
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม  
และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน     
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามขอ้กําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน              
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการจัดทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ                         
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และ                                
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ
งบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 ธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 443,457,851       672,788,572       313,295,311       563,499,281       
เงินลงทุนชัว่คราว 6 831,527,004       375,738,267       825,090,407       369,443,164       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 และ 16 254,983,793       219,811,352       232,519,811       192,100,729       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 และ 16 7,500,000           - 7,500,000           -
สินคา้คงเหลือ 9 270,787,396       239,509,700       261,139,000       227,837,774       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,228,916         22,140,445         9,311,037           13,058,487         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,822,484,960    1,529,988,336    1,648,855,566    1,365,939,435    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 10 24,338,760         20,583,660         20,583,660         20,583,660         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 และ 16 57,353,117         42,308,582         48,998,000         48,998,000         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 และ 16 - - 50,998,700         40,999,300         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 10,000,000         - 10,000,000         -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,222,471,723    1,162,085,209    975,652,424       915,015,605       
สิทธิการเช่า 14 87,411,313         98,135,714         69,982,080         79,278,215         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 8,102,950           3,894,976           8,102,950           3,894,976           
เงินมดัจาํระยะยาว 168,247,941       148,997,515       126,460,783       113,792,947       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 18,603,956         15,189,023         18,525,797         15,130,673         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,149,966         18,025,290         11,976,765         17,795,567         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,625,679,726    1,509,219,969    1,341,281,159    1,255,488,943    
รวมสินทรัพย์ 3,448,164,686    3,039,208,305    2,990,136,725    2,621,428,378    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554



หมายเหตุ
2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18 - 1,579,573         - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 และ 19 834,502,025    710,399,935     731,282,654     629,197,616     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 35,103,805      29,502,639       - -

หน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 3,440,248        3,177,992         3,440,248         3,177,992         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 130,770,440    153,780,303     122,049,612     148,156,689     
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,161,274        1,762,842         3,161,274         1,762,842         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 43,932,140      43,907,675       24,546,624       24,421,490       
อ่ืนๆ 22,374,374      13,585,246       14,032,584       10,872,911       
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 1,073,284,306 957,696,205     898,512,996     817,589,540     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 78,295,475      90,114,641       - -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 21 3,179,535        2,490,134         3,179,535         2,490,134         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 1,702,867        1,711,181         - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 95,100,663      73,149,848       88,827,904       66,952,095       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,817,703        3,775,923         - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 182,096,243    171,241,727     92,007,439       69,442,229       
รวมหน้ีสิน 1,255,380,549 1,128,937,932  990,520,435     887,031,769     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554



หมายเหตุ

2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 104,686,273 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 523,431,365 523,431,365 523,431,365 523,431,365

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
หุน้สามญั 104,686,273 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 5 บาท  ชาํระครบแลว้  523,431,365 523,431,365 523,431,365 523,431,365

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 23 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137
สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 24 250,951,475 250,951,475 250,951,475 250,951,475

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 894,293,806 612,463,400 732,254,003 468,641,558
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (33,215,222) (37,148,694) 1,607,236 -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,377,785,110 2,092,021,232 2,250,567,765 1,985,348,084
หุน้ทุนซ้ือคืน 24 (250,951,475) (250,951,475) (250,951,475) (250,951,475)
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 65,950,502      69,200,616       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,192,784,137 1,910,270,373 1,999,616,290 1,734,396,609
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,448,164,686 3,039,208,305 2,990,136,725 2,621,428,378

0 0 0 -0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 6,526,636,529  5,878,501,443   5,663,165,823  5,117,263,002  
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,464,754,481) (3,246,049,768) (3,242,804,296) (3,043,123,017) 
กาํไรขั้นตน้ 3,061,882,048  2,632,451,675   2,420,361,527  2,074,139,985  
รายไดอ่ื้น 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 1,001,221         4,155,793          420,973            2,118,827         
เงินปันผลรับ - - 3,389,860         2,447,450         
กาํไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย 19,046,296       - - -
ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
  ของเงินลงทุนชัว่คราว 13,877,216       2,587,144          13,877,276       2,587,144         
ดอกเบ้ียรับ 16,177,590       10,984,852        15,755,571       10,640,391       
อ่ืนๆ 57,994,884       44,990,213        45,811,037       28,438,703       

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 3,169,979,255  2,695,169,677   2,499,616,244  2,120,372,500  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (206,443,559)    (183,358,513)    (205,067,886)    (183,358,513)    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,992,742,812) (1,757,734,534) (1,352,606,686) (1,192,541,991) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (52,425,198)      (54,498,405)      (42,932,027)      (39,583,088)      
ตน้ทุนทางการเงิน (4,646,930)        (3,887,133)        (8,317)               (727)                  
รวมค่าใชจ่้าย (2,256,258,499) (1,999,478,585) (1,600,614,916) (1,415,484,319) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,434,395       (417,373)            - -
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 932,155,151     695,273,719      899,001,328     704,888,181     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (219,608,912)    (240,939,686)    (210,505,591)    (231,239,141)    
กาํไรสําหรับปี 712,546,239     454,334,033      688,495,737     473,649,040     
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน 4,794,996         8,180,910          - -

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 141,248            127,879             - -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 1,588,486         (27,336)              1,607,236         -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (9,128,411)        - (8,036,182)        -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี (2,603,681)        8,281,453          (6,428,946)        -
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 709,942,558     462,615,486      682,066,791     473,649,040     

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 707,805,927 453,811,491 688,495,737 473,649,040
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,740,312 522,542 - -

712,546,239 454,334,033 688,495,737 473,649,040

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 702,610,988 453,591,851 682,066,791 473,649,040
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,331,570 9,023,635 - -

709,942,558 462,615,486 682,066,791 473,649,040

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 25 7.22 4.63 7.02 4.83

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 25 98,081,673 98,081,673 98,081,673 98,081,673

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นทุน ไม่มอีาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ยงัไม่ได้จดัสรร ซื้อคนื ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ภาษีเงินได้เกีย่วกบั

ตามกฎหมาย ซื้อคนื องค์ประกอบของ

กาํไร (ขาดทุน)

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย เบ็ดเสร็จอืน่

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 477,417,346 (37,045,144) 154,786 (38,696)  1,957,194,818 (250,951,475) 74,768,710  1,781,012,053

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

   สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -              -                   -                  -               453,811,491           (320,183) 127,879               (27,336)                         453,591,851 -                  9,023,635 462,615,486

เงินปันผลจ่าย 26 -              -                   -                  -               (318,765,437) -                   -                  -                           (318,765,437)       -                 (14,591,729)           (333,357,166)

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 612,463,400 (37,365,327) 282,665 (66,032) 2,092,021,232 -250,951,475 69,200,616 1,910,270,373

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ปรับมูลค่าของ

ผลต่างของ

งบการเงิน

จากการแปลงค่า

อตัราแลกเปลีย่น

ผลกาํไรที่ยงั

ไม่เกดิขึน้จากการ

บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่จดัสรรแล้ว

กาํไรสะสม รวม



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ส่วนได้เสียที่ รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นทุน ไม่มีอํานาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ยังไม่ได้จดัสรร ซื้อคนื ควบคุม

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ภาษีเงนิได้เกี่ยวกับ

ตามกฎหมาย ซื้อคนื องค์ประกอบของ

กําไร (ขาดทุน)

หลักทรัพย์เผือ่ขาย เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 523,431,365   689,980,549     52,343,137        250,951,475   612,463,400        -37,365,327 282,665 -66,032 2,092,021,232 -250,951,475 69,200,616 1,910,270,373

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

   สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 - - - - 698,677,516        2,203,738 141,248       1,588,486 702,610,988 -  7,331,570 709,942,558

เงินปันผลจ่าย 26 - - - - (416,847,110) - - - -416,847,110 - - -416,847,110

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - - - - - (4,813,113)       -4,813,113

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง

จากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - (5,768,571)       -5,768,571

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 894,293,806 -35,161,589 423,913 1,522,454 2,377,785,110 -250,951,475 65,950,502 2,192,784,137

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากการแปลงค่า ปรับมูลค่าของ

งบการเงนิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผลต่างของ ผลกําไรที่ยัง

อัตราแลกเปลี่ยน ไม่เกิดขึน้จากการ

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

จดัสรรแล้ว



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน องค์ประกอบอื่นของ หุ้นทุน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ซื้อคืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสํารอง สํารองหุ้นทุน ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ

ตามกฎหมาย ซื้อคืน องค์ประกอบของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 523,431,365 689,980,549 52,343,137                250,951,475          313,757,955           - (250,951,475)          1,579,513,006

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 -                -                   -                      -                   473,649,040 - -                    473,649,040

เงินปันผลจ่าย 26 -                -                   -                      -                   (318,765,437) - -                   (318,765,437)              

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 468,641,558 - (250,951,475)         1,734,396,609

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 468,641,558 - (250,951,475)          1,734,396,609

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 -                -                   -                      -                   680,459,555 1,607,236 -                    682,066,791

เงินปันผลจ่าย 26 -                -                   -                      -                   (416,847,110) - -                   (416,847,110)              

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 523,431,365 689,980,549 52,343,137 250,951,475 732,254,003 1,607,236 (250,951,475)         1,999,616,290

กําไรสะสม

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบการเงินเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 932,155,151      695,273,719 899,001,328     704,888,181
ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 260,492,459 263,719,237 217,593,590 229,014,936
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (694,782)            -227,185 (14,577)             -227,185
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการปรับมูลค่า
    ของเงินลงทุนชัว่คราว (14,159,941)       -1,836,948 (13,877,276)      -1,836,887

- - - 3,178,285
(18,434,395)       417,373 - -
(19,046,296)       - - -

1,000,000          - 1,000,000         -
15,496,078        7,623,874 3,917,696         5,503,315

- -750,257 - -750,257
(593,450)            -362,726 (593,450)           -362,726
- - (3,389,860)        -2,447,450

15,592,543        12,761,203 14,838,766       11,884,198
รายไดด้อกเบ้ียรับ (16,177,590)       -10,984,852 (15,755,571)      -10,640,391
ดอกเบ้ียจ่าย 4,646,930          3,887,133 8,317                 727

และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,160,276,707 969,520,571 1,102,728,963 938,204,746

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินทดรองแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
กาํไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -41,992,214 -9,786,689 (47,919,082)      -9,201,439
สินคา้คงเหลือ (31,277,696)       -36,256,148 (33,301,226)      -33,745,321
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,884,497          -8,389,398 1,720,418         -2,521,545
เงินมดัจาํระยะยาว (14,844,405)       -17,060,284 (12,667,836)      -10,825,646
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (11,124,676)       -15,980,329 5,818,802         -17,120,505

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 101,225,790 41,659,149 98,145,544       16,420,498

1,398,432          -2,083,993 1,398,432         -2,083,993
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอนาํส่ง 24,465               9,817,499 125,134             4,454,190
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,789,126          -823,712 3,159,670         3,562,822
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 41,780               782,443 - -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,178,401,806 931,399,109 1,119,208,819 887,143,807
รับดอกเบ้ีย 18,204,622        7,013,381 17,782,603       6,668,920
จ่ายเงินชดเชยพนกังาน (2,770,139)         -2,366,000 (999,138)           -2,366,000
จ่ายดอกเบ้ีย (4,646,930)         -3,887,133 (8,317)               -727
จ่ายภาษีเงินได้ (244,453,535)     -190,650,136 (238,400,556)    -179,524,135

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 944,735,824 741,509,221 897,583,411 711,921,865

ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หน่วย : บาท



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

(3,755,100)         - - -
(441,487,548)     -903,721,500 (441,769,966)    -900,721,500

- 750,924,791 - 750,924,791
3,389,860          - 3,389,860         2,447,450

- - (9,999,400)        -
19,360,012        - - -

(10,000,000)       - (10,000,000)      -
(291,740,303)     -334,808,356 (263,507,698)    -242,336,791

1,128,304          433,200 1,128,304         433,200
(5,501,540)         -2,072,000 (5,501,540)        -2,072,000
(2,245,868)         -17,686,977 - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน -730,852,183 -506,930,842 -726,260,440 -391,324,850

หน่วย : บาท

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัเพ่ิมข้ึน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว



หมายเหตุ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

(1,579,573)          1,579,573 - -
- -3,746,539 - -

(16,649,000)       -22,360,850 - -
10,431,000        62,093,510 - -
(4,813,113)         - - -
(4,710,247)         -4,439,304 (4,710,247)        -4,439,304

(416,831,271)     -322,413,972 (416,831,271)    -322,413,972
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน -434,152,204 -289,287,582 -421,541,518 -326,853,276

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,556               227,185 14,577               227,185

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,076,714)         -14,930,076 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ -229,330,721 -69,412,094 -250,203,970 -6,029,076

672,788,572      742,200,666 563,499,281     569,528,357

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 443,457,851 672,788,572 313,295,311 563,499,281

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท

เงินสดจ่ายหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จ่ายเงินปันผลแก่ผูไ้ม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย



บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยข์องประเทศไทยเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และบริษทั
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2537 โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
อยู่ท่ีเลขท่ี 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทัในเครือ ทาํธุรกิจหลกัคือ
การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอร่ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี อาหารสาํเร็จรูปแช่แขง็ รวมทั้งผลิตภณัฑอ์าหารและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ 
เช่น บริการจดัเล้ียงนอกสถานท่ี เป็นตน้ 

2. เกณฑ์การจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและจดัทาํตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554 และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยลงวนัท่ี 22 มกราคม 
2544 เร่ืองการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัได้จัดทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจาก
งบการเงินฉบบัภาษาไทยซ่ึงไดน้าํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชี
ท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

1) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและ
แนวปฏิบติัทางบญัชีดงัต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 8  ส่วนงานดาํเนินงาน  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้-  การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้-  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

 หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบัติทางบัญชี 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

2) การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี
จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
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ผูบ้ริหารของบริษทัจะนาํมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง  
มาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 ฉบบัท่ี 21 ฉบบัท่ี 25 ฉบบัท่ี 29 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 และแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอน
และการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปัจจุบนั
ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีเร่ิมถือ
ปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้” มาถือปฎิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

2.2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมงบการเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยซ่ึงบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือถือหุน้เกินกว่าร้อยละหา้สิบของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่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(หยดุดาํเนินงาน) ประเทศไทย 99.99 99.99 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั (1) ร้านอาหาร ประเทศไทย 99.99 - 

(1) เม่ือวนัท่ี 5 กรกฏาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) มีมติให้
ลงทุนในบริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั  
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นอกจากน้ี งบการเงินรวมยงัไดร้วมงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศซ่ึงถือหุ้น โดยบริษทั เอส แอนด ์พี 
โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและใหค้วามช่วยเหลือ
ทางดา้นเทคนิคใหก้บัร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั มีดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกจิ จดทะเบยีน อตัราการถอืหุ้น (ร้อยละ) 
  ในประเทศ ณ วนัที ่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 ไตห้วนั 50.00 50.00 
 (หยดุดาํเนินงาน)    
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (1) ร้านอาหาร ไตห้วนั 60.00 60.00 
 (หยดุดาํเนินงาน)    
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์ ร้านอาหาร สาธารณรัฐ   
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั   ประชาชนจีน 91.25 91.25 

บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (2) ร้านอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ - 45.00 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช (3) ร้านอาหาร ออสเตรีย 52.30 50.00 

     
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั ธีม ฟู้ดส์ (พทีอี)ี จํากดั      

บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั (4) 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 

     
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จํากดั     

บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จาํกดั  (5) ร้านอาหาร องักฤษ 96.00 96.00 
 (ยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน)    

บริษทั สุดา จาํกดั  (5) ร้านอาหาร องักฤษ 96.00 96.00 
 (ยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน)    

บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช  (3) ร้านอาหาร ออสเตรีย 40.80 - 
     

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พทีอี)ี จํากดั     
บริษทั บางกอก แจม จาํกดั   ร้านอาหาร ไตห้วนั 50.00 50.00 
บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั  (6) ร้านอาหาร มาเลเซีย 50.00 - 

(1) ในระหว่างปี 2550 บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั ได้หยุดดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยข์องบริษทัดงักล่าวได้ถูกโอนให้แก่บริษทั พาทิโอ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  

ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินกิจการ โดยสินทรัพยถ์าวรของบริษทัดงักล่าวไดถู้กจาํหน่าย
ใหแ้ก่บริษทั บางกอกแจม จาํกดั 
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(2) เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดจ้าํหน่ายหุน้ทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทั ไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั  ซ่ึงประกอบ

กิจการร้านอาหารภายใตช่ื้อ “ไทย” ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใหแ้ก่บุคคลภายนอก จาํนวน 90 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 สวิสฟรังก์) 
คิดเป็นอตัราการถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ซ่ึงมีมูลค่าการขายหุ้นละ 8,125 สวิสฟรังก์ รวมเป็นเงิน 731,250 สวิสฟรังก ์
หรือประมาณ 23.77 ลา้นบาท ภายหลงัการจาํหน่ายหุ้นดงักล่าว ไดส่้งผลให้บริษทั ไทยดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ไม่ไดเ้ป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั อีกต่อไป 

ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จึงไม่ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าวและไดร้วม
ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 

(3) ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท์  จาํกดั ไดโ้อนหุ้นท่ีถือในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จาํนวน 
16,000 หุน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 2.3 ของทุนท่ีชาํระแลว้ ใหแ้ก่บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั 
เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ถือหุน้ทางตรงในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 52.3 

นอกจากน้ี ผลจากการจาํหน่ายหุน้ของบริษทัไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ท่ีถือโดยบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั มีผลทาํใหส้ัดส่วน
การถือหุ้นทางออ้มของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ในบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ลดลงจากร้อยละ 43.05                    
เป็นร้อยละ 40.80  

(4) ในระหวา่งปี 2548 บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดห้ยดุดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ
ปิดบริษทั 

(5) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จาํกดั ในปี 2549 และลงทุนในบริษทั สุดา จาํกดั 
ในปี 2553 จาํนวน 1 ปอนด์ ในแต่ละบริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ของแต่ละ
บริษทัดงักล่าว โดยทั้งสองบริษทัยงัไม่เคยเปิดดาํเนินงาน เป็นผลใหบ้ริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั ภทัรา ไฟน์ 
ไทย คู ซีน จาํกดั และบริษทั สุดา จาํกดั ในอตัราร้อยละ 96 

(6) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีมติใหล้งทุนในบริษทั บางกอก แจม เอสดี
เอน็ บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000  ริงกิต  โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระจาํนวน  2 ริงกิต  ซ่ึงถือโดยบริษทั เอสเค เคเทอร่ิง 
(พีทีอี) จาํกดั เป็นจาํนวน 1 ริงกิต หรือร้อยละ 50 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้   

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000 ริงกิต เป็น 500,000 ริงกิต โดย
บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั ไดถื้อหุน้เพิ่มจาํนวน 349,998 ริงกิต ทาํใหทุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทั บางกอก 
แจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั เป็นจาํนวน 350,000 ริงกิต ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มจาก
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 ดงันั้น บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ถือหุน้ทางออ้มในบริษทั บางกอกแจม เอชดีเอน็ บีเอชดี 
จาํกดั ร้อยละ 50 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไม่ไดร้วมงบการเงินของบริษทั สยาม คิทเช่น 
เอสดีเอ็น บีเอชดี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือหุ้นโดย
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั เน่ืองจากจาํนวนเงินไม่มีสาระสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ2554 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีมูลค่าตามบญัชีแลว้ 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมงบการเงินของ บางกอก แจม
และภทัรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซ่ึงเป็นกิจการเจา้ของคนเดียว (Sole proprietorship firm) ท่ีจดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั เอส เค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั และ 
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั ตามลาํดบั 
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สินทรัพยแ์ละเงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 รายได ้และส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ 
บริษทัร่วม สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีจาํนวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพยร์วม สินทรัพยส์ุทธิ (ยอดสินทรัพยร์วมหกัดว้ยยอดหนี้สินรวม) 
รายไดร้วมและกาํไรสุทธิ ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที ่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)           
บริษัทย่อย           
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั และบริษทัยอ่ย 13.43  14.85 - - 12.86 12.75  -  - 
(สัดส่วนของบริษทัยอ่ยของบริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล             
จาํกดั แสดงอยูใ่นตารางถดัไป)            
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั 0.45  0.42 -  - 0.14 0.14  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั 0.01*  0.01* -  - - -  -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี  อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั 0.78  - -  - 0.09 - - - 

บริษัทร่วม           
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั -  - 2.62* 2.22* -  - 2.60* (0.09)* 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (**) -  - - - -  - - - 

 14.67  15.28 2.62 2.22 13.09 12.89  2.60  (0.09) 
 

* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
** บริษทัไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั เตม็จาํนวน ตั้งแต่ปี 2553 
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ชื่อบริษัท งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์ของบริษัทย่อย  เงนิลงทุนซึ่งบันทกึ  รายได้  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 

 คดิเป็นร้อยละ  โดยวธิีส่วนได้เสียคดิเป็น  คดิเป็นร้อยละ  คดิเป็นร้อยละ 
 ของสินทรัพย์รวม  ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิ  ของรายได้รวม  ของกาํไรสุทธิ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที ่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่  สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล จํากดั           
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั 5.41 6.07 -  - 4.66 4.39  -  - 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 0.53* 0.80* -  - 1.12* 1.34*  -  - 
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั 0.34*  0.55* -  - 0.81*  0.83*  -  - 
บริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั 2.81*  1.44* - - 3.34*  3.04*  - - 
บริษทั ภทัรา ไตห้วนั จาํกดั 0.01*  0.01* - - - -  - - 
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 0.01* - - - 0.24*  - - 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั  - 0.94* -  - 0.89* 1.58*  -  - 
บริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์

 แมนเนจเมนท ์(ปักกิ่ง) จาํกดั 
 

0.39* 
 

0.53* 
 

- 
  

- 
 

0.25* 
 

0.22* 
  

- 
  

- 
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช 1.91*  2.54* -  - 0.77*  0.80*  -  - 
 11.40  12.89 -  - 11.84*  12.44  -  -                      

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พทีอี)ี จํากดั             
บริษทั บางกอกแจม จาํกดั  0.75*  0.85* - - 0.79* 0.31*  -  - 
บริษทั บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี จาํกดั 0.37*  - - - 0.23* -  -  - 
 12.52  13.74 -  - 12.86 12.75  -  - 

 
* ใชข้อ้มูลที่จดัเตรียมโดยผูบ้ริหารและยงัไม่ไดผ้า่นการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้
ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวนั และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องในการเปล่ียนมือซ่ึงจะถึงกาํหนดภายใน
สามเดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภท  
เงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
กาํหนดท่ีมีกาํหนดเวลาไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระคํ้าประกนั 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคา้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขาย
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ส่วนต่างระหวา่งราคาตามบญัชีกบัมูลค่า
ยุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นผลกาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

3.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กาํหนดข้ึนโดยประมาณจากจาํนวนหน้ีที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้ 
การประมาณดงักล่าวอาศยัประสบการณ์ของบริษทัในการเกบ็เงินจากลูกหน้ีแต่ละราย 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนของสินคา้คงเหลือของบริษทัและบริษทัย่อยจาํนวน 4 แห่ง 
คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก และบริษทัย่อยอ่ืนอีกจาํนวน 3 แห่ง คาํนวณโดยใชว้ิธี
เขา้ก่อนออกก่อน 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม แสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

ในกรณีท่ีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.6 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารหน้ีซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะ
ถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน จดัประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดและแสดงดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินของบริษทัแสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศและต่างประเทศแสดงในราคาทุนหัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านของสินทรัพยโ์ดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 - 30 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงและวิธียอดคงเหลือ
ลดลงตามอายกุารใชง้านของสินทรัพยโ์ดยประมาณ 4 - 5 ปี 

ในกรณีท่ีเกิดการดอ้ยค่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพวิเตอร์    5  ปี 

3.9 สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่าของบริษทั และบริษทัยอ่ยแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตัดจาํหน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย กําหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเช่า 
โดยวิธีเสน้ตรง ดงัต่อไปน้ี 

สิทธิการเช่าของบริษทั 3 - 30  ปี 
สิทธิการเช่าของบริษทัยอ่ย 15 - 20  ปี 

3.10 ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัท่ีเกิดจาก
โปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวลัท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงคาํนวณจากประมาณการอตัรา
การใชสิ้ทธิคะแนนสะสมของลูกคา้ เพื่อแลกของรางวลั และราคาเฉล่ียของของรางวลั และ
แสดงรายการเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.11 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไทยจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานตามวิธี Projected Unit Credit เช่น  อตัราคิดลด อตัราเงินเฟ้อ อตัราการเพ่ิมข้ึนของ
เงินเดือน และ อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 

บริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงานในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เขา้กาํไรสะสมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึนทั้งจาํนวน 
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3.12 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บัผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์กเวน้
กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าในมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของ
สญัญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.13 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.14 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินปี
แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ซ่ึงกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
กาํไรขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพ่ือจดัทาํงบการเงินรวมใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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3.15 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เป็นรายได ้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ สาํหรับการขายในประเทศการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ สาํหรับการขายส่งออก กรรมสิทธ์ิในสินคา้โอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
เม่ือบริษทัไดส่้งมอบสินคา้ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งขนส่งสินคา้ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจากผูซ้ื้อ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ  

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได ้เม่ือมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณ์คงคา้ง 

3.16 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินได ้- รายได ้ (ค่าใชจ่้าย) ประกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี 

3.16.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษี
สาํหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจากกาํไรท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเน่ืองจากกาํไร
ทางภาษีได้รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และไม่ได้รวมรายการท่ี 
ไม่สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัคาํนวณ
โดยใชอ้ตัราภาษี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.16.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณ
กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัไดรั้บรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่าง
ชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราว
เท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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บริษทัทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินของแต่ละงวด และลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีลงเม่ือบริษทัเห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมี
กาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมด
มาใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะ
กลบัรายการเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กิจการจะมีกาํไรทางภาษี เพียงพอท่ีจะ
นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่า
จะตอ้งใชใ้นงวดท่ีรับรู้สินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินโดยอิงตามอตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัจะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินได้
ในงวดปัจจุบนัเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหกั
กลบกันและบริษัทตั้ งใจจะชําระหน้ีสินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับชําระ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสิน
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานการจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัและกิจการตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั
ดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั และสาํหรับ
งวดอนาคตแต่ละงวดท่ีบริษทัคาดว่าจะจ่ายหน้ีภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและรับชาํระ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยยอดสุทธิ 

บริษทัแสดงรายการภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนจาก
กิจกรรมตามปกติของกิจการไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ยกเวน้รายการภาษีเงินไดใ้นงวด
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ถา้ภาษีเงินได้
ท่ีเกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในงวดบญัชี
เดียวกนัหรือต่างงวด 

3.17 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยหารกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับปีดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี 
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3.18 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

4. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
4.1 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด ประกอบดว้ย 

4.1.1 หน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพยส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพย ์ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

 
41,307 

 
36,045 

 
41,307 

 
34,444 

บวก ค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 320,262 343,667 273,094 252,797 
ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,501 2,072 5,501 2,072 
ค่าซ้ือสิทธิการเช่า 2,246 17,687 - - 

หกั ส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด 
 - อาคารและอุปกรณ์ 

 
(291,740) 

 
(334,808) 

 
(263,507) 

 
(242,337) 

 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,501) (2,072) (5,501) (2,072) 
 - สิทธิการเช่า (2,246) (17,687) - - 

ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (5,662) (3,597) (5,662) (3,597) 
ส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินจากการซ้ือสินทรัพย ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
64,167 

 
41,307 

 
45,232 

 
41,307 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน       
(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)     

ยอดยกมา 5,668  6,510  5,668  6,510 
บวก ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,662  3,597  5,662  3,597 
หกั เงินสดจ่าย (4,710)  (4,439)  (4,710)  (4,439) 
ยอดยกไป 6,620  5,668  6,620  5,668 
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4.1.2 เงินปันผลคา้งจ่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 1 มกราคม  977 4,626 977 4,626 
บวก เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งปี 416,848 318,765 416,848 318,765 
หกั เงินปันผลจ่าย (416,832) (322,414) (416,832) (322,414) 
เงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 993 977 993 977 

4.1.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 ลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษทัร่วม ถูกแปลงสภาพ
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทร่วมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจาํนวน 7.5 ล้านบาท  
(ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 

4.1.4 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั ไดจ้าํหน่ายหุน้ทั้งหมดท่ี
ถืออยู่ในบริษทั ไทย ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงมีมูลค่าการขาย เป็นจาํนวนเงิน 731,250 
สวิสฟรังก์หรือประมาณ 23.77 ลา้นบาท ซ่ึงได้รับชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 596,250 
สวิสฟรังก ์หรือประมาณ 19.36 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 135,000 สวิสฟรังก ์หรือ
ประมาณ 4.41 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระปีละ 27,000 สวิสฟรังก ์หรือประมาณ 0.88 ลา้น
บาท ภายใน 5 ปี 

4.2 จาํนวนวงเงินสินเช่ือรวมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 ล้านบาท ล้านปอนด์สเตอร์ลงิ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ล้านยูโร 
 2555 2554  2555 2554 2555  2554  2555  2554 

เงินกูย้มืระยะสั้น 355.00 345.00  - - -  -  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 91.00 91.00  0.20 0.17 -  -  0.10  0.10 
หนงัสือคํ้าประกนั 263.07 276.13  - - -  -  -  - 
วงเงินเพ่ือทาํธุรกรรมดา้นเงินตราต่างประเทศ 95.00 95.00  - - 1.00 1.00  -  - 

รวม 804.07 807.13  0.20 0.17 1.00 1.00  0.10  0.10 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

เงินสด 8,123  7,914  6,825  6,550 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 435,335  492,376  306,470  388,252 
เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 4 ต่อปี) -  102,499  -  98,697 
ตัว๋แลกเงินท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.10 - 3.35 ต่อปี) -  70,000  -  70,000 

 443,458  672,789  313,295  563,499 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน        
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 - 3.70 ต่อปี) 240,012  30,012  240,000  30,000 
ตัว๋แลกเงินท่ีถึงกาํหนดจ่ายคืน 5 - 6 เดือน        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30 - 4.00 ต่อปี) 50,000  50,000  50,000  50,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 320,342  89,779  320,342  89,779 
- กองทุนส่วนบุคคล 214,748  199,664  214,748  199,664 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,425  6,283  -  - 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 831,527  375,738  825,090  369,443 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินรวม มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

 31 ธันวาคม 

2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 315,337  5,005  320,342 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  14,748  214,748 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,000  425  6,425 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

 31 ธันวาคม 

2554 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2554 

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 6,000  283  6,283 
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รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนชัว่คราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร  มูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2555 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
จากการปรับมูลค่า
ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2555 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 315,337  5,005  320,342 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  14,748  214,748 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 ราคาทุน ผลกาํไร (ขาดทุน) มูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2554 

ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

จากการปรับมูลค่า

ของเงนิลงทุน

ช่ัวคราว 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 

2554 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
- กองทุนเปิดตราสารหน้ี 87,606  2,173  89,779 
- กองทุนส่วนบุคคล 200,000  (336)  199,664 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
       
ลกูหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 219,886  181,271  207,529  165,546 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,768  13,328  7,896  15,177 
 227,654  194,599  215,425  180,723 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,338)  (2,406)  (3,948)  (3,948) 
รวมลกูหน้ีการคา้ 223,316  192,193  211,477  176,775 
        
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 587  4,944  8,286  7,560 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (2,505)  (2,505) 
 587  4,944  5,781  5,055 
        
ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 5,736  3,779  5,610  3,779 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 25,345  18,895  9,651  6,491 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 254,984  219,811  232,519  192,100 
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ลูกหน้ีการคา้  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษัทอืน่        
ยงัไม่ถึงกาํหนด 105,245 107,052 92,888 91,580 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 112,268 70,596 112,268 70,596 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 188 1,044 188 1,044 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน - 81 - 81 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,185 2,498 2,185 2,245 

รวม 219,886 181,271 207,529 165,546 

 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

    

ยงัไม่ถึงกาํหนด 3,239 4,854 3,313 4,908 
เกินกาํหนดชาํระ     
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 เดือน 188 3,477 188 3,477 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 1,465 176 1,465 176 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,073 2,158 1,127 2,158 
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,803 2,663 1,803 4,458 

รวม 7,768 13,328 7,896 15,177 

รวมลกูหน้ีการคา้ 227,654 194,599 215,425 180,723 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,338) (2,406) (3,948)  (3,948) 

ลกูหน้ีการคา้ 223,316 192,193 211,477 176,775 
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8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) -  -  3,178  3,178 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 8.2) 7,500  -  7,500  - 
 7,500  -  10,678  3,178 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,178)  (3,178) 

 7,500  -  7,500  - 

8.1 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 
จาํนวนเงิน 3 ลา้นดอลลาร์ไตห้วนั หรือประมาณ 3.18 ลา้นบาท เพื่อนาํไปชาํระเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัโดยบริษทัดงักล่าวไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.5 ต่อปี ซ่ึงไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และไดผ้ิดนัด
ชาํระหน้ี อย่างไรก็ตาม บริษทัดงักล่าวกาํลงัจะปิดกิจการ ดงันั้นบริษทัจึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 

8.2 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงการรับชาํระหน้ีกบับริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัมีลูกหน้ีการคา้และเงินทดรองจ่ายกบับริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
เป็นจาํนวน 6.78 ลา้นบาท และ 4.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดถู้กแปลงสภาพเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้น
ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 7.5 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 4.1.3) มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม สาํหรับยอดหน้ีคงเหลืออีกจาํนวน 3.96 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บ
ชาํระคืนเป็นเงินสดแลว้ในเดือนมกราคม 2555 
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9. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

สินคา้สาํเร็จรูป 95,755 56,776 95,755 56,776 
งานระหวา่งทาํ 163 176 163 176 
วตัถุดิบ 118,951 116,438 109,572 104,766 
วสัดุหีบห่อ 46,060 56,406 45,791 56,406 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 9,845 9,049 9,845 9,049 
สินคา้ระหวา่งทาง 13 665 13 665 

รวมสินคา้คงเหลือ 270,787 239,510 261,139 227,838 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 3.46 ลา้นบาท และ 3.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
3.24 ลา้นบาท และ 3.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

10. เงินฝากธนาคารทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั 
10.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากธนาคารของบริษัทจาํนวน 0.58 ล้านบาท ได้ใช้เป็น

หลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารในการออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 

10.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษทักบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง จาํนวน 20 ลา้นบาท ได้ใช้เป็นหลกัประกันเงินกู้ยืมของบริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์
เวียนนา จีเอม็บีเอช ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยออ้มจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นยโูร (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือนของ บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) 
จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3.76 ลา้นบาท ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ของบริษทั บางกอกแจม จาํกดั กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ไม่มี) 
(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  ตามวธีิ ตามวธีิ รายได้เงินปันผล 
 กจิการ ความสัมพนัธ์  (ร้อยละ)  ราคาทุน ส่วนได้เสีย สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 
    2555  2554  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 47.99 47.99 48,998 48,998 57,353 42,309 3,390 2,447 
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 57,353 42,309 3,390 2,447 

            
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 -  - -  - 

 

 

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 ประเภท ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน รายได้เงินปันผล 
 กจิการ ความสัมพนัธ์     (ร้อยละ)   สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 
   2555  2554  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 3,390  2,447 
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 3,390  2,447 

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) -  - 
         - - -  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ร้านอาหาร ผูถื้อหุน้และ            

  ผูบ้ริหารร่วมกนั 10,000  -  99.99 - 10,000 - -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         50,999 40,999 -  - 
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 12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ตราสารหนีท้ีถ่ือจนครบกาํหนด        
หุน้กูด้อ้ยสิทธ์ิ อาย ุ10 ปี (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.375 ต่อปี) 10,000  -  10,000  - 

 10,000  -  10,000  - 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า (ออก) ผลต่างจาก ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      การแปลง ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม     ค่างบการเงนิ 31 ธันวาคม 
 2554     ต่างประเทศ 2555 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 184,463 - - - 962 185,425 
อาคารโรงงาน 188,795 139 - 208 - 189,142 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 941,338 76,034 (52,983) 21,758 1,108 987,255 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,432,679 107,618 (39,081) 109,886 440 1,611,542 
ยานพาหนะ 53,303 8,945 (1,803) - 21  60,466 

รวมราคาทุน 3,061,631 192,736 (93,867) 131,852 2,531 3,294,883 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (76,198) (4,563) - - (64) (80,825) 
อาคารโรงงาน (103,406) (6,460) - - - (109,866) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (708,188) (75,481) 42,958 - 1,933 (738,778) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (1,039,276) (154,501) 33,205 - (1,176) (1,161,748) 
ยานพาหนะ (38,734) (5,039) 1,673 - (24) (42,124) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,965,802) (246,044) 77,836 - 669 (2,133,341) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ระหวา่ง
ก่อสร้างและติดตั้ง  

 
66,256 

 
127,526 

 
- 

 
(131,852) 

 
- 

 
61,930 

 1,162,085     1,223,472 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 และอุปกรณ์ 
 
- 

 
(1,000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,000) 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  1,162,085     1,222,472 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า (ออก) ผลต่างจาก ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      การแปลง ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม     ค่างบการเงนิ 31 ธันวาคม 
 2553     ต่างประเทศ 2554 

ราคาทุน        
ท่ีดิน 261,053 - - - - 261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 133,296 33,095 - 15,246 2,826 184,463 
อาคารโรงงาน 188,795 - - - - 188,795 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 831,781 94,348 (19,049) 29,451 4,807 941,338 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,320,050 76,716 (46,756) 74,756 7,913 1,432,679 
ยานพาหนะ 47,158 5,577 (2,185) 2,646 107  53,303 

รวมราคาทุน 2,782,133 209,736 (67,990) 122,099 15,653 3,061,631 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (71,382) (4,513) - - (303) (76,198) 
อาคารโรงงาน (88,808) (14,598) - - - (103,406) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (644,754) (76,550) 16,490 - (3,374) (708,188) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (930,519) (147,110) 41,814 - (3,461) (1,039,276) 
ยานพาหนะ (35,867) (4,760) 1,991 - (98) (38,734) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,771,330) (247,531) 60,295 - (7,236) (1,965,802) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ระหวา่ง 
 ก่อสร้างและติดตั้ง 

 
54,411 

 
133,931 

 
- 

 
(122,099) 

 
13 

 
66,256 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,065,214     1,162,085 
 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม      
2555      246,044 

2554      247,531 
      

ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเส่ือมราคาสะสม 
  ทั้งจํานวนแต่ยังใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

     

2555      1,573,126 

2554      1,386,998 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า (ออก) ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2554     2555 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053 - - -  261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 37,227 - - -  37,227 
อาคารโรงงาน 188,795 139 - 208  189,142 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 823,926 59,156 (13,193) 21,758  891,647 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,245,629 77,327 (24,768) 109,886  1,408,074 
ยานพาหนะ 51,123 8,946 (1,395) - 58,674 

รวมราคาทุน 2,607,753 145,568 (39,356) 131,852  2,845,817 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (35,808) (1,269) - -  (37,077) 
อาคารโรงงาน (103,406) (6,460) - -  (109,866) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (636,029) (63,161) 12,651 -  (686,539) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (946,848) (131,135) 20,857 -  (1,057,126) 
ยานพาหนะ (36,902) (4,979) 1,394 -  (40,487) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,758,993) (207,004) 34,902 - (1,931,095) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ระหวา่ง  

 ก่อสร้างและติดตั้ง 
 

66,256 
 

127,526 
 
- 

 
(131,852) 

 
61,930 

 915,016    976,652 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - ส่วนปรับปรุงอาคาร  

 และอุปกรณ์ 
 
- 

 
(1,000) 

 
- 

 
- 

 
(1,000) 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  915,016    975,652 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง โอนเข้า (ออก) ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2553     2554 

ราคาทุน       
ท่ีดิน 261,053 - - -  261,053 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 35,506 1,721 - -  37,227 
อาคารโรงงาน 188,795 - - -  188,795 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 744,703 61,653 (11,880) 29,450  823,926 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 1,150,303 62,657 (42,088) 74,757  1,245,629 
ยานพาหนะ 45,324 5,317 (2,164) 2,646 51,123 

รวมราคาทุน 2,425,684 131,348 (56,132) 106,853  2,607,753 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (34,536) (1,272) - -  (35,808) 
อาคารโรงงาน (88,808) (14,598) - -  (103,406) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (583,772) (63,469) 11,212 -  (636,029) 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน (853,814) (130,409) 37,375 -  (946,848) 
ยานพาหนะ (34,187) (4,685) 1,970 -  (36,902) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,595,117) (214,433) 50,557 - (1,758,993) 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ระหวา่ง  
 ก่อสร้างและติดตั้ง 

 
51,660 

 
121,449 

 
- 

 
(106,853) 

 
66,256 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  882,227    915,016 
 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม       
2555      207,004 

2554      214,433 
        

ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเส่ือมราคาสะสม 
 ทั้งจํานวนแต่ยังใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

      

2555      1,543,694 

2554      1,357,566 
 

อาคารของบริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ซ่ึงมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นปอนด ์หรือ
ประมาณ 64.15 ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดง
ในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 19,318 14,676 19,318 14,676 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,208) (5,117) (8,208) (5,117) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 11,110 9,559 11,110 9,559 

14. สิทธิการเช่า 
สิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม    

 2555  2554 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 380,268  361,386 
เพ่ิมข้ึน 2,246  17,687 
ลดลง (30,679)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 470 1,195 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  352,305  380,268 
 

 
  

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม (282,132)  (266,015) 
เพ่ิมข้ึน (13,156)  (15,011) 
ลดลง 30,679  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (285) (1,106) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (264,894)  (282,132) 
  

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555      87,411 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       98,136 
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หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ    

 2555  2554 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 333,574  333,574 
เพ่ิมข้ึน -  - 
ลดลง (30,679)  - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  302,895  333,574 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม (254,296)  (240,891) 
เพ่ิมข้ึน (9,296)  (13,405) 
ลดลง 30,679  - 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (232,913) (254,296) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555     69,982 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554       79,278 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่     (ออก)  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2554       2555 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 8,768  5,501 -  -  14,269 

รวมราคาทุน 8,768 5,501 -  -  14,269 
      ค่าตดัจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  3,895       8,103 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่     (ออก)  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2553       2554 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 6,696  2,072 -  -  8,768 

รวมราคาทุน 6,696 2,072 -  -  8,768 
      ค่าตดัจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (3,696)  (1,177)  -  -  (4,873) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,696)  (1,177)  -  -  (4,873) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 3,000       3,895 
 
ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

2555     1,293 

2554     1,177 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่     (ออก)  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2554       2555 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 8,768  5,501 -  -  14,269 

รวมราคาทุน 8,768  5,501 -  -  14,269 
       
ค่าตดัจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,873)  (1,293)  -  -  (6,166) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  3,895       8,103 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่     (ออก)  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2553       2554 

ราคาทุน         
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 6,696  2,072 -  -  8,768 

รวมราคาทุน 6,696  2,072 -  -  8,768 
       
ค่าตดัจําหน่ายสะสม          
ค่าพฒันาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ (3,696)  (1,177)  -  -  (4,873) 

รวมค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,696)  (1,177)  -  -  (4,873) 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  3,000       3,895 
 

ค่าตดัจําหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
    

2555      1,293 
2554      1,177 

16. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ รายไดอ่ื้น ตน้ทุนขาย ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วนหน่ึงของบริษทัเป็นรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว กิจการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้ 
และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
ท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวส้าํหรับ
รายการท่ีไม่มีราคาตลาด  
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

16.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
ลูกหนีก้ารค้า (รวมแสดงในลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน)    

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 เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  74 - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 191  320  191 320 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 3,212  6,781  3,212 6,781 
บริษทั เดอะไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,167  2,344  1,167 2,344 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,403  3,883  1,403 3,883 

  5,973  13,328  6,101 13,382 
 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)    
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัยอ่ย - -  146 82 

     
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัยอ่ย - -  2,535 2,535 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   - -  (2,505) (2,505) 

  - -  30 30 
  

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัยอ่ย - -  5,018 - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัร่วม 179 262  179 262 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (ไม่มีดอกเบ้ีย) บริษทัร่วม 408 4,682  408 4,682 

  587 4,944  5,781 5,056 
     

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี)     
บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ร้อยละ 3.5 ต่อปี) บริษทัยอ่ย - -  3,178  3,178 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - -  (3,178)  (3,178) 

  - -  -  - 
      

บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (ร้อยละ 5.0 ต่อปี) บริษทัร่วม 7,500  -  7,500  - 

  7,500  -  7,500  - 
     
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม       

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 57,353  42,309  48,998  48,998 
       

บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 4,997  4,997  4,997  4,997 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (4,997)  (4,997)  (4,997)  (4,997) 

  - - - - 
  57,353  42,309  48,998  48,998 
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หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2555  2554  2555  2554 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย     

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

       
บริษทั เอส แอนด ์พี ฟู้ ด โซลชูัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  10,034  10,034 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  - -  (10,034)  (10,034) 

  - -  -  - 
      

บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - -  10,000  - 
  - -  50,999  40,999 
      
เจ้าหนีก้ารค้า (รวมแสดงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน)      

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  306  171 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 1,860  4,031  1,860  4,031 

  1,860  4,031  2,166  4,202 
 

เงนิทดรองรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(ไม่มีดอกเบ้ีย) 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั  บริษทัยอ่ย - -  20 5 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม - 74 - 74 

 - 74 20 79 

16.2 ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ความเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2555  2554  2555  2554 

บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั      
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี -  -  3,178 - 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี -  -  - 3,178 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี -  -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี -  -  3,178 3,178 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,178) (3,178) 
 -  -  -  - 

บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั      
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี -  -  - - 
บวก  ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี 7,500 -  7,500 - 
หกั  รับชาํระคืนระหวา่งปี -  -  - - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 7,500 -  7,500 - 
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16.3 รายการบญัชีท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 
รายได้จากการขาย         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  69  578 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์ เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  16  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 621  950  621  950 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั บริษทัร่วม 6,750  6,238  6,750  6,238 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,631  32,188  25,631  32,188 
บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,304  26,679  36,304  26,679 

  69,306  66,055  69,391  66,633 
         
รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์         

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  360  408 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 896  1,017  896  1,017 

  896  1,017  1,256  1,425 
รายได้เงนิปันผล         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม -  -  3,390  2,447 
  -  -  3,390  2,447 

รายได้อืน่         
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,409  - 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  96  96 
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์ เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,054  - 
บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 68  302  68  302 
บริษทั ฟู้ ดเฮา้ส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั  บริษทัร่วม 1,895  4,773  1,895  4,773 

  1,963  5,075  5,522  5,171 

    
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม       

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 18,434 (417)          -          - 
  18,434 (417)          -          - 

     
ซ้ือสินค้า         

บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 11,311  12,664 11,311 12,664 
  11,311  12,664 11,311 12,664 

         
ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ          

บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  120  41 
บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,954  3,478 
บริษทั เอส อาร์ เอสเตท จาํกดั กรรมการร่วมกนั 432  432  432  432 
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 514  -  514          - 
กรรมการ กรรมการ 3,413  3,413  3,413  3,413 

    4,359  3,845  8,433  7,364 
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หน่วย : พนับาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 

ค่าบริการ         

บริษทั เอส แอนด ์พี แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย  -     -    1,208   988 

บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 2,437    -    2,437    -  

    2,437  -  3,645  988 

      

ค่าตอบแทนผู้บริหาร       

- ผลประโยชน์ระยะสั้น ผูบ้ริหาร 51,422 52,944 42,165 38,462 

- ผลประโยชน์ระยะยาว ผูบ้ริหาร 1,003 1,554 767 1,121 

  52,425 54,498 42,932 39,583 

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2554        2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 489 27 (7) 509 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 1,026 - (415) 611 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999 - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 406 321 - 727 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,391 2,958 (190) 16,159 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
      สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน     
      (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) - 1,607 - 1,607 

รวม 16,311 4,913 (612) 20,612 

       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก       

รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (1,649)  763  (2,008) 

รวม (1,122) (1,649)  763  (2,008) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 15,189 3,264  151 18,604 
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หน่วย : พนับาท 

 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ผลกระทบ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      จากการ  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      ปรับลด  31 ธันวาคม 
 2553        อตัราภาษ ี  2554 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก       
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 722 - (7) (226) 489 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา - 1,728 (189) (513) 1,026 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,499 - - (500) 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,154 237 (862) (123) 406 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,230 3,565 (710) (6,694) 13,391 
รวม 20,605 5,530 (1,768) (8,056) 16,311 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก         

รายไดร้อตดับญัชี - (1,682)  -  560  (1,122) 
รวม - (1,682)  -  560  (1,122) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  20,605 3,848  (1,768) (7,496) 15,189 

          
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก         

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย         
     (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (39) (34)  -  7  (66) 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,304) (341)  -  -  (1,645) 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (1,343) (375)  -  7  (1,711) 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2554        2555 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก       

การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
      (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) (66) (19)  -  (85) 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา (1,645) (476)  503  (1,618) 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  (1,711) (495)  503  (1,703) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
หน่วย : พนับาท 

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

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก      
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 431 - - 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา 1,026 - (415) 611 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 999  - - 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 406  321 - 727 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,391  2,967 (199) 16,159 
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั      
     สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน      

  (รับรู้การเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) -  1,607 - 1,607 
รวม 16,253  4,895 (614) 20,534 

        
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก     

รายไดร้อตดับญัชี (1,122) (1,649)  763  (2,008) 
รวม  (1,122) (1,649)  763  (2,008) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  15,131 3,246  149 18,526 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ใช้ประโยชน์  ผลกระทบ  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      จากการ  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม      ปรับลด  31 ธันวาคม 
 2553        อตัราภาษ ี  2554 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 646 - -  (215) 431 
ผลต่างจากอตัราค่าเส่ือมราคา - 1,728 (189)  (513) 1,026 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,499  - -  (500) 999 
ประมาณการหน้ีสินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1,154  237 (862)  (123) 406 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,230  3,565 (710)  (6,694) 13,391 
รวม 20,529  5,530 (1,761)  (8,045) 16,253 

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีมผีลมาจาก        

รายไดร้อตดับญัชี - (1,682)  -  560  (1,122) 
รวม  - (1,682)  -  560  (1,122) 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบญัชี  20,529 3,848  (1,761)  (7,485) 15,131 
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ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการ 219,814  228,197  210,663  218,855 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงวดก่อน 1,630  6,986  1,630  6,986 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนและท่ีกลบัรายการ (1,835)  (1,739)  (1,787)  (2,087) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการ      
  ลดอตัราภาษีเงินได ้ -  7,496  -  7,485 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 219,609  240,940  210,506  231,239 

รายการกระทบยอดระหว่างภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) และกาํไรทางบญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

        
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 932,155  695,273  899,001  704,888 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 15 - 25  ร้อยละ 15 - 30  ร้อยละ 23  ร้อยละ 30 
ภาษีเงินได ้ 217,251 220,069  206,770  211,466 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดก่อน 1,630 6,986  1,630  6,986 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการลดอตัราภาษีเงินได ้ -  7,496  -  7,485 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี       

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 728  6,389  2,106  5,302 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 219,609  240,940  210,506  231,239 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศ คาํนวณจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีปรับปรุงดว้ย
รายการท่ีกาํหนดภายใตป้ระมวลรัษฎากร ซ่ึงไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดใ้น
อตัราร้อยละ 23 และ 30 ของกาํไรสุทธิทางภาษี สาํหรับปี 2555 และ 2554 ตามลาํดบั สาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของบริษทัยอ่ยในประเทศอีกแห่งหน่ึงคาํนวณจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีปรับปรุงดว้ยรายการท่ีกาํหนดภายใต้
ประมวลรัษฎากร ไม่ใหห้รือใหถื้อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีเงินไดข้องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับปี 2555 และ 2554  

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติในการปรับลดอตัราการจดัเก็บภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                   
จากเดิมในอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิสาํหรับบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล           
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 ท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 530 และ
ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 กาํหนดให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี               
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 และใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 และ 23 ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

บริษทัย่อยในต่างประเทศใชอ้ตัราภาษีท่ีกาํหนดในประเทศนั้นๆในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวด
ปัจจุบนัตามแบบแสดงรายการและใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 

18.  เงินเบิกเกนิบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทวัรองท์ จาํกัด มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 32,330 ปอนด ์หรือประมาณ 1.58 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียตาม
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 :ไม่มี) 

19.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 396,328  377,970  356,208  346,990 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,860  4,031  2,166  4,202 
เงินทดรองรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  74  20  79 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 64,167  41,307  45,232  41,307 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18,086  13,158  18,086  13,158 
เจา้หน้ีอ่ืน 79,912  63,498  79,218  63,498 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 274,149  210,362  230,352  159,964 

 834,502  710,400  731,282  629,198 

20. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย  : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 113,399  119,618  -  - 
หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (35,104)  (29,503)  -  - 
 78,295  90,115  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย มีดงันี้ 

 ระยะเวลา สกลุเงิน วงเงิน วนัทีเ่ริ่มชําระ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

   
 ถึงวนัทีค่รบกาํหนดชําระ (ร้อยละต่อปี) เงินตรา

ต่างประเทศ 
 

พนับาท 
เงินตรา

ต่างประเทศ 
 

พนับาท 
บริษทั ไทย ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั       
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  สวสิฟรังก ์ 400,000 30 มิถุนายน 2552 ถึง 4.25 - - 125,000 4,211 
 งวดละ 25,000 สวสิฟรังก ์   31 มีนาคม 2556      
บริษทั ภัทรา เรสทวัรองท์ เวยีนนา จีเอม็บีเอช จาํกดั (1)    (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2)      
          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดหกเดือน  ยโูร 1,800,000 26 มีนาคม 2554 ถึง 3.85 1,400,000 56,779 1,400,000 57,438 
 งวดละ 200,000 ยโูร   26 มีนาคม 2559      
บริษทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์  จาํกดั (2)          
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกเดือน  ปอนด ์ 450,000 พฤษภาคม 2554 ถึง อตัราเงินกู ้ 300,000 14,804 390,000 19,055 
 งวดละ 7,500 ปอนด ์   เมษายน 2559 บวกร้อยละ 0.5     
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน  ปอนด ์ 600,000 ตุลาคม 2555 ถึง อตัราเงินกู ้ 562,500 27,757 600,000 29,315 
 งวดละ 37,500 ปอนด ์   มิถุนายน 2559 บวกร้อยละ 0.5     
บริษทั บางกอกแจม จํากดั           
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ดอลลาร์ไตห้วนั 10,000,000 16 ธนัวาคม 2554 ถึง อตัราเงินกู ้ 5,830,000 6,150 9,166,000 9,599 
 งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั   16 กนัยายน 2557 บวกร้อยละ 2.75     
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นต่างประเทศ (3) จ่ายชาํระคืนทุกงวดสามเดือน ดอลลาร์ไตห้วนั 10,000,000 8 พฤษภาคม 2555 ถึง อตัราเงินกู ้ 7,498,000 7,909 - - 
 งวดละ 834,000 ดอลลาร์ไตห้วนั   6 กมุภาพนัธ์ 2558 บวกร้อยละ 2.75     
รวมเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย       113,399  119,618 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปีในงบการเงินรวม       (35,104)  (29,503) 
       78,295  90,115 
 

(1) บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช มีวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง จาํนวน 1.8 ลา้นยโูร บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้ีการเบิกใชเ้งินกูค้รบตามวงเงินกูแ้ลว้ และจะครบกาํหนดการจ่ายชาํระคืนทั้งหมดใน
วนัที่ 26 มีนาคม 2558 ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2555 มีการแกไ้ขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย ์โดยเลื่อนการจ่ายชาํระงวดที่สามในวนัที่ 26 มีนาคม 2555  เป็นจ่ายชาํระในวนัที่ 26 มีนาคม 
2556 ดงันั้นเงินกูย้มืระยะยาวจะครบกาํหนดในวนัที่ 26 มีนาคม 2559 บริษทั ภทัรา เรสทวัร์รองท ์เวยีนนา จีเอม็บีเอช ใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.2) 

(2) บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั ไดน้าํอาคารของบริษทั ซึ่งมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นปอนด ์หรือประมาณ 64.15 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง         
(ดูหมายเหตุขอ้ 13) ซึ่งบริษทัจะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตามขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูข้า้งตน้ 

(3) บริษทั บางกอกแจม จาํกดั ใชเ้งินฝากประจาํของบริษทั เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั จาํนวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 3.76 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.3) 
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21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะและอุปกรณ์สํานักงานภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 3,440  3,178  3,440  3,178 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,180  2,490  3,180  2,490 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,620  5,668  6,620  5,668 

22. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยได้บนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบญัญติคุม้ครอง
แรงงานไทย ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,482  10,164  11,935  9,513 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,110 2,597 2,904 2,371 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 15,592 12,761 14,839 11,884 
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ความเคล่ือนไหวของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้สําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,482 10,164  11,935  9,513 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,110  2,597  2,904  2,371 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์               
     ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 9,129  -  8,036  - 
 97,871  75,516  89,827  69,318 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  (2,770)  (2,366)  (999)  (2,366) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการ        
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวป้ลายปี 95,101  73,150  88,828  66,952 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน  9.13 ลา้นบาท และ 8.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั สาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลดและอตัราการเสียชีวิตของขอ้สมมติหลกัใน
การประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีสําคญัท่ีใช้ในการคาํนวณ
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.73 - 3.89  ร้อยละ 4.25  ร้อยละ 3.89  ร้อยละ 4.25 
อตัราการเสียชีวิต ตารางอตัรา  ตารางอตัรา  ตารางอตัรา  ตารางอตัรา 
 การเสียชีวติ  การเสียชีวติ  การเสียชีวติ  การเสียชีวติ 
 ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2540  ของไทยปี 2551  ของไทยปี 2540 
อายเุกษียณปกติ 60 ปี  60 ปี  60 ปี  60 ปี 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5  ร้อยละ 5  ร้อยละ 5  ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 0 - 35  ร้อยละ 0 - 30  ร้อยละ 0 - 35  ร้อยละ 0 - 30 
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสาํรองน้ีจะนาํมาจดัสรรปันผลไม่ได ้

24. 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 โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวน
ไม่เกิน 10.47 ลา้นหุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีจาํหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั ในการน้ี บริษทัไดด้าํเนินการซ้ือหุน้คืนโดยวิธีการเสนอซ้ือในกระดานหลกัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2553  
ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2553 ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทั ไดพ้ิจารณาวิธีการและกาํหนดระยะเวลาการ
จาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนโดยเสนอขายในกระดานหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในขณะนั้น บริษทัมีกาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือ 
ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2556 (ภายหลงั 6 เดือนนบัตั้งแต่การซ้ือหุ้นแลว้เสร็จและ 
ไม่เกิน 3 ปี นบัแต่การซ้ือหุน้แลว้เสร็จ)  

หุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  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 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมจาํนวนเงิน 250.95 ลา้นบาท ไปเป็นทุนสาํรอง
สาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืน  
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25. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม แสดงวิธีการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 
กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (พนับาท) 707,806  453,811 688,496 473,649 
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม (พนัหุน้) 98,082 98,082 98,082 98,082 
หุน้สามญัซ้ือคืนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
ในระหวา่งปี (พนัหุน้) - - - - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (พนัหุน้) 98,082 98,082 98,082 98,082 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 7.22 4.63 7.02  4.83 

26. การจัดสรรกาํไรและเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2553 จาํนวน 98,081,673 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน
ในอตัราหุ้นละ 3.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 318.76 ลา้นบาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผล
ระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 1.25 บาท จาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
10 กนัยายน 2553 และเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มเติมจาํนวน 98,081,673 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 2.00 บาท จาํนวนเงินรวม 
196.16 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุน้
จาํนวน 98,081,673 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน ในอตัรา
หุน้ละ 1.25 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 122.60 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือ
วนัท่ี 9 กนัยายน 2554 คงเหลือเป็นเงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 0.98 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2554 จาํนวน 98,081,673 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 392.33 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวประกอบดว้ยเงินปันผลระหว่างกาลอตัราหุ้นละ 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 ซ่ึงไดจ่้ายแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 
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เม่ือวนัท่ี 9  สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุน้
จาํนวน 98,081,673 หุน้ จากจาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนและชาํระแลว้ หกัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัซ้ือคืน ในอตัรา
หุน้ละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 147.12 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว เม่ือวนัท่ี  7  กนัยายน 2555  
คงเหลือเป็นเงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 0.99 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุ้นสามญั
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ช่ือบริษทั วนัทีป่ระชุม เงนิปันผลจ่าย จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 
 คณะกรรมการบริษทั  (สกุลเงนิ) (ล้านบาท)  

บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 24 เมษายน 2555 150,000 สวสิฟรังก ์ 4.98 29 มิถุนายน 2555 
บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 24 เมษายน 2555 160,200 สวสิฟรังก ์ 5.31 29 มิถุนายน 2555 

   10.29  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

ช่ือบริษทั วนัทีป่ระชุม เงนิปันผลจ่าย จํานวนเงนิ จํานวนเงนิ วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 
 คณะกรรมการบริษทั  (สกุลเงนิ) (ล้านบาท)  

บริษทั เอสเค เคเทอร่ิง (พีทีอี) จาํกดั 19 มกราคม 2554 800,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 19.51 27 มกราคม 2554 
 6 มิถุนายน 2554 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 3.68 4 กรกฎาคม 2554 
บริษทั ธีม ฟู้ ดส์ (พีทีอี) จาํกดั 6 มิถุนายน 2554 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1.22 4 กรกฎาคม 2554 
บริษทั ภทัรา (เจนีวา) จาํกดั 16 กมุภาพนัธ์ 2554 170,000 สวสิฟรังก ์ 6.28 30 มิถุนายน 2554 

    30.69  

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        
และงานระหวา่งทาํ - ลดลง (เพ่ิมข้ึน) (38,966) 10,541 (38,966) 10,541 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,093,529 2,028,019 1,876,449  1,829,327 
ค่าสินคา้สาํเร็จรูปท่ีซ้ือ 57,523  59,612 57,523  59,612 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 260,492 263,719 217,594  229,015 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,556,987 1,338,372 1,241,219  1,044,049 
ค่าขนส่งสินคา้ 165,761 144,588 165,743 144,588 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษทัเป็นสมาชิกโดยความสมคัรใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่าย 
เงินสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 
ของค่าจา้งแต่ละเดือน เงินกองทุนดงักล่าวจะจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินส่วนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมมีจาํนวน 15.38 ลา้นบาท และ 13.39 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการมีจาํนวน  12.87  ลา้นบาท และ 10.88  ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

29. การจัดการส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจัดการส่วนของทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถ 
ในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ช้อตัราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดบัทุน หากแต่
จดัการให้มีระดบัทุนอย่างเพียงพอ สําหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทัเท่านั้น เช่น การออก
หุน้ใหม่หรือปรับปรุงจาํนวนเงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ 

30. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัไดร้ายงานและเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงินของบริษทัดงัต่อไปน้ี 
30.1 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการซ้ือขาย ทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย  
ไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได ้ บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือ 
ไม่มาก เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่คา้ท่ีมี 
ความน่าเช่ือถือ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถื์อ
เป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
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30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียหาย
แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ  ๆไป ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าผลกระทบจาก
อตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงสูงข้ึนไม่มีสาระสาํคญัต่อดอกเบ้ียจ่าย เน่ืองจากเงินกูย้ืมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจาํนวนไม่มีนยัสาํคญั 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการท่ีอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อยในงวดปัจจุบนัและงวดต่อๆ ไป  
ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนไม่มีสาระสําคญัต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศทาํในสกลุเงินบาท  

แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนอาจมีสาระสําคัญต่อมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยมิได้ใช้
เคร่ืองมือทางการเงินในการจดัการความเส่ียงดงักล่าว  

30.4 ประมาณการมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
การเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณ
ข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริง
ในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่าง
กนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการ
และขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ เน่ืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมี
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากมีอตัราดอกเบ้ียท่ีใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ณ ขณะนั้น 
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31. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี โดยเม่ือพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลว้
สามารถแยกรายได ้และผลจากการดาํเนินงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และสินทรัพย์
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ตามส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้งัน้ี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  
   หน่วย : พนับาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร์ ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 5,673,477  5,121,485  853,160 757,016  6,526,637  5,878,501 
กาํไรสุทธิก่อนส่วนท่ีเป็นของ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
702,001 

  
451,606 

  
10,545

  
2,728 

  
712,546 

  
454,334 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
     หน่วย : พนับาท 
จําแนกตามภูมิศาสตร์ ในประเทศ  ต่างประเทศ  รวม 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
สินทรัพยร์วม 3,016,100  2,620,326  432,065 418,882  3,448,165  3,039,208 

32. ภาระผูกพนัและหนังสือคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัและหนงัสือคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
32.1 ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเงินค่าเช่าตามสญัญาเช่าระยะยาว มีดงัน้ี 

ค่าเช่าสํานักงานในประเทศ ค่าเช่ารถยนต์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์  
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2555  2554 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 302,590 243,433 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 601,479 392,184 
เกิน 5 ปี 14,986 18,169 
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ค่าเช่าสํานักงานบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
 2555 2554 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 77,621 74,155 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 175,227 97,060 
เกิน 5 ปี 148,152 108,871 

32.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัคงคา้งเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญา
วา่จา้งและซ้ือขายวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างสาขาและร้านคา้แห่งใหม่เป็นจาํนวนเงิน 34.93 ลา้นบาท 
และ 39.46  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

32.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหเ้พื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
เป็นจาํนวนเงิน 35.93 ลา้นบาท และ 33.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสือ
คํ้าประกนัจาํนวน 0.58 ลา้นบาท ซ่ึงไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10.1) 

32.4 บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิกบั
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิเร่ิมแรก (Initial royalty) 
และค่าลิขสิทธ์ิการดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี ในอตัราท่ีระบุไว้
ในสญัญาเพ่ือการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และกรรมวิธีการผลิต 

32.5 บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาคํ้าประกนั (Letter of guarantee) 
ลงวนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพื่อคํ้าประกนัจาํนวนเงินท่ีบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวตอ้งจ่ายตามสญัญาลิขสิทธ์ิ (License Agreement) ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 32.4 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33.1 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดมี้มติอนุมติัใหข้อวงเงินสินเช่ือแบบไม่มีหลกัประกนักบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 
25 ลา้นบาท รวมถึงหนงัสือคํ้าประกนัธนาคารจาํนวน 5 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 35 ลา้นบาท โดยบริษทั 
เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ไดอ้อกหนงัสือรับภาระหน้ีและตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชัน่แนลฟู้ ดส์ จาํกดั ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 99.99 ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้



 
- 50 - 

 

 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว 6 ปี กบัธนาคาร
ในประเทศดงักล่าวเป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียท่ี MLR ลบดว้ยร้อยละ 2 ต่อปี 
บริษทัย่อยดงักล่าวจะจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกส้ินไตรมาสตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว 
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 8 ลา้นบาทแลว้ในเดือนมกราคม 2556  

33.2 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จาํกดั ไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ 
ของบริษทั ภทัรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมน้ท ์(ปักก่ิง) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัดงักล่าวเป็นจาํนวน 1.46 ลา้นบาท (300,000 ริงกิต) 

34. การจัดประเภทรายการใหม่  
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดมี้                  
การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาท 
รายการ รายการทีแ่สดงไว้เดมิ รายการทีแ่สดงปัจจุบนั งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

    เฉพาะกจิการ 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - เงินทดรองจ่าย เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ   
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,178 3,178 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - เงินทดรองจ่าย เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ   
 แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,178 3,178 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  1,554 1,121 
ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน รายไดอ่ื้น - อ่ืนๆ รายไดอ่ื้น - ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน   
จากการปรับมูลค่าของ  จากการปรับมูลค่าของ   
เงินลงทุนชัว่คราว  เงินลงทุนชัว่คราว 2,587 2,587 

ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้น - อ่ืนๆ รายไดอ่ื้น - ดอกเบ้ียรับ 10,985 10,640 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมตัิให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษทัเมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2556 


	01
	02
	03

