน่        

ยงัไม่ถึงกาํหนด 65,103 107,052 53,798 91,580 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 36,100 70,596 36,100 70,596 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 376 1,044 376 1,044 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 90 81 90 81 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,414 2,497 2,161 2,244 
รวม 104,083 181,270 92,525 165,545 

     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนด 8,509 4,854 8,563 4,908 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 4,316 3,477 4,316 3,477 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 139 176 139 176 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 224 2,158 224 2,158 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 21 2,664 1,816 4,459 
รวม 13,209 13,329 15,058 15,178 

รวมลูกหน้ีการคา้ 117,292 194,599 107,583 180,723 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,406) (2,406) (3,948)  (3,948) 
ลูกหน้ีการคา้  114,886 192,193 103,635 176,775 

 
7. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทร่วม 

เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการชาํระหน้ีกบับริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 
ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของบริษทัโดยแปลงสภาพจากลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 
6.78 ลา้นบาท และ 4.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและสาํหรับมูลหน้ีท่ีเหลือบริษทัไดรั้บ
ชาํระคืนเป็นเงินสดแลว้ 
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8. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 

8.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เงินฝากธนาคารของบริษทั 0.58 ลา้นบาท ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัให้แก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3) 

 

8.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษทั
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง จาํนวน  20  ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืของบริษทั ภทัรา 
เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นยโูร (ดูหมายเหตุขอ้ 13.2) 

 

8.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของ บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3.68 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมของ
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ไม่มี) (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 13.4.2) 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  ตามวธีิ ตามวธีิ 
 กจิการ ความสัมพนัธ์ (ร้อยละ)  ราคาทุน ส่วนได้เสีย 
   ณ วนัที ่ 

31 มนีาคม
2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม

2554 

 ณ วนัที ่  
31 มนีาคม

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม

2554 

ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม

2554 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)         

บริษทัร่วม         
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย ผูถื้อหุน้และ       

 อาหาร ผูบ้ริหารร่วมกนั 100,000 47.99 47.99 48,998 48,998 49,092 42,309 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเล้ียง ผูถื้อหุน้และ        
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000 49.97 49.97 4,997 4,997 - - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (4,997) (4,997) - - 
      - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      48,998 48,998 49,092 42,309 

          
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จํากดั          

บริษทัย่อย          
บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั หยดุดาํเนินงาน ผูถื้อหุน้และ        
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 2,845 50.00 50.00 1,423 1,423 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      1,423 1,423 - - 

             

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้การประกาศจ่ายเงินปันผล 
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เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ประกอบดว้ย      

หน่วย : พนับาท 
 ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 กจิการ ความสัมพนัธ์     (ร้อยละ)   
   ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
   31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

   2555  2554  2555  2554  2555  2554 
ถือหุ้นโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)              

บริษทัร่วม           
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ตวัแทนจาํหน่าย ผูถื้อหุน้และ         

 อาหาร ผูบ้ริหารร่วมกนั 100,000  100,000  47.99 47.99 48,998 48,998 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั รับจดัเล้ียง ผูถื้อหุน้และ         
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000  10,000  49.97 49.97 4,997 4,997 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน         (4,997) (4,997) 

         - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม         48,998 48,998 

           
บริษทัย่อย           
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั เพื่อการลงทุน 

ในบริษทัอ่ืน  
ผูถื้อหุน้และ

ผูบ้ริหารร่วมกนั 
 

50,000 
  

50,000 
  

80.00 
 

80.00 
 

40,000 
 

40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคาร ผูถื้อหุน้และ         
  ผูบ้ริหารร่วมกนั 1,000  1,000  99.93 99.93 999 999 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ดโซลูชัน่ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ         

 (หยดุดาํเนินงาน) ผูบ้ริหารร่วมกนั 20,000  20,000  99.99 99.99 10,034 10,034 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน         (10,034) (10,034) 

         - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         40,999 40,999 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัดงักล่าวไม่ไดมี้การประกาศจ่ายเงินปันผล 

 
10. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน รายการบญัชีท่ีสําคญัระหว่างกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไว้
สาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
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ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ณ วนัที่  
31 มีนาคม

2555 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม

2554 

 ณ วนัที่  
31 มีนาคม

2555 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม

2554 
ลูกหนีก้ารค้า (รวมแสดงในลกูหน้ีการคา้)     

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  54  54 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  1,795  1,795 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - -  (1,795)  (1,795) 
  - -  -  - 

      
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 450 320  450  320 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (2) บริษทัร่วม 2,921 6,781  2,921  6,781 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,374 2,344  2,374  2,344 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,464 3,883  7,464  3,883 

  13,209 13,328  13,263  13,382 
      เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

 (อตัราดอกเบ้ียต่อปี)         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัยอ่ย - -  321  81 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัยอ่ย - -  2,535  2,535 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   - -  (2,505)  (2,505) 
  - -  30  30 

      
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ร้อยละ 3.5) (1) บริษทัยอ่ย - -  3,178  3,178 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   - -  (3,178)  (3,178) 
  - -  -  - 

      
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัร่วม 381 262  381 262 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (2) บริษทัร่วม 407 4,682  407 4,682 

  788 4,944  1,139 5,055 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทร่วม        
 (อตัราดอกเบ้ียต่อปี)         
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (ร้อยละ 5.0) (2) บริษทัร่วม 7,500  -  7,500  - 
  7,500  -  7,500  - 

 
(1) เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวนเงิน 3 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั หรือประมาณ 3.18 ลา้นบาท 

โดยบริษทัดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงครบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตามบริษทัคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บคืนเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัดงักล่าว  ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 

 
(2) เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการชาํระหน้ีกบับริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั โดยแปลงสภาพจากลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่าย     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่  

31 มีนาคม
2555 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม

2554 

 ณ วนัที่  
31 มีนาคม

2555 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม

2554 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม       

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 49,092  42,309  48,998  48,998 
  49,092  42,309  48,998  48,998 
     

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย       
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  40,000  40,000 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  999  999 

  - -  40,999  40,999 
เจ้าหนีก้ารค้า (รวมแสดงในเจา้หน้ีการคา้)         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  164  171 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 1,710  4,031  1,710  4,031 

  1,710  4,031  1,874  4,202 
     

เงนิทดรองรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั      
 (ไม่มีดอกเบ้ีย)      
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  19 5 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 7 74 7 74 

  7 74 26 79 
 

รายการบญัชีท่ีสาํคญัระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
  2555  2554  2555  2554 
รายได้จากการขาย         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -            -  54 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 137  120  137  120 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 1,984  1,193  1,984  1,193 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,958  9,849  7,958  9,849 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,208  8,776  16,208  8,776 

  26,287  19,938  26,287  19,992 
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  90  90 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 234  261  234  261 

  234  261  324  351 
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หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

  2555  2554  2555  2554 
รายได้อืน่         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  354            - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  24  24 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 12  75  12  75 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 617  -  617  - 

  629  75  1,007  99 
   

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 6,783 1,696  -  - 

  6,783 1,696  -  - 

    
ซ้ือสินค้า/บริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  5  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย -  -  1,071  1,044 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 2,517  2,262  2,517  2,262 
กรรมการ กรรมการ 1,621  918  1,621  918 

  4,138  3,180  5,214  4,224 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร       

ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 11,293 10,302 9,399 8,152 
ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 316 389 260 280 

  11,609 10,691 9,659 8,432 
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11. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

 หน่วย : พนับาท 
   ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 
   ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
   31 ธันวาคม      31 มนีาคม 
   2554        2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 489 - (8) 481 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา  1,026 - (115) 911 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  999 - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  406 168 (120) 454 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  13,391 682 - 14,073 
รวม  16,311 850 (243) 16,918 

       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (455)  228 (1,349) 
รวม (1,122) (455)  228 (1,349) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 15,189 395 (15) 15,569 

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

การปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย       
 (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (66) -  2  (64) 

ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,645) -  159  (1,486) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (1,711) -  161  (1,550) 
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งบการเงนิรวม 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554 

หน่วย : พนับาท 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 มนีาคม 
 2553        2554 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 722 - - 722 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา - 504 - 504 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,499 - - 1,499 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมพิเศษแก่ลูกคา้ 1,154 - (672) 482 
ประมาณการหน้ีสินเงินชดเชยพนกังาน 17,230 889 - 18,119 

รวม 20,605 1,393 (672) 21,326 
       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
รายไดร้อตดับญัชี - (508)  -  (508) 

รวม - (508)  -  (508) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  20,605 885  (672) 20,818 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
การปรับมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย       

 (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (39) (6)  -  (45) 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,304) (206)  -  (1,510) 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (1,343) (212)  -  (1,555) 
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งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 

หน่วย : พนับาท 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      31 มนีาคม 
 2554        2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 1,026 - (115) 911 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 406  168 (120) 454 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,391  682 - 14,073 

รวม 16,253  850 (235) 16,868 
       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (455)  228  (1,349) 

รวม  (1,122) (455)  228  (1,349) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี   15,131 395  (7) 15,519 

 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554 

หน่วย : พนับาท 
ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม      31 มนีาคม 
2553        2554 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 646 - - 646 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา - 504  - 504 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,499  - - 1,499 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมพิเศษแก่ลูกคา้ 1,154  - (672) 482 
ประมาณการหน้ีสินเงินชดเชยพนกังาน 17,230  889  - 18,119 

รวม 20,529  1,393  (672) 21,250 
    
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี    
รายไดร้อตดับญัชี - (508)  -  (508) 

รวม  - (508)  -  (508) 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  20,529 885  (672)  20,742 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
ประกอบดว้ย 

  หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 
 2555  2554  2555  2554 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 52,893 48,216 50,493 44,882 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (539) (213) (388) (213) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 52,354 48,003 50,105 44,669 

 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ คาํนวณจากกาํไรสุทธิสาํหรับงวดปรับปรุงดว้ย
รายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร ซ่ึงไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดใ้น
อตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิทางภาษีและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัย่อยในประเทศอีกแห่งหน่ึง
คาํนวณจากกาํไรสุทธิสําหรับปีปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร ไม่ให้หรือให้ถือ
เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดข้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  

 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 530 ลงวนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 กาํหนดให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิของบริษทัเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีจากอตัราร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557  

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 30 และ 25 ตามลาํดบั ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และ 23 ในการคาํนวณภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 

บริษทัย่อยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวด
ปัจจุบนัตามแบบแสดงรายการและใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
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12.  เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 
32,330 ปอนด ์หรือประมาณ 1.58 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมธนาคารบวก
ร้อยละ 0.5 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : ไม่มี) 

 
13.  เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย 
หน่วย  : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 127,885  119,618  -  - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (26,746)  (29,503)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 101,139  90,115  -  - 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
13.1 บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 400,000 

สวิสฟรังก ์โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีภาระหน้ีคงเหลือจาํนวน 100,000 
สวิสฟรังก์ หรือประมาณ 3.42 ลา้นบาท และ 125,000 สวิสฟรังก์ หรือประมาณ 4.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินตน้มีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ทุกๆวนัท่ี 31 
มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กนัยายน และ 31 ธนัวาคม ตามลาํดบั ซ่ึงกาํหนดชาํระงวดท่ี 1 - 16 จ่ายชาํระงวดละ 
25,000 สวิสฟรังก ์โดยจ่ายชาํระงวดแรกวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมด
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
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13.2 บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช มีวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

จาํนวน 1,800,000 ยโูร บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การเบิกใชเ้งินกูค้รบตามวงเงินกูแ้ลว้ โดยมีดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 3.85 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีภาระหน้ีคงเหลือ จาํนวน 
1,400,000 ยโูร หรือประมาณ 57.64 ลา้นบาท และ 1,400,000 ยโูร หรือประมาณ 57.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั       
เงินตน้มีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุกงวดรายหกเดือนซ่ึงกาํหนดชาํระงวดละ 200,000 ยโูร โดยจ่ายชาํระงวดแรก 
เร่ิมวนัท่ี 26 มีนาคม 2554  และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมดในวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 

   
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2555 บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์ เวียนนา จีเอม็บีเอช มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยด์งักล่าว โดยเล่ือนการจ่ายชาํระงวดท่ีสามในวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 
ภายใตส้ญัญาเดิม เป็นจ่ายชาํระในวนัท่ี 26 มีนาคม 2556 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวจะครบกาํหนดการ
จ่ายชาํระคืนทั้งหมดในวนัท่ี 26 มีนาคม 2559 บริษทัใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอส แอนด ์พ ีซินดิเคท จาํกดั 
(มหาชน) เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 

 
13.3 บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดัมีวงเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ี 

13.3.1 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั มีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 450,000 ปอนด์กบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีภาระหน้ีคงเหลือ 
จาํนวน 367,500 ปอนด ์หรือประมาณ 18.12 ลา้นบาท  และ 390,000 ปอนด์ หรือประมาณ 19.05 
ลา้นบาท  ซ่ึงคิดดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินตน้มีกาํหนดจ่าย
ชาํระคืนทุกเดือน ซ่ึงกาํหนดชาํระงวดท่ี 1 - 60 จ่ายชาํระงวดละ 7,500 ปอนด ์โดยจ่ายชาํระงวดแรก
เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมดในเดือนเมษายน 2559  

 
13.3.2 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกดั มีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 600,000 ปอนด์กบัธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหน่ึง โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีภาระหน้ีคงเหลือ 
จาํนวน 600,000 ปอนด์ หรือประมาณ 29.58 ลา้นบาท และ 600,000 ปอนด์ หรือประมาณ 
29.31 ลา้นบาท ซ่ึงคิดดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินตน้มี
กาํหนดจ่ายชาํระคืนทุกงวดรายสามเดือนซ่ึงกาํหนดชาํระงวดท่ี 1 - 16 จ่ายชาํระงวดละ 37,500 
ปอนด์ โดยจ่ายชาํระงวดแรกเม่ือเดือนตุลาคม 2555 และจะครบกาํหนด การจ่ายชาํระคืน
ทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2559  
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บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอสังหาริมทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 
1.30 ลา้นปอนด ์หรือประมาณ 64.10 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวกบั
ธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงบริษัทจะต้องดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว            
ตามขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูข้า้งตน้ 
 

13.4 บริษทั บางกอกแจม จาํกดั มีวงเงินกูย้มืระยะยาว ดงัน้ี 
13.4.1 บริษทั บางกอกแจม จาํกดั มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 

10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การเบิกใชเ้งินกูค้รบตามวงเงินกูแ้ลว้ 
โดยมีดอกเบ้ียซ่ึงคิดตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 2.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีภาระหน้ีคงเหลือ จาํนวน 8,332,000 ดอลลาร์ไตห้วนั หรือประมาณ 
8.69 ลา้นบาท และ 9,166,000 ดอลลาร์ไตห้วนั หรือประมาณ 9.60 ลา้นบาท เงินตน้มีกาํหนด 
จ่ายชาํระคืนทุก 3 เดือน ซ่ึงกาํหนดชาํระงวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั โดยจ่ายชาํระงวดแรก
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมดในวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 

 

13.4.2 บริษทั บางกอกแจม จาํกดั มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 
10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดมี้การเบิกใชเ้งินกูค้รบตามวงเงินกูแ้ลว้ 
โดยมีดอกเบ้ียซ่ึงคิดตามอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 2.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 มีภาระหน้ีคงเหลือ จาํนวน 10,000,000 ดอลลาร์ไตห้วนั หรือประมาณ 10.43 ลา้นบาท  
เงินตน้มีกาํหนดจ่ายชาํระคืนทุก 3 เดือน ซ่ึงกาํหนดชาํระงวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั 
โดยจ่ายชาํระงวดแรกเร่ิมวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมด    
ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 
จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3.68 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั           
(ดูหมายเหตุขอ้ 8.3) 



 
- 23 - 

 
14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 2,861  3,178  2,861  3,178 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,928  2,490  1,928  2,490 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,789  5,668  4,789  5,668 

 

15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้บนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานไทย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,868  2,357  2,730  2,193 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 728 603 682 548 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 3,596 2,960 3,412 2,741 

 



 
- 24 - 

 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ       
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้น้ปี 73,150 62,755  66,952  57,434 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,868 2,357  2,730  2,193 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 728  603  682  548 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวป้ลายงวด 76,746  65,715  70,364  60,175 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด 4.25% 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 5.0% 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 8.0% - 30.0% 

 
16. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี           
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและทุนสาํรองน้ี     
จะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้
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17. หุ้นทุนซ้ือคนืและสํารองหุ้นทุนซ้ือคนื 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2553 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 คณะกรรมการ
ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 350 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมี
จาํนวนไม่เกิน 10.47 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลกั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 ถึง
วนัท่ี 10 กนัยายน 2553 ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั ไดพ้ิจารณาวิธีการและกาํหนดระยะเวลาการจาํหน่ายหุน้ท่ี
ซ้ือคืนโดยเสนอขายในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในขณะนั้น บริษทัมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 
ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 (ภายหลงั 6 เดือนนบัตั้งแต่การซ้ือหุน้แลว้เสร็จและไม่เกิน 3 ปี นบัแต่การซ้ือหุน้แลว้เสร็จ)  

 

หุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 
2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 
มูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน (พนับาท) 250,951 250,951 250,951 250,951 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน (พนัหุน้) 6,605  6,605  6,605  6,605 
ราคาทุนเฉล่ียหุน้ละ (บาท) 38.00  38.00  38.00  38.00 
จาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืนต่อจาํนวนหุน้        
ท่ีบริษทัออก (ร้อยละ) 6.31  6.31  6.31  6.31 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2554  บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมจาํนวนเงิน 250.95 ลา้นบาท 
ไปเป็นทุนสาํรองสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืน  
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18. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
18.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย 
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือไม่มาก 
เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมส่วนใหญ่กบับริษทัคู่คา้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้
 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 

18.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหาย
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าผลกระทบจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระสาํคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจาํนวนไม่มีนยัสาํคญั 

 

18.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสําคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศทาํในสกลุเงินบาท  
 
แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนอาจมีสาระสําคัญต่อมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมิได้ใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  
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18.4 ประมาณการมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณ
ข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริง
ในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่าง
กนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการ
และขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอ่ืนมีมูลค่าตามบัญชีจํานวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ เน่ืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมี
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ณ ขณะนั้น 

 
19. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี โดยเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้
สามารถแยกรายได ้ผลจากการดาํเนินงาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554  และ
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555 และ 2554 
   หน่วย : พนับาท 
จําแนกตามภูมศิาสตร์ ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,282,374  1,145,638  208,331  175,923  1,490,705  1,321,561 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
164,586 

  
86,704 

  
7,695 

  
(142) 

  
172,281 

  
86,562 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554 
     หน่วย : พนับาท 
จําแนกตามภูมศิาสตร์ ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
สินทรัพยร์วม 2,616,714  2,620,326  447,162  418,883  3,063,876  3,039,209 
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20. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัและหนังสือคํ้าประกนั 
ดงัต่อไปน้ี 
20.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 

 

ค่าเช่าสํานักงานในประเทศ ค่าเช่ารถยนต์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์  
หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 241.92 243.43 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 393.18 392.18 
เกิน 5 ปี 17.55 18.17 

 

ค่าเช่าสํานักงานบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2555 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2554 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 0.51 0.51 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.97 1.02 
เกิน 5 ปี 2.16 2.23 

 

20.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัคงคา้งเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน
ตามสัญญาว่าจา้งและซ้ือขายวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสาขาและร้านคา้แห่งใหม่เป็นจาํนวนเงิน 
25.28  ลา้นบาท และ 39.46  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

20.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้
เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 35.08 ลา้นบาท และ 33.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าว
ไดร้วมหนงัสือคํ้าประกนัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2554 จาํนวน 98,081,673 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 1.25 บาท จาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 และเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 98,081,673 หุ้น  
ในอตัราหุน้ละ 2.75 บาท จาํนวนเงินรวม 269.72 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 

 

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2555 
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