บริษัท ฮอท พอท จํากัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานสอบทานและงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

รายงานการสอบทานการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท ฮอท พอท จํากัด
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2554 ของบริษัท ฮอท พอท จํากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัท ฮอท พอท จํากัด ไมไดถูกตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชี แตจัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถาม
บุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได
ขาพเจาไมพบสิ่งอื่นที่เปนเหตุใหเชื่อวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ฮอท
พอท จํากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลง
วันที่ 11 เมษายน 2554 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังวันที่ในรายงานนั้น
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-2ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบการเงินระหวางกาลขอ 2.2 ในระหวางงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2554 เป น ต น ไป เพื่ อ จั ด ทํ า และนํ า เสนองบการเงิ น ระหว า งกาลนี้ โดยมี ผ ลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 4

(นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
2011/716/0320

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”
-3บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
บาท
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

6
7
8
9

19,093,986
177,502
20,774,273
18,625,007
58,670,768

20,702,881
280,521
26,856,806
18,732,079
66,572,287

10
11
12
24

271,907,233
63,704
7,573,840
61,009,820
340,554,597
399,225,365

258,163,905
73,340
6,946,643
56,650,230
321,834,118
388,406,405

หมายเหตุ
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมตี ัวตน - สุทธิ
เงินประกันและอื่นๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

-4บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

13

67,202,037

1,855,914
86,862,893

14

163,459

324,239

15

1,304,884

1,284,447

5, 17

27,170,984

32,170,984

19

23,153,765

22,377,362

20

420,524
41,746,466
17,200,542
4,789,640
3,946,846
187,099,147

31,714,829
8,977,807
5,068,958
4,077,511
194,714,944

15
5, 18
5, 17
19
20
4

2,675,166
2,750,000
78,940,000
18,979,459
772,694
5,707,005
109,824,324
296,923,471

3,009,938
4,750,000
78,940,000
22,589,459
109,289,397
304,004,341

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจาหนีก้ ารคา
สวนของหนี้สนิ ตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป
สวนของหนี้สนิ ตามสัญญาเชาซื้อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป
สวนของเงินกูย ืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป
สวนของเงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป
สวนของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
เจาหนีก้ รมสรรพากร
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ
เงินกูย ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูย ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ
ประมาณการรือ้ ถอนสินทรัพย
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

-5บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

บาท
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 5,600,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ 86,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
รวมทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว
หุนสามัญ 5,600,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
หุนบุริมสิทธิ 86,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

21

21

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

56,000,000
860,000
56,860,000

56,000,000
860,000
56,860,000

56,000,000
860,000

56,000,000
860,000

45,441,894
102,301,894
399,225,365

27,542,064
84,402,064
388,406,405

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

-6บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

บาท
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ขาดทุนจากการปดสาขาและปดปรับปรุง
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรสําหรับงวด

5
10
5

2554

2553

331,774,433
4,183,789
335,958,222

258,140,069
2,040,936
260,181,005

146,007,079
141,725,251
14,390,547
3,726,765
512,871
306,362,513
29,595,709
2,449,986
27,145,723
8,240,450
18,905,273
18,905,273

121,999,541
113,529,477
13,566,324
2,793,350
238,549
252,127,241
8,053,764
3,105,382
4,948,382
4,948,382
4,948,382

2.19

0.57

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

-7บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
บาท

ทุนทีอ่ อกจําหนายและเรียกชําระแลว กําไร (ขาดทุน)
สะสม
หมายเหตุ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
- ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงาน

56,000,000

4

-

รวม

860,000

27,542,064

84,402,064

-

(1,005,443)

(1,005,443)

860,000

-

26,536,621
18,905,273

83,396,621
18,905,273

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - หลังปรับปรุง
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

56,000,000

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

56,000,000

860,000

45,441,894

102,301,894

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

56,000,000

860,000

-

(6,018,514)
4,948,382

50,841,486
4,948,382

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

56,000,000

860,000

(1,070,132)

55,789,868

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

-8บริษัท ฮอท พอท จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับงวด
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคาและตัดจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนจากการปดปรับปรุงและปดสาขา
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร
คาใชจายดอกเบี้ยจาย
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนีก้ ารคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนีก้ ารคา
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน
รับคืนภาษีเงินได
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2554

2553

18,905,273

4,948,382

19,154,326
187,775
512,871
(369,011)
2,449,986
8,240,450
49,081,670

17,782,669
238,549
(457,009)
3,105,382
25,617,973

103,019
6,082,533
(32,426)

(116,596)
4,198,716
1,158,752

(19,660,856)
10,013,922
(409,983)
45,177,879
(17,715)
45,160,164

(4,653,075)
(3,134,906)
383,009
23,453,873
138,723
(41,874)
23,550,722
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งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

บาท
2554

2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดจายเงินประกันและอืน่ ๆ
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(27,602,146)
448,131
(798,055)
(4,359,590)
(32,311,660)

(11,203,942)
457,009
(136,009)
(2,707,315)
(13,590,257)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายหนีส้ ินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดจายหนีส้ ินตามสัญญาเชาซื้อ
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จายชําระดอกเบี้ยจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(1,855,914)
(160,780)
(314,335)
(2,000,000)
2,860,000
(5,000,000)
(5,693,597)
(2,292,773)
(14,457,399)
(1,608,895)
20,702,881
19,093,986

(167,765)
(150,060)
(187,167)
(625,000)
(500,000)
(6,500,000)
(4,671,172)
(3,164,413)
(15,965,577)
(6,005,112)
15,723,673
9,718,561

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :
ไมมี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
วันที่ 31 มีนาคม 2554
1. ขอมูลทั่วไป
(ก) ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท
บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2547
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
ตั้งอยูเลขที่ 66/77 หมูที่ 8 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ประเทศไทย
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก
บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับกิจการภัตตาคารอาหารแบบใหบริการตามคําสั่งและแบบ
บุฟเฟตโดยเนนประเภทสุกี้และอาหารญี่ปุน ผลิตและจําหนายอาหารสําเร็จรูปและเครื่องดื่มเพื่อ
จําหนายภายในกิจการภัตตาคารอาหารของตน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรานอาหารที่กระจายอยูทั่ว
ประเทศรวมทั้งหมด 81 สาขา และ 78 สาขา ตามลําดับ
สาขา
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
ธันวาคม 2553
รายละเอียดจํานวนสาขา
ยอดยกมา
78
77
เปดเพิ่มในระหวางงวด
3
4
ปดสาขา
(3)
ยอดยกไป
81
78
ในไตรมาสที่ 1 ป 2554 บริษัทอยูระหวางการดําเนินเปดสาขาใหมอีกจํานวน 2 แหง
(ค) จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีพนักงานจํานวน 2,370 คน และ
2,407 คน ตามลําดับ
บริษัทมีคาใชจายพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
ประมาณ 56.48 ลานบาท และ 44.31 ลานบาท ตามลําดับ คาใชจายพนักงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส
คาสวัสดิการ คาประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เปนตน
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐาน
การบัญชี”) ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เ กี่ยวของและจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 โดยเนนการใหขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมให
ซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การอานงบการเงินระหวางกาลนี้ จึงควรอาน
ควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว เพื่อความสะดวกของผูอานงบ
การเงิน
บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่มีผลมาจากการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีในปปจจุบัน ตามที่ระบุไวในขอ 2.3
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหว างป 2553 และป 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใ ช
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงป 2552 และฉบับที่ออกใหม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มีดังตอไปนี้
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูย ืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก
จากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทั รวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนีส้ ิน หนี้สินที่อาจเกิดขึน้
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ
ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรือ่ ง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
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วันที่ 31 มีนาคม 2554
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน อยางไรก็ตาม
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่องผลประโยชนของพนักงาน บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกและปรับปรุงใหมสําหรับป
ปจจุบัน มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที่ระบุไวในหมายเหตุขอ 2.3
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว สวนใหญมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินและการ
ปรับปรุงทันที ยกเวนเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงานที่บริษัทเลือกปรับปรุงกับกําไร
สะสมตนงวดทั้งจํานวน
2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรั บ ปรุ ง ใหม ต ามที่ ก ล า วในหมายเหตุ ข อ 2.2 บริ ษั ท มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงาน
เมื่อออกจากงานตามขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาว
เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทรับรูภาระผูกพันเมื่อเกิด
รายการบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตอง
ใชขอสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราทุพลภาพ อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
บริษัทเลือกที่จะบันทึกหนี้สินทั้งหมดดังกลาวเปนรายการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
2.4. การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใชในระหวางป
ในระหว า งป 2554 สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ ห ใ ช ก ารตี ค วาม
มาตรฐานการบัญชีใหม โดยมีผลบังคับใชถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป มีดังตอไปนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีใหมขางตน จะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชการตีความมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว
3. เกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
3.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง
“งบการเงินระหวางกาล” และตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกําหนดเพื่อ
เปนการใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด โดยเนนการใหขอมูลเพิ่มเติมที่
เปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอน
กับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
3.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติในประเทศ
ไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และจัดทําขึ้นตามแบบรายการยอของบริษัทมหาชน
จํากัดที่กําหนดไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
บริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลเชนเดียวกับที่ใช
สําหรับงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่
มีผลมาจากการบังคับใชมาตรฐานการบัญชีในปปจจุบัน ตามที่ระบุไวในขอ 3.3 และ 3.4
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
นโยบายบัญชีที่เพิ่มเติมจากเดิมมีดังนี้
ตนทุนประมาณการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระ
ผูกพันของกิจการ ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพย
การกําหนดคาเสื่อมราคา บริษัทจะพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ
บริษัทมีการทบทวนมูลคาคงเหลือของสินทรัพย อายุการใหประโยชนของสินทรัพยและ
วิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยทุกสิ้นป
3.4 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
บริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบและโครงการผลประโยชน)
ก) บริ ษั ท มี ส วั ส ดิ ก ารโครงการเงิ น ผลประโยชน เ มื่ อ ออกจากงานให แ ก พ นั ก งานทุ ก คน
กลาวคือ เมื่อพนักงานครบเกษียณอายุหรือออกจากงานจะมีสิทธิไดรับเงินตามอัตราที่กําหนด ซึ่ง
คํานวณจากระยะเวลาที่พนักงานทํางานกับบริษัท
ข) ตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยและนโยบายการจางงานของพนักงาน
พนักงานทุกคนที่มีอายุการจางงานเกินกวา 120 วัน มีสิทธิไดรับเงินชดเชยแรงงานตามขอกําหนด
ของกฎหมายคุมครองแรงงาน เมื่อพนักงานเกษียณอายุจากบริษัท
บริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิด
ลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตอง
ใชขอสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราทุพลภาพ อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา
ถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน
พนักงาน ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ดังนี้
การปรับปรุงงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในงวดกอน
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานเพิม่ ขึ้น
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ประมาณการรือ้ ถอนสินทรัพยเพิ่มขึ้น

บาท
27,542,064
(1,005,443)
26,536,621
5,707,005

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น
ตนทุนขายเพิม่ ขึ้น
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น
คาตอบแทนผูบ ริหารเพิ่มขึ้น
ตนทุนดอกเบีย้ จาย
กําไรสําหรับงวดลดลง
กําไรตอหุนลดลง
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐานลดลง (บาท)

บาท
310,579
82,969
1,528
35,581
59,855
7,842
498,354

0.06
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- 17 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

5. รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพย หนี้สิน รายได ตนทุนและคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทเกิดจากรายการบัญชีกับกิจการที่
เกี่ยวของกัน
ลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนดังนี้
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ
ชื่อบริษัท/บุคคล
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
กองทุนเพื่อการลงทุน
ผูถือหุน
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
กองทุนเพื่อการลงทุน
ผูถือหุน
คุณสกุณา บายเจริญ
บุคคล
ผูถือหุนและกรรมการ
คุณสมชาย ฤกษวิบูลยศรี
บุคคล
ผูถือหุน
คุณสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี
บุคคล
ผูถือหุน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดงั นี้
นโยบายการ
กําหนดราคา
ดอกเบี้ยจาย
คุณสมชาย ฤกษวิบูลยศรี
7% ตอป
คุณสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี
7% ตอป
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
6 - 6.75% ตอป
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
6 - 6.75% ตอป

บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
1,097,548

17,500
26,250
1,450,378

548,812
1,646,360

723,826
2,217,954
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
ยอดคงเหลื อกั บกิ จ การที่ เ กี่ ย วขอ งกัน ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2554 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 มี
ดังตอไปนี้
บาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
ธันวาคม 2553
ดอกเบี้ยจายลวงหนาแก
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
53,753
157,701
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
26,872
80,136
80,625
237,837
เงินกูยืมระยะยาวจาก
คุณสกุณา บายเจริญ
2,750,000
4,750,000
เงินกูยืมระยะยาวจาก
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
70,739,155
74,072,655
กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
35,371,829
37,038,329
106,110,984
111,110,984
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ประกอบดวย คาตอบแทนที่
เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของ รวมไปถึงผลประโยชนตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้
ผูบริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดแก
กรรมการผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา
บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
ผลประโยชนระยะสั้น
3,666,910
2,793,350
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
59,855
3,726,765
2,793,350

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 19 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย
รวม

บาท

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
1,586,000
2,591,612
14,916,374
19,093,986

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
1,517,000
5,935,005
13,250,876
20,702,881

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.50 - 0.75 (พ.ศ. 2553 : รอยละ 0.50 - 0.75)
7. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

บาท

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
1,244,701
(1,067,199)
177,502

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
1,347,720
(1,067,199)
280,521

ในป 2553 บริษัทมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจํานวนเงิน 619,813 บาท สําหรับ
ลูกหนี้การคารายหนึ่งที่คางชําระนาน
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่
คางชําระไดดังนี้
บาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
ธันวาคม 2553
ยังไมครบกําหนดชําระ
177,502
280,521
เกินกําหนด 1 วันถึง 30 วัน
เกินกําหนด 31 วันถึง 90 วัน
เกินกําหนด 91 วันถึง 365 วันขึ้นไป
เกินกําหนด 365 วันขึ้นไป
1,067,199
1,067,199
รวม
1,244,701
1,347,720
หัก คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(1,067,199)
(1,067,199)
สุทธิ
177,502
280,521

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 20 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

8. สินคาคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินคาคงเหลือ ไดแก น้ําจิ้มสุกี้สําเร็จรูป ลูกชิ้น
อาหารสด-แหง ผักสด เครื่องปรุงรส ผงเครื่องดื่มตางๆ และอื่นๆ ประกอบดวย
บาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554 ธันวาคม 2553
วัตถุดิบ
1,349,151
1,749,659
สินคาคงเหลือ - สําเร็จรูปจากการซื้อ
11,779,466
16,627,822
- สําเร็จรูปจากการผลิต
7,645,656
8,479,325
รวม
20,774,273
26,856,806
9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
บาท
เงินสนับสนุนการขายคางรับ
คาเชาปายและออกอากาศภาพยนตรโฆษณาจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวม

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
269,573
4,089,873
1,708,310
8,067,892
4,489,359
18,625,007

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
1,417,694
5,192,297
1,710,900
7,689,757
2,721,431
18,732,079

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 21 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารโรงงานและ
สิ่งปลูกสรางอื่น
สวนปรับปรุงอาคาร
ตามสัญญาเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
อุปกรณสํานักงาน
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารโรงงานและ
สิ่งปลูกสรางอื่น
สวนปรับปรุงอาคาร
ตามสัญญาเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้งและ
อุปกรณสํานักงาน
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
ยานพาหนะ
รวม
สุทธิ

เพิ่มขึ้น

บาท
การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
จําหนาย/
รายการโอนเขา/
ตัดจําหนาย
(ออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 54

31,564,525

-

-

-

31,564,525

51,769,461

-

-

-

51,769,461

205,013,727

19,055,659

(2,678,861)

-

221,390,525

18,998,143
157,096,488
24,439,757
3,502,442
492,384,543

854,110
8,048,871
40,347,630
68,306,270

(23,500)
(126,371)
(74,138)
(2,902,870)

(34,997,120)
(34,997,120)

19,828,753
165,018,988
24,439,757
8,778,814
522,790,823

(7,484,299)

(518,739)

(105,629,809)

(10,510,415)

(11,495,359)
(95,143,444)
(14,467,727)
(234,220,638)
258,163,905

(751,318)
(6,286,377)
(906,981)
(18,973,830)

-

-

(8,003,038)

2,240,127

-

(113,900,097)

23,499
47,252
2,310,878

-

(12,223,178)
(101,382,569)
(15,374,708)
(250,883,590)
271,907,233

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด - ตนทุน
- คาใชจายในการขายและการบริหาร
รวม
ขาดทุนจากการปดสาขาและปดปรับปรุง

บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
1,128,100
1,165,606
17,845,730
16,440,354
18,973,830
17,605,960
512,871
238,549
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมมีสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชา
และอุปกรณทคี่ ิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาและยังคงใชงาน
ที่ดินและอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสรางอื่นมูลคารวม 83.33 ลานบาท ไดนําไปเปนหลักประกันเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในประเทศ (ดูหมายเหตุ 19)
ไตรมาสที่ 1 ป 2554 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม 33.31 ลานบาท ที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ตามมติที่ประชุมกรรมการอนุมัติใหมีการเปดสาขาใหมรวมทั้งหมด 3 สาขา ดังนั้นบริษัทจึงมี
การลงทุนในสวนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเชาและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานในราคาทุน
รวม 27.10 ลานบาท
2. บริษัทมีการซื้ออุปกรณที่ใชในสํานักงานเพิ่มขึ้นในราคาทุน 0.85 ลานบาท
ในระหวางป 2553 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม 75.58 ลานบาท ที่สําคัญดังตอไปนี้
1. บริษัทมีการตอเติมอาคารและสิ่งปลูกสรางภายในโรงงานในระหวางปในราคาทุน 1.64 ลานบาท
2. ตามมติที่ประชุมกรรมการอนุมัติใหมกี ารเปดสาขาใหมรวมทั้งหมด 4 สาขา และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรานตาง ๆ รวมทั้งหมด 4 สาขา ดังนั้นบริษัทจึงมีการลงทุนในสวนปรับปรุงอาคารตาม
สัญญาเชาและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานในราคาทุนรวม 67.97 ลานบาท
3. บริษัทมีการซื้ออุปกรณที่ใชในสํานักงานเพิ่มขึ้นในราคาทุน 4.05 ลานบาท
4. บริษัทมีการทําสัญญาเชาซื้อยานพาหนะจํานวน 4 คัน ในราคาทุน 4.86 ลานบาท มูลคาเชาซื้อ
รวม 4.32 ลานบาท
ไตรมาสที่ 1 ป 2554 บริษัทมีการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ตามมติที่ประชุมกรรมการอนุมัติใหมีการปดสาขาชั่วคราว เนื่องจากหางปดปรับปรุง โดยรวม
ทั้งหมด 1 สาขา ดังนั้นบริษัทจึงมีการปดปรับปรุงสาขาดังกลาวในราคาทุน 2.75 ลานบาท ราคา
ตามบัญชี 0.51 ลานบาท มีผลขาดทุนจากการปดปรับปรุงสาขา 0.51 ลานบาท
ในระหวางป 2553 บริษัทมีการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ตามมติที่ประชุมกรรมการอนุมัติใหมีการปดสาขาเนื่องจากรายไดไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว โดยรวมทั้งหมด 3 สาขา ดังนั้นบริษัทจึงมีการปดสาขาดังกลาวในราคาทุน 11.92
ลานบาท ราคาตามบัญชี 4.45 ลานบาท มีผลขาดทุนจากการปดสาขา 4.79 ลานบาท ในจํานวน
ผลขาดทุนนี้รวมรายการอื่นที่เกี่ยวของกับการปดสาขารวมเปนเงิน 0.34 ลานบาท

“ยังไมไดตรวจสอบ”
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- 23 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงาน
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานของอาคารโรงงาน ทั้งนี้
เพื่อใหสอดคลองกับอายุการใชงานที่ประเมินใหมของสินทรัพยถาวรตามรายงานประเมินราคาของผู
ประเมินราคาอิสระ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทําใหงบการเงินของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีคาเสื่อมราคาลดลงจํานวน 0.30 ลานบาท และ 0.30 ลานบาท และกําไร
สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 0.30 ลานบาท และ 0.30 ลานบาท และกําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 0.03 บาทตอหุน
และ 0.03 บาทตอหุน ตามลําดับ
11. สิทธิการเชา - สุทธิ
สิทธิการเชา ประกอบดวย
บาท
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 53

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด
จํานวนที่เพิ่มขึ้น

ยอดตามบัญชี

จํานวนที่ลดลง

ณ 31 มี.ค. 54

ราคาทุน
สิทธิการเชา
รวมราคาทุน

1,928,253

-

-

1,928,253

1,928,253

-

-

1,928,253

(1,854,913)

(9,636)

-

(1,864,549)

(1,854,913)

(9,636)

-

(1,864,549)

หัก คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการเชา
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สุทธิ

73,340

คาตัดเปนคาใชจายสําหรับงวด - คาใชจายในการขาย

63,704

บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
9,636
9,636

“ยังไมไดตรวจสอบ”
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- 24 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
12. สินทรัพยไมมตี ัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมมตี ัวตน ประกอบดวย
บาท
ยอดตามบัญชี
ราคาทุน

การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด

ณ 31 ธ.ค. 53

จํานวนที่เพิ่มขึ้น

คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

6,760,537

9,000

-

6,769,537

ซอฟตแวรระหวางติดตั้ง

3,102,057

789,055

-

3,891,112

9,862,594

798,055

-

10,660,649

(2,915,951)

(170,858)

-

(3,086,809)

(2,915,951)

(170,858)

-

(3,086,809)

รวมราคาทุน

จํานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 54

หัก คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สุทธิ

6,946,643

คาตัดเปนคาใชจายสําหรับงวด - ตนทุน
- คาใชจายในการขายและการบริหาร

7,573,840

บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
20,969
21,003
149,889
146,070
170,858
167,073

13. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งในประเทศจํานวน 5 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและอาคารโรงงานและ
สิ่งปลูกสรางอื่นของบริษัท (ดูหมายเหตุ 19)

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 25 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

14. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ตั้งแตป 2549 บริษัทไดทําสัญญาเชาทางการเงิน โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 5 ป หนี้สินตามสัญญาเชา
การเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
บาท
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
ธันวาคม 2553
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - รถยนต
165,246
330,492
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
(1,787)
(6,253)
163,459
324,239
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(163,459)
(324,239)
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
15. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
หนี้สนิ ตามสัญญาเชาซื้อ ประกอบดวย
บาท
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - ยานพาหนะ
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
ภาษีรอตัดบัญชี
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ

ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
4,583,731
(456,107)
(147,574)
3,980,050
(1,304,884)
2,675,166

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
4,981,855
(525,851)
(161,619)
4,294,385
(1,284,447)
3,009,938

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 26 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
เงินตน

ดอกเบี้ย

ภาษีรอตัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดชําระ

เงินตน

รอตัด

ดอกเบี้ย

ภาษีรอตัด

ยอดชําระ

รอตัด

ถึงกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป
ถึงกําหนดชําระเกินหาป
รวม

2,675,166
2,675,166

224,674

86,714

-

-

224,674

86,714

2,986,554
2,986,554

3,009,938
3,009,938

293,719
293,719

147,628 3,451,285
-

-

147,628 3,451,285

ในป 2553 บริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทสามแหงเพื่อซื้อยานพาหนะ 4 คันมูลคาตามสัญญา
1,766,635 บาท 962,617 บาท 962,617 บาท และ 621,000 บาท โดยมีกําหนดชําระคาเชาซื้อเปนรายเดือน
ภายในระยะเวลา 48 งวด งวดเดือนละ 36,000 บาท 18,669 บาท 18,669 บาท และ 10,732 บาท ตามลําดับ
เริ่มชําระงวดแรก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553, 3 พฤศจิกายน 2553, 3 พฤศจิกายน 2553 และ 10 มกราคม
2554 ตามลําดับ
ในป 2552 บริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทแหงหนึ่งจํานวน 1 สัญญา เพื่อซื้อยานพาหนะ 1 คัน
มูลคาตามสัญญา 1,429,907 บาท โดยมีกําหนดชําระคาเชาซื้อเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 36 งวด งวด
เดือนละ 34,223 บาท เริ่มชําระงวดแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
ในป 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชาซื้อกับบริษัทแหงหนึ่งจํานวน 2 สัญญา เพื่อซื้อยานพาหนะ 2 คัน
มูลคาตามสั ญญา 1,544,400 บาท และ 691,920 บาท โดยมี กําหนดชําระคาเชาซื้ อเปนรายเดื อนภายใน
ระยะเวลา 48 งวด งวดเดือนละ 32,175 บาท และ 14,415 บาท ตามลําดับ เริ่มชําระงวดแรก เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2551 และวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อบริษัทไดชําระ
เงินงวดสุดทายแลว

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 27 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

16. เงินกูย ืมระยะสั้นและดอกเบีย้ คางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด ดังนี้
บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยืมจาก คุณสมชาย ฤกษวบิ ูลยศรี
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ยอดเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ยอดลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
เงินกูยืมจาก คุณสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ยอดเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ยอดลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

250,000
(250,000)
-

17,500
(17,500)
-

-

-

375,000
(375,000)
-

26,250
(26,250)
-

เงินกูยืมจากคุณสมชาย ฤกษวิบูลยศรีและคุณสมบูรณ ฤกษวิบูลยศรี เปนเงินกูยืมที่มีการจัดทําสัญญา
กูยืมเงิน ในป 2553 มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.00 ตอป
17. เงินกูย ืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด ดังนี้
บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยืมจาก กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ยอดเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ยอดลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
เงินกูยืมจาก กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ยอดเพิ่มขึ้นระหวางงวด
ยอดลดลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
รวม
(หัก) สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

74,072,655
(3,333,500)
70,739,155

1,097,548
(1,097,548)
-

94,073,655
(20,001,000)
74,072,655

5,408,135
(5,408,135)
-

37,038,329
(1,666,500)
35,371,829
106,110,984
(27,170,984)
78,940,000

548,812
(548,812)
-

47,037,329
(9,999,000)
37,038,329
111,110,984
(32,170,984)
78,940,000

2,701,476
(2,701,476)
-

“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

- 28 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554

เงินกูยืมจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชียและกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนเงินกูยืมที่มีการจัดทําสัญญากูยืมเงิน ในป 2554
และ 2553 มีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6 - 6.75 ตอป และ 6 - 6.75 ตอป ตามลําดับ
ตั้งแตป 2551 บริษัทไดรับอนุญาตใหเลื่อนกําหนดการชําระคืนเงินตนกับกองทุนออรีออสเซาท อีสท
เอเชีย
โดยเลื่อนการขอชําระคืนเงินตนที่ครบกําหนดชําระในงวดเดือนตุลาคม 2551 และเดือนเมษายน
2552 ไปเริ่มผอนชําระในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนงวดแรก โดยมีกําหนดคืนเปนเงินงวดเดือนละขั้นต่ําที่
750,000 บาท
ในไตรมาส 1 ป 2554 และในป 2553 บริษัทสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
18. เงินกูย ืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด ดังนี้
บาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
เงินกูยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ดอกเบี้ยคางจาย

เงินกูยืม

ดอกเบี้ยคางจาย

เงินกูยืมจาก คุณสกุณา บายเจริญ
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
ยอดเพิ่มขึ้นระหวางงวด

4,750,000
-

-

6,750,000
-

-

ยอดลดลงระหวางงวด

(2,000,000)

-

(2,000,000)

-

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

2,750,000

-

4,750,000

-

2,750,000

-

4,750,000

-

รวม

เงินกูยืมจากคุณสกุณา บายเจริญ เปนเงินกูยืมที่มีการจัดทําสัญญากูยืมเงิน ไมมีกําหนดระยะเวลาจาย
คืนและไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน
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“ยังไมไดตรวจสอบ”
“สอบทานแลว”

บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
19. เงินกูย ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย
เงินกู
1.
2.
3.
4.
5.

ปที่กู
2552
2552
2552
2553
2552

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน

MLR
MLR
MLR
MLR
MRR

รวม
(หัก) : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

เดือนละไมต่ํากวา 0.45 ลานบาท
เดือนละไมต่ํากวา 0.60 ลานบาท
เดือนละไมต่ํากวา 0.45 ลานบาท
เดือนละไมต่ํากวา 0.08 - 0.31 ลานบาท
เดือนละไมต่ํากวา 0.06 ลานบาท

บาท
ณ วันที่ 31
มีนาคม 2554
9,056,818
12,066,432
9,006,209
11,530,000
473,765
42,133,224
(23,153,765)
18,979,459

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553
10,409,818
13,866,432
10,353,209
9,680,000
657,362
44,966,821
(22,377,362)
22,589,459

เงินกูย ืมระยะยาว 1, 2 และ 3
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินรวม 80 ลานบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวแลวเต็มจํานวน เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ MLR - 1.50 ตอป ในปที่ 1 - 2 และอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป ในปที่ 3 - 5 โดยมีกําหนดชําระ
คืนเงินตนทุกเดือน จํานวน 54 งวด เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนสิงหาคม 2555 อยางไรก็ตามตั้งแต
วันที่ 12 มีนาคม 2552 บริษัทไดรับอนุมัติจากธนาคารแหงนี้ทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ของเงินกูยืม
ระยะยาววงเงินที่ 1, 2 และ 3 ตามรายละเอียดดังนี้
วันที่ 12 มีนาคม 2552 บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งมี
หนี้ที่คางชําระอยูกับธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 ดังนี้
สินเชื่อประเภท
วงเงิน
ยอดหนี้คางชําระ (บาท)
รายการที่
(บาท)
เงินตน
ดอกเบี้ย
1
เงินเบิกเกินบัญชี
5,000,000
4,576,603
2
เงินกู
22,000,000
18,527,818
104,949
3
เงินกู
28,000,000
24,666,432
139,720
4
เงินกู
30,000,000
18,435,209
104,424
5
หนังสือค้ําประกัน
5,000,000
รวม
90,000,000
66,206,062
349,093
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
โดยมีขอตกลงในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ขางตน ดังนี้
(1) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรายการที่ 2 ถึงรายการที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และเดือนธันวาคม
2551 จากอัตราผิดนัดลงเหลือในอัตรารอยละ MLR - 1.5 ตอป สําหรับหนี้เงินกูรายการที่ 2
และ 3 และในอัตรารอยละ MLR สําหรับเงินกูรายการที่ 4
(2) บริษัทตกลงชําระหนี้เงินกูรายการที่ 2 ถึง 4 ที่คางชําระอยูทั้งหมดนับถึงเดือนธันวาคม 2551
ใหแกธนาคาร พรอมดอกเบี้ยคํานวณจากเงินตนที่ยังมิไดชําระคืนในอัตรารอยละ MLR ตอป
นับตั้งแตเดือนมกราคม 2552 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กําหนดชําระเปนงวดทุกหนึ่ง
เดือน ภายในวันทําการสุดทายของเดือนที่ถึงกําหนดชําระ โดยจะชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ตางหากใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555 โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้แตละรายการ ดังนี้
(2.1) บริ ษั ท ต อ งชํ า ระดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะเดื อ นของหนี้ เ งิ น กู แ ต ล ะรายการให แ ก
ธนาคารทุกเดือนจนกวาจะชําระหนี้เงินตนเสร็จสิ้น
(2.2) บริ ษั ทตกลงชําระหนี้ เงิ นตนของหนี้ เงิ นกูที่ค างชํ าระแต ละรายการสํ าหรั บหนี้ เงิ นกู
รายการที่ 2, 3 และ 4 ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ชําระดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นในแตละเดือนทุกเดือน และตั้งแตงวดเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2555 ชําระเงินตนงวดละ 451,000 บาท 600,000 บาท และ 449,000 บาท ตามลําดับ โดย
ชําระหนี้ทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในงวดเดือนธันวาคม 2555
ในไตรมาสที่ 1 ป 2554 และในป 2553 บริษัทสามารถจายชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
วงเงินสินเชื่อดังกลาวมีหลักประกันที่สําคัญ คือ การจดจํานองที่ดินและอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง
อื่ น ของบริ ษัท รวมถึ งผลประโยชน จ ากการประกัน ภั ย ภายใตสัญ ญากู ยื ม บริษัท ตอ งปฏิบั ติต าม
เงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
1. การรักษาอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนไมเกินกวา 1.5 : 1 แต
ไมต่ํากวา 0 ในป 2550 - 2551 และไมเกินกวา 1 : 1 แตไมต่ํากวา 0 ในป 2552 - 2554
2. การรักษาอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ในอัตราสวนไมต่ํากวา 1.5 - 2 : 1
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
เงินกูย ืมระยะยาว 4, ป 2553
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทไดทําสัญญากูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง
ในวงเงิน 20 ลานบาท โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือนๆ ละ 0.08 - 0.31 ลานบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย MLR (ณ วันทําสัญญาอัตรารอยละ 7.50) โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถนุ ายน 2553 เปนตนไป
เงินกูย ืมดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดนิ และสิง่ ปลูกสรางของบริษัท
วงเงินสินเชื่อดังกลาวมีหลักประกันที่สําคัญ คือ การจดจํานองที่ดินและอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง
อื่ น ของบริ ษัท รวมถึ งผลประโยชน จ ากการประกัน ภั ย ภายใตสัญ ญากูยื ม บริ ษัท ต อ งปฏิบั ติต าม
เงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
1. การรักษาอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนไมเกินกวา 2.5 : 1 แตไม
ต่ํากวา 0 ในป 2553 - 2554 และเกินกวา 1.5 : 1 แตไมต่ํากวา 0 ตั้งแตป 2555 เปนตนไป
2. การรักษาอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ในอัตราสวนไมต่ํากวา 1.2 : 1
อยางไรก็ตาม สําหรับวงเงินกูยืมระยะยาววงที่ 1, 2, 3 และ 4 บริษัทได รับการผอนผันการดํารง
อัตราสวนทางการเงินในสัดสวนที่ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งกําหนดไวเปนเงื่อนไขในสัญญาใน
กรณีที่ไมอาจดํารงสัดสวนไดตามนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงสามารถจายชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวไดตาม
กําหนดในสัญญาครบถวนทุกประการ
เงินกูย ืมระยะยาว 5, ป 2552
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 บริษัทไดทําสัญญากูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยในประเทศอีกแหง
หนึ่งในวงเงิน 1.8 ลานบาท โดยมีการชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือนๆ ละ 65,000 บาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย MRR (ณ วันทําสัญญาอัตรารอยละ 7.50) โดยเริม่ ชําระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป
เงินกูย ืมดังกลาวค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
20. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกมา
ผลประโยชนจายโดยโครงการ
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนยกไป
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

บาท
ณ วันที่
31 มีนาคม 2554
1,005,443
187,775
1,193,218
(420,524)
772,694

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บาท
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2554
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
รวม
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

82,969
1,528
35,581
59,855
179,933
7,842
187,775
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
ขอสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการทุพลภาพ

รอยละ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2554
3.1199
4
49
-

21. หุนบุริมสิทธิ
หุนบุริมสิทธิเปนหุนบุริมสิทธิประเภทสะสมและรวมรับในอัตรารอยละ 35 ของเงินปนผลที่จายทุก
คราวหลังจากหักดอกเบี้ยตามระยะเวลาของตั๋วสัญญาใชเงินที่ไถถอนได โดยผูถือหุนบุริมสิทธิ 1 หุนมีสิทธิ
ออกเสียงเทากับ 35 เสียง สิทธิออกเสียงของผูถือหุนบุริมสิทธิคิดเปนรอยละ 35 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท ทั้งนี้หลังจากครบกําหนดปที่ 3 นับจากวันที่มีผลบังคับใช (วันที่ 28 ธันวาคม 2549) ถึงวันที่ครบ
กําหนดปที่ 5 ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะกําหนดใหบริษัท 1) จายชําระคืนเงินตนตั๋วสัญญาใชเงินที่ไถ
ถอนคืนได 2) เพิ่มทุนโดยออกหุนสามัญใหมรอยละ 35 แกผูถือหุนบุริมสิทธิเพื่อแปลงหุนบุริมสิทธิและตั๋ว
สัญญาใชเงินที่ไถถอนคืนไดนั้นเปนหุนสามัญ 3) ลดทุน (โดยสิทธิของตั๋วสัญญาใชเงินที่ไถถอนไดกอน
กําหนดจํานวนรอยละ 1 คิดเปนจํานวนเทียบเทาเงินจํานวน 860,000 บาท) โดยการลดหุนบุริมสิทธิทั้งหมด
และ 4) ใหกูยืมเงินโดยไมมีดอกเบี้ยแกผูถือหุนบุริมสิทธิในจํานวนเทากับจํานวนเงินที่ผูถือหุนบุริมสิทธิจะ
ไดรับจากบริษัทในการลดทุน การจายชําระเงินกูดังกลาวจะหักกลบกับจํานวนเงินที่จายเพื่อการลดทุน
นอกจากนั้นผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิขายหุนบุริมสิทธิใหแกผูถือหุนรายหนึ่งในราคา 1.7 ลานบาท โดยสิทธิ
ทั้งหมดดังกลาวสามารถใชสิทธิไดหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป
22. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสําคัญ และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังตอไปนี้
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ (Credit risk)
บริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อแกลูกหนี้คอนขางต่ํา เนื่องจากบริษัทไมมีนโยบายการขายในลักษณะ
การใหสินเชื่อ แตจะมีการขายแบบเงินสด ลูกหนี้การคาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดเกิดจากลูกหนี้ตาม
สัญญาเฟรนไชสและมีการจายชําระตามปกติ
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้ (Interest rate risk)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันและจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทจะตองจายชําระ
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความ
ยุงยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงิน ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่บริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทนั เวลา
ดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทไมมีรายการคาที่เปน
เงินตราตางประเทศ โดยธุรกรรมหลักจากการซื้อและขายเกิดขึ้นภายในประเทศเทานั้น อีกทั้งไมมีรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดที่กําหนดหรือกระแสเงินสด
คิดลด
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมี
การเปดเผยขอมูลดังกลาว
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บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
23. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (บาท)
18,905,273
4,948,382
หัก จํานวนเงินปนผลสําหรับงวดของหุน บุริมสิทธิ
ชนิดสะสมและรวมรับเงินปนผลในอัตรา
รอยละ 35 (บาท)
(6,616,846)
(1,731,934)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)
12,288,427
3,216,448
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน )
5,600,000
5,600,000
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพืน้ ฐาน (บาทตอหุน)
2.19
0.57
24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาสินทรัพยและบริการเพื่อใชเปนสํานักงาน
และสาขามีกําหนดระยะเวลา 3 - 6 ป ภายใตสัญญาดังกลาว บริษัทผูกพันที่จะตองจายคาเชาและคาบริการ
เดือนละประมาณ 13.94 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินประกันการเชารานและอุปกรณ
และอื่นๆ จํานวน 61.01 ลานบาท และ 56.65 ลานบาท ตามลําดับ ณ วันที่ครบกําหนดสัญญาบริษัทจะไดรับ
คืนเงินประกันดังกลาวหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลวตามสัญญา
25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียวคือการประกอบกิจการภัตตาคารรานอาหารประเภทสุกแี้ ละ
อาหารญี่ปุน โดยมีสวนงานภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยโดยสวนใหญ
ตามที่แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่ไดกลาวไว
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- 36 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
26. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจา ยตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาตอบแทนการใชพื้นที่และการใชบริการตางๆ ตามสาขา
คาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและตัดจาย
ขาดทุนจากการปดสาขาและปดปรับปรุง

บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
5,682,024
3,450,281
145,026,053
113,758,604
40,279,330
37,193,473
56,477,994
44,311,604
19,154,324
17,782,669
512,871
238,549

27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 2.90 : 1 และ 3.60 : 1 ตามลําดับ
28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2011 เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ 2011 และการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2011 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2011 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทในเรื่อง
เหลานี้
ก) บริษัทไดรับอนุมัติใหทําการตกลงกับเจาหนี้และเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของจํานวน 2 ราย (ดู
หมายเหตุ 17) ในการแปลงหนี้เปนทุน โดยมีการกําหนดมูลคาหุนในราคา 26.947645 บาทตอหุน และ
จํานวนหุนสามัญที่กําหนดขึ้นในการแปลงหนี้เปนทุนคํานวณจากจํานวนหนี้ที่เปนเงินตนคงเหลือเฉพาะใน
สวนที่เปนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 78,940,000 บาท คิดเปนจํานวน 2,929,384
หุน ซึ่งไดมีการจัดสรรใหเจาหนี้ทั้งสองรายตามสัดสวนของจํานวนหนี้เงินตนคงเหลือในวันดังกลาว สรุป
ไดดังนี้
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- 37 บริษัท ฮอท พอท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล (ตอ)
วันที่ 31 มีนาคม 2554
ชื่อเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาว

จํานวนเงินตน

จํานวนหุนที่

สัดสวนการจัดสรร

คงเหลือ (บาท)

จัดสรรให

จํานวนหุน (%)

(หุน)
กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย

52,626,667

1,952,923

66.67

26,313,333
78,940,000

976,461
2,929,384

33.33
100.00

กองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

ข) บริษัทไดรับอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนหุนสามัญจาก 56,000,000 บาท (หุนสามัญ 5,600,000
หุนมูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 85,293,840 บาท (หุนสามัญ 8,529,384 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท) ทุนเรือน
หุนที่เพิ่มขึ้น 29,293,840 บาท แบงเปน 2,929,384 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท การเพิ่มทุนดังกลาวนี้เพื่อ
รองรับการแปลงหนี้เปนทุนดังกลาวขางตน ในการแปลงคาหุนจากการกําหนดมูลคาหุนที่แปลงในราคา
26.947645 บาทตอหุนเทียบกับราคามูลคาหุนที่จดทะเบียนในราคา 10 บาทตอหุน ทําใหมีสวนเกินมูลคา
หุนสามัญหุนละ 16.947645 บาท จํานวนหุนสามัญ 2,929,384 หุน เปนจํานวนเงิน 49,646,160 บาท ทั้งนี้
บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับนายทะเบียนหุนสวนบริษัทเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
การเพิ่มทุนดังกลาวขางตนเปนการปฏิบัติตามสิทธิของผูถือหุนบุริมสิทธิที่กําหนดไวเปนเงื่อนไขที่
ตกลงกันไวหลายเรื่อง (ดูหมายเหตุขอ 21) ในเรื่องที่วา “ผูถือหุนบุริมสิทธิมีสิทธิที่จะกําหนดใหบริษัทเพิ่ม
ทุนโดยออกหุนสามัญใหมรอยละ 35 แกผูถือหุนบุริมสิทธิเพื่อแปลงหุนบุริมสิทธิและตั๋วสัญญาใชเงินที่ไถ
ถอนคืนไดนั้นเปนหุนสามัญ”
28.2 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัท
ทํารีไฟแนนซเงินกูยืมประเภท เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะยาวทุกวงเงินจากธนาคารพาณิชยใน
ประเทศแหงเดิมแหงหนึ่ง ไปทําสัญญากูยืมกับธนาคารพาณิชยในประเทศอีกแหงหนึ่ง เนื่องจากตนทุน
ทางการเงินที่ต่ํากวารวมทั้งใหวงเงินกูยืมเพิ่มขึ้น
29. วันที่อนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

