
 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานและงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทัฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) 
 (เดิมช่ือ บริษทัฮอท พอท จาํกดั) 
 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554และ 2553งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทัฮอทพอทจาํกดั(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของ
ขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ีส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดให้
ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้ง
ท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึนตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวมขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าว
ใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินณวนัท่ี 31 ธนัวาคม2554 และ 2553ผลการดาํเนินงานการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัฮอทพอท
จาํกดั(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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 ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.2ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดใ้ชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป เพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี 
โดยมีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4ทั้งน้ีงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบังบการเงินน้ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
 
 
 
 (นางสาวจนัทรา  ว่องศรีอุดมพร)   
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี4996 
 
บริษทัสอบบญัชีธรรมนิติจาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี28 กมุภาพนัธ์ 2555 
2012/144/0320 



-3- 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
สินทรัพย์ 

  บาท 
 หมายเหตุ 2554  2553 

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 17,883,604  20,702,881 
 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 7 1,821,983  280,521 
 สินคา้คงเหลือ 8 41,040,674  26,856,806 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9 39,962,100  22,093,432 
  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  100,708,361  69,933,640 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 385,431,137  254,802,552 
 สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 113,112,081  73,340 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 9,965,061  6,946,643 
 เงินประกนัการเช่าและอ่ืนๆ 25 91,816,822  56,650,230 
  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  600,325,101  318,472,765 
รวมสินทรัพย ์  701,033,462  388,406,405 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี......./........ 
เม่ือวนัท่ี......./......................./....... 

 
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 

 
 

กรรมการ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  บาท 
 หมายเหตุ 2554  2553 
หน้ีสินหมุนเวยีน     
 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 13 5,749,636  1,855,914 
 เจา้หน้ีการคา้  183,645,143  86,862,893 
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน     
  ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 -  324,239 
 ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ     
  ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 2,639,665  1,284,447 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5, 17 27,170,984  32,170,984 
 ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
  ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 37,500,000  22,377,362 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ดโดมอน 27.1, 27.2 33,740,104  - 
เจา้หน้ีสิทธิการเช่าสถาบนัการเงิน 27.4 88,435,911  - 

 เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์  14,111,535  3,755,947 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  47,498,392  27,958,882 
 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  2,264,610  8,977,807 
 เจา้หน้ีกรมสรรพากร  5,184,596  5,068,958 
 ส่วนของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีถึง     
  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 420,524  - 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  8,315,463  4,077,511 
  รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  456,676,563  194,714,944 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี......./........ 
เม่ือวนัท่ี......./......................./....... 

 
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 

 
กรรมการ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
  บาท 
 หมายเหตุ 2554  2553 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 15 5,839,076  3,009,938 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 18 -  4,750,000 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 17 -  78,940,000 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 26,384,550  22,589,459 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 20 1,336,019  - 
 ประมาณการร้ือถอนสินทรัพย ์ 4 8,569,153  - 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  42,128,798  109,289,397 
รวมหน้ีสิน  498,805,361  304,004,341 
ส่วนของผูถื้อหุน้     
 ทุนเรือนหุน้     
  ทุนจดทะเบียน     
  ทุนจดทะเบียน     
    หุน้สามญั 406,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 21 101,500,000   
    หุน้สามญั 5,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 21   56,000,000 
    หุน้บุริมสิทธิ 86,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 22   860,000 
     รวมทุนจดทะเบียน  101,500,000  56,860,000 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี......./........ 
เม่ือวนัท่ี......./......................./....... 

 
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 

 
 

กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
  บาท 
 หมายเหตุ 2554  2553 
  ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้     
    หุน้สามญั 344,615,360 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท 21 86,153,840   
    หุน้สามญั 5,600,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 21   56,000,000 
    หุน้บุริมสิทธิ 86,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 22   860,000 
  86,153,840  56,860,000 
  ส่วนเกินมูลค่าหุน้หุน้สามญั 21 49,646,160  - 
 กาํไรสะสม     
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  66,428,101  27,542,064 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้  202,228,101  84,402,064 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้  701,033,462  388,406,405 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี......./........ 

เม่ือวนัท่ี......./......................./....... 
 

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 
 
 

กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  บาท 
 หมายเหตุ  2554  2553 
รายได ้      
 รายไดจ้ากการขาย   1,456,773,855  1,130,318,199 
 รายไดอ่ื้น   19,948,604  12,398,392 
  รวมรายได ้   1,476,722,459  1,142,716,591 
ค่าใชจ่้าย      
 ตน้ทุนขาย   661,417,991  510,255,232 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย   658,971,417  506,914,340 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   74,136,624  52,519,561 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 5  13,592,091  11,110,567 
 ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง 10  2,197,066  4,788,265 
 ตน้ทุนทางการเงิน 5  7,403,862  11,695,348 
  รวมค่าใชจ่้าย   1,417,719,051  1,097,283,313 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   59,003,408  45,433,278 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   19,111,928  11,872,700 
กาํไรสาํหรับปี  39,891,480  33,560,578 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   -  - 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี   39,891,480  33,560,578 
      
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  24    
 กาํไรสาํหรับปี   0.13 0.15 

 
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 

 
 
 

กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
   บาท 

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้  ส่วนเกินมูลค่า  กาํไร (ขาดทุน)    

 หมายเหตุ  หุน้สามญั  หุน้บุริมสิทธิ  หุน้  สะสม  รวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553   56,000,000  860,000  -  (6,018,514)  50,841,486 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 2553   -  -  -  33,560,578  33,560,578 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2554            

- ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม (ก่อนปรับปรุง)   56,000,000  860,000  -  27,542,064  84,402,064 

รายการปรับปรุง            

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบาย            

การบญัชีเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 4  -  -  -  (1,005,443) (1,005,443)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (หลงัปรับปรุง)  56,000,000  860,000  -  26,536,621  83,396,621 

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 21  29,293,840  -  -  - 29,293,840 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21  -  -  49,646,160  - 49,646,160 

แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั 21, 22  860,000  (860,000)  -  - - 

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปี 2554   -  -  -  39,891,480 39,891,480 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   86,153,840  -  49,646,160  66,428,101 202,228,101 

 
 

 

 

 

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 
 
 
 

กรรมการ 



-9- 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 บาท 
 2554  2553 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
 กาํไรสาํหรับปี  39,891,480  33,560,578 
 รายการปรับกระทบยอดกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)     
  จากกิจกรรมดาํเนินงาน :    
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 90,000  619,813 
   ค่าเส่ือมราคาและตดัจ่าย 87,661,849  73,098,989 
   ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง 2,197,066  4,788,265 
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (293,453)  (388,358) 
   ผลต่างระหวา่งเงินจ่ายซ้ือกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิกิจการไดโดมอน 31,652  - 
   รายไดด้อกเบ้ียรับ (145,687)  (46,384) 
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 751,100  - 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 7,403,862  11,695,348 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียประมาณการร้ือถอน 28,348  - 
   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 19,111,928  11,872,700 
 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์    
  และหน้ีสินดาํเนินงาน 156,728,145  135,200,951 
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง    
       ลูกหน้ีการคา้ (1,631,462)  (150,797) 
       สินคา้คงเหลือ (10,921,894)  (6,577,687) 
       สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,387,148)  (4,676,106) 
 หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
       เจา้หน้ีการคา้ 96,782,250  23,182,463 
  เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ -  (3,843,628) 
  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,628,314  3,300,400 
       หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,353,590  2,976,678 

 
ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 

 

 

กรรมการ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 บาท 
 2554  2553 
 เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 255,551,795  149,412,274 
 ดอกเบ้ียรับ 145,687  46,384 
 จ่ายภาษีเงินได ้ (25,825,125)  (2,894,894) 
  เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 229,872,357  146,563,764 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ดโดมอน (12,037,500)  - 
 เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (185,816,633)  (72,804,189) 
 เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 532,244  486,507 
 เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า (9,224,732)  - 
 เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,954,571)  (3,702,784) 
 เงินสดจ่ายค่าเงินประกนัและอ่ืนๆ (25,966,391)  (7,431,727) 
    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (236,467,583)  (83,452,193) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,893,722  (2,929,276) 
 เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (324,239)  (616,318) 
 เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ (1,795,238)  (1,037,815) 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  (625,000) 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (4,750,000)  (2,000,000) 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (83,940,000)  (30,000,000) 
 เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 79,869,549  11,080,000 
 เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (60,951,820)  (20,102,472) 
 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุน้สามญั 78,940,000  - 
 จ่ายชาํระดอกเบ้ียจ่าย (7,166,025)  (11,901,482) 
  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 3,775,949  (58,132,363) 
 

 

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 
 

 

กรรมการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

 บาท 
 2554  2553 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,819,277)  4,979,208 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 20,702,881  15,723,673 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 17,883,604  20,702,881 
    
ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม :    
 ในระหวา่งปีมีการซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ีสิน ดงัน้ี    
  ภาระหน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 5,979,594  4,324,910 
  รายการลงทุนในกิจการไดโดมอนท่ียงัไม่จ่ายชาํระ 33,740,104  - 
  รายการลงทุนในสิทธิการเช่าท่ียงัไม่จ่ายชาํระ 88,435,911  - 
 

 

 

ขอรับรองวา่เป็นรายการอนัถูกตอ้งและเป็นจริง 
 

 

กรรมการ 

 

 
 



 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
  (ก)  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 
มกราคม 2547 
  จากการประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด เพื่อนําบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนกบันายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 6 
กรกฎาคม 2554 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 การนาํหุน้ของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ 
(MAI) ยงัอยูใ่นขั้นตอนการดาํเนินการพิจารณาจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

     บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
      ตั้งอยูเ่ลขท่ี 66/77 หมู่ท่ี 8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230  

ประเทศไทย  
 (ข)  ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 
    บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักิจการภตัตาคารร้านอาหารแบบให้บริการตามคาํสั่งและแบบ

บุฟเฟต์โดยเน้นประเภทสุก้ีและอาหารญ่ีปุ่น ผลิตและจาํหน่ายอาหารสําเร็จรูปและเคร่ืองด่ืมเพื่อ
จาํหน่ายภายในกิจการภตัตาคารอาหารของตน 

      ในระหว่างปี 2554  บริษทัไดเ้พิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ประเภทอาหารป้ิงและยา่งสไตลญ่ี์ปุ่น แบบ
บุฟเฟต ์   

      ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีภตัตาคารร้านอาหารท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศรวม
ทั้งหมด 125 สาขา และ 78 สาขา ตามลาํดบั 

 สาขา 
 2554  2553 
รายละเอียดจาํนวนสาขา    
 ยอดยกมา 78  77 
 เปิดเพิ่มในระหวา่งปี 49  4 
 ปิดสาขา (1)  (3) 
 ยอดยกไป 126  78 

      ในระหว่างปี 2554 สาขาท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 48 สาขา ประกอบดว้ย ร้านอาหารประเภทสุก้ีและ
อาหารญ่ีปุ่นฮอทพอทจาํนวน 24 สาขา และร้านอาหารรูปแบบป้ิงและยา่งไดโดมอนจาํนวน 24 สาขา 
และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการเปิดสาขาใหม่อีกจาํนวน 1 แห่ง ซ่ึง
ยงัไม่แลว้เสร็จ 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 (ค)  จาํนวนพนกังาน 
      ณวนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 และ 2553บริษทัมีพนกังานจาํนวน 3,042คนและ2,407คนตามลาํดบั 

  บริษทัมีค่าใชจ่้ายพนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ประมาณ 257.23
ลา้นบาท และ 187.69ลา้นบาท ตามลาํดบัค่าใชจ่้ายพนกังาน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั ค่าสวสัดิการ ค่า
ประกนัสงัคมเงินสมทบกองทุนทดแทนและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
 2.1 เกณฑใ์นการเสนองบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะและการแสดงรายการไดท้าํข้ึนตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับ
บริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

   งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

      งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดังกล่าว เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบ
การเงิน 

 
 2.2 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  ในระหว่างปี 2553 และปี 2554สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัปรับปรุงปี 2552 และฉบบัท่ีออกใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

   แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  1  (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน   
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  2  (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินคา้คงเหลือ  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  7  (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  8  (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลง
       ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  
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   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาเช่า  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองตน้ทุนการกูย้มื  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก 
       จากงาน 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
       กิจการ 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองกาํไรต่อหุน้  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
       และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน   
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
   มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือ 
         ไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก   
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 
   การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
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  ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม
สําหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีออกและปรับปรุงใหม่สาํหรับปี
ปัจจุบนั มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัตามท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2.3 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว ส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินและการ
ปรับปรุงทนัที ยกเวน้เร่ืองการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงานท่ีบริษทัเลือกปรับปรุงกบักาํไร
สะสมตน้งวดทั้งจาํนวน 

 
 2.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.2 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
ดงัต่อไปน้ี 

 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน  
    ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 
    งบแสดงฐานะการเงิน 
    งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
    งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
    งบกระแสเงินสด 
    หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 

 ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ บริษทัมีภาระผกูพนัสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังาน
เม่ือออกจากงานตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน ซ่ึงเดิมบริษทัรับรู้ภาระผกูพนัเม่ือเกิด
รายการบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใชข้อ้สมมติฐานท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราทุพลภาพ อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
 บริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
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 2.4 การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีประกาศใชใ้นระหวา่งปี 

 ในระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้การตีความ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

   การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

   การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์
ท่ีไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

   การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ขา้งตน้ จะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้การตีความมาตรฐานการบญัชี
ดงักล่าว 

 
3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

3.1 รายได ้
  รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
  รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่าย
บริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมี
การใหบ้ริการ 

  รายไดจ้ากการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม และรายไดค่้าบริการอ่ืนรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการ
ใหบ้ริการหรือส่งมอบสินคา้แลว้ 

  รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบใหก้บัร้านอาหารเฟรนไชน์รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้แลว้ 
  รายไดจ้ากค่าเฟรนไชน์รับรู้เป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามระยะเวลาของสญัญา 
  เงินสนับสนุนทางการคา้รับรู้เป็นรายได้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึง

เป็นไปตามเน้ือหาของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งหรือระยะเวลาของขอ้ตกลง 
  ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.2 ค่าใชจ่้าย 
  รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา 

  ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกันบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผล
มาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้อง
หรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั้น
ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 
 3.4 ลูกหน้ีการคา้ 

   ลูกหน้ีการคา้แสดงตามราคาตามใบแจง้หน้ีหกัส่วนลด หกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) บริษทั
บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดั
จาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
 3.5 สินคา้คงเหลือ 

   วตัถุดิบ วสัดุส้ินเปลืองและสินคา้สาํเร็จรูปแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 

   ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธี เขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 
ตน้ทุนในการดัดแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินคา้สาํเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าใชจ่้ายในการ
ผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

  มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
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 3.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   ท่ีดินแสดงในราคาทุนและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าและ

อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

   ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ทบทวนใหม่  เดิม 
ส่วนปรับปรุงอาคารตามสญัญาเช่า  ตามอายสุญัญาเช่า  ตามอายสุญัญาเช่า 
อาคารโรงงาน  10 - 30 ปี 20 ปี 
ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  10 ปี 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน  5 ปี 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 5 ปี 
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน  5ปี 5ปี 

 
   สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 
   อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีใชค้รัว อุปกรณ์บริการตามสาขา 
   กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้าย

อ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการจาํหน่าย 
   ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระ

ผกูพนัของกิจการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
   การกําหนดค่าเส่ือมราคา บริษัทจะพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละ

ส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
   บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย  ์อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละ

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 3.7 สิทธิการเช่า 
    สิทธิการเช่าพื้นท่ีเช่าร้านสาขาแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
    ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาแห่งสญัญา 
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 3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
    ค่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ท่ีมีอายุการใช้งานจาํกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ่ายสะสมและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
    ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

เกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน ซ่ึงไม่
อาจกาํหนดระยะเวลาการส้ินสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะไม่ถูกตดัจ่าย แต่จะ
ไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ จะ
ถูกตัดจาํหน่ายนับจากวนัท่ีเร่ิมก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์  5 ปี และ 10 ปี 
 
3.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

   ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใชง้านไม่จาํกดัและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้จะมี
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีและเม่ือมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า  

   การรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มท่ีเคยรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดก่อน ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แมว้า่สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะยงัไม่มีการจาํหน่ายออกไปยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกั
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มี
การปรับปรุงกลบัรายการ 

   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าอย่างเพียงพอเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.10 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 
3.11 ประมาณการหน้ีสิน 
  ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจาก

ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนั ซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระหน้ีสิน
ดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบดงักล่าวเป็นนยัสาํคญั ประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนั
ก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 
 3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
  บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และตามระเบียบพนกังานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

  บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้
ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

  บริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดดงักล่าวเป็นคร้ังแรกเป็นรายการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
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3.13 ภาษีเงินได ้

   บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสําหรับปีตามภาษีก่อนภาษีเงินได ้ซ่ึงไดป้รับปรุงรายการท่ีมี
ความแตกต่างกนัระหวา่งทางบญัชีและภาษีแลว้ 

 
3.14 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วย

จาํนวนหุน้สามญัหรือหุน้เทียบเท่าหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
 

3.15 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
      ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น ดงันั้นผล
ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจาก
ท่ีประมาณไว ้ 

      ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการ
ทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดใน
อนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

 
3.16 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัรวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนันอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัผูบ้ริหารสําคญักรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคล
เหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 3.17 สญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น
ให้กบับริษทัและบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะใชสิ้ทธิในการซ้ือทรัพยสิ์นเม่ือถึงวนัท่ีครบกาํหนดของ
สญัญาเช่าถูกบนัทึกเป็นสญัญาเช่าการเงิน  

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเช่าทางการเงิน ตน้ทุนของทรัพยสิ์นถูกบนัทึกไวพ้ร้อมกบัภาระผูกพนั 
สาํหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจาํนวนดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายทางการเงินบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
ในงวดปีปัจจุบนัตามสดัส่วนของยอดคงเหลือ 

 
 3.18 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
   สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 
 3.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัวิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 23 

 
  3.20 ค่าความนิยม 

 ตน้ทุนของการได้มาของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ผลต่างจะถูก
พิจารณาเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุน
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และค่าเผือ่ดอ้ยค่าของความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการโอนกลบัรายการ 
 ตน้ทุนของการไดม้าของเงินลงทุน (สินทรัพยห์กัหน้ีสิน = สินทรัพยสุ์ทธิ)ตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรม
ของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิผลต่างจะถูกพิจารณาเป็นค่าความนิยมติดลบและจะถูกรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที  
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4. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั 
   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์
พนกังาน ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ดงัน้ี 

  
   การปรับปรุงงบการเงิน 

  
   งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ส่วนของผูถื้อหุน้) 

 บาท 
 กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน (ก่อนปรับปรุง) 27,542,064 
 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน (1,005,443) 
 กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554(หลงัปรับปรุง) 26,536,621 
 ประมาณการร้ือถอนสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 8,569,153 

 
  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 บาท 
  ค่าใชจ่้ายประมาณการร้ือถอนสินทรัพย ์  
   ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 1,216,668 
   ตน้ทุนทางการเงินประมาณการร้ือถอน 28,348 
  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน  
   ตน้ทุนขายเพิม่ข้ึน 331,862 
   ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน 6,122 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 143,515 
   ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเพิ่มข้ึน 238,232 
   ตน้ทุนดอกเบ้ียจ่าย 31,369 
  กาํไรสาํหรับปีลดลง 1,996,116 
  
  กาํไรต่อหุน้ลดลง  
  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง  0.01 
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5. รายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจากรายการบญัชีกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
  ลกัษณะของความสมัพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นดงัน้ี 

ช่ือบริษทั/บุคคล  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย  กองทุนเพื่อการลงทุน  ผูถื้อหุน้ 
กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน     
 โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     
 รวม วรรณ จาํกดั  กองทุนเพื่อการลงทุน  ผูถื้อหุน้ 
คุณสกณุา บ่ายเจริญ  - ผูถื้อหุน้และกรรมการ 
คุณสมชาย  ฤกษว์ิบูลยศ์รี  - ผูถื้อหุน้ 
คุณสมบูรณ์  ฤกษว์ิบูลยศ์รี  - ผูถื้อหุน้ 

 
  รายการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการ  บาท 
 กาํหนดราคา  2554  2553 
ดอกเบ้ียจ่าย      
 คุณสมชาย  ฤกษว์ิบูลยศ์รี 7% ต่อปี  -  17,500 
 คุณสมบูรณ์  ฤกษว์ิบูลยศ์รี 7% ต่อปี  -  26,250 
 กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย 6-6.75% ต่อปี  2,198,125  5,565,836 
 กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน      
  โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม      
  วรรณ จาํกดั 6-6.75% ต่อปี  1,094,831  2,781,612 
   3,292,956  8,391,198 
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  ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 2554  2553 
ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้แก่    
 กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย -  157,701 
 กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน    
  โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม    
  วรรณ จาํกดั -  80,136 
 -  237,837 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก    
 คุณสกณุา บ่ายเจริญ  -  4,750,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก    
 กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย  18,112,488  74,072,655 
 กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน    
  โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม    
    วรรณ จาํกดั 9,058,496  37,038,329 
 27,170,984  111,110,984 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา 

 
 บาท 
 2554  2553 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,353,859  11,110,567 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 238,232  - 
 13,592,091  11,110,567 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย  

 บาท 
 2554  2553 
เงินสดในมือ 2,003,400  1,517,000 
เงินฝากธนาคาร  - บญัชีกระแสรายวนั 8,176,648  5,935,005 
   - บญัชีออมทรัพย ์ 7,703,556  13,250,876 
รวม 17,883,604  20,702,881 

  เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 -1.25 (พ.ศ. 2553: ร้อยละ 0.50 - 0.75) 
 
7. ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 
  ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2554  2553 
ลูกหน้ีการคา้ 2,799,182  1,347,720 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (977,199) (1,067,199)
สุทธิ 1,821,983  280,521 

 
  รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 บาท 
 2554  2553 
ยอดคงเหลือณ วนัตน้ปี 1,067,199  447,385 
ตั้งเพิ่มระหวา่งปี -  619,814 
ตดัหน้ีสูญระหวา่งปี -  - 
โอนกลบัรายการรับคืน (90,000)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 977,199  1,067,199 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีการคา้รายหน่ึงท่ีคา้งชาํระ

นานเตม็จาํนวน  
  ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึงความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่าเพียงพอสาํหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่า

จะเรียกเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 บาท 
 2554  2553 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,541,435  280,521 
เกินกาํหนด 1 วนัถึง 30 วนั 280,548  - 
เกินกาํหนด 31 วนัถึง 90 วนั -  - 
เกินกาํหนด 91 วนัถึง 365 วนัข้ึนไป -  - 
เกินกาํหนด 365 วนัข้ึนไป 977,199  1,067,199 
  รวม 2,799,182  1,347,720 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (977,199) (1,067,199)
  สุทธิ 1,821,983  280,521 

 
8. สินคา้คงเหลือ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินคา้คงเหลือ ไดแ้ก่ นํ้าจ้ิมสาํเร็จรูป ลูกช้ิน อาหารสด-แหง้ ผกัสด 

เคร่ืองปรุงรส ผงเคร่ืองด่ืมต่างๆ และอ่ืนๆเป็นตน้ ประกอบดว้ย 
 บาท 
 2554  2553 
วตัถุดิบ 2,623,218  1,749,659 
สินคา้คงเหลือ - สาํเร็จรูปจากการซ้ือ 28,161,648  16,627,822 
  - สาํเร็จรูปจากการผลิต 10,246,808  8,479,325 
รวม 41,040,674  26,856,806 

 
 บาท 
 2554  2553 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร    

สาํหรับปี 312,225  177,338 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย    

สาํหรับปี 1,344,380  413,223 



 

 

- 28 -

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
9. สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 2554  2553 
เงินสนบัสนุนการขายคา้งรับ 5,007,650  1,417,694 
ค่าเช่าป้ายและออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาจ่ายล่วงหนา้ 3,286,009  5,192,297 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,421,814  1,710,900 
วสัดุส้ินเปลืองอ่ืน 16,096,175  7,689,757 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 3,485,008  3,361,353 
เงินทดรองจ่าย 1,614,204  268,783 
เงินมดัจาํอ่ืน 948,014  30,600 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,103,226  2,422,048 
รวม 39,962,100  22,093,432 

 
10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 บาท 
   การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี   

 ยอดตามบญัชี    จาํหน่าย/  รายการโอนเขา้/  ยอดตามบญัชี 
 ณ  31 ธ.ค. 53  เพิ่มข้ึน  ตดัจาํหน่าย  (ออก)  ณ  31 ธ.ค. 54 

ราคาทุน          
ทีดิน 31,564,525  -  -  -  31,564,525 
อาคารโรงงานและ          
 ส่ิงปลกูสร้างอืน 51,769,461  5,584,946  -  -  57,354,407 
ส่วนปรับปรุงอาคาร         
 ตามสญัญาเช่า 205,013,727  131,747,173  (8,686,838)  -  328,074,062 
เครืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
 อุปกรณ์สาํนกังาน 18,998,143  9,951,388  (221,828)  -  28,727,703 
อุปกรณ์ทีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

157,096,488  
52,647,096 

 (2,719,709)  -  207,023,875 

ยานพาหนะ 24,439,757  9,320,359  -  -  33,760,116 
ทรัพยสิ์นระหวา่งสร้าง 141,089  211,453,694       (177,966) (201,508,095)  9,908,722 
    รวม 489,023,190  420,704,656  (11,806,341) (201,508,095)  696,413,410 
ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารโรงงานและ       
 ส่ิงปลกูสร้างอืน (7,484,299)  (2,245,593)  -  -  (9,729,892)
ส่วนปรับปรุงอาคาร       
 ตามสญัญาเช่า (105,629,809)  (48,094,206)  6,909,830  -  (146,814,185)
เครืองตกแต่ง ติดตั้งและ         
 อุปกรณ์สาํนกังาน (11,495,359)  (3,764,326)  166,315  -  (15,093,370)
อุปกรณ์ทีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

(95,143,444)  (27,969,991)  
2,170,177 

 -  (120,943,258)

ยานพาหนะ (14,467,727)  (3,933,841)  -  -  (18,401,568)
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    รวม (234,220,638)  (86,007,957)  9,246,322  -  (310,982,273)
สุทธิ 254,802,552        385,431,137 

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
 วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 บาท 
   การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี   

 ยอดตามบญัชี    จาํหน่าย/  รายการโอนเขา้/  ยอดตามบญัชี 
 ณ  31 ธ.ค. 52  เพิ่มข้ึน  ตดัจาํหน่าย  (ออก)  ณ  31 ธ.ค. 53 

ราคาทุน          
ทีดิน 31,564,525  -  -  -  31,564,525 
อาคารโรงงานและ          
 ส่ิงปลกูสร้างอืน 50,127,852  1,641,609  -  -  51,769,461 
ส่วนปรับปรุงอาคาร         
 ตามสญัญาเช่า 171,576,641  45,357,920  (11,920,834)  -  205,013,727 
เครืองตกแต่ง ติดตั้งและ          
 อุปกรณ์สาํนกังาน 14,956,010  4,051,133  (9,000)  -  18,998,143 
อุปกรณ์ทีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

134,594,397  
22,613,801 

 (111,710)  -  157,096,488 

ยานพาหนะ 20,881,444  4,859,674  (1,301,361)  -  24,439,757 
ทรัพยสิ์นระหวา่งสร้าง 3,083,424  75,920,535  - (78,862,870)  141,089 
    รวม 426,784,293  154,444,672  (13,342,905) (78,862,870)  489,023,190 
ค่าเสือมราคาสะสม          
อาคารโรงงานและ       
 ส่ิงปลกูสร้างอืน (5,446,834)  (2,037,465)  -  -  (7,484,299)
ส่วนปรับปรุงอาคาร       
 ตามสญัญาเช่า (72,473,825)  (40,627,286)  7,471,302  -  (105,629,809)
เครืองตกแต่ง ติดตั้งและ         
 อุปกรณ์สาํนกังาน (8,800,189)  (2,695,905)  735  -  (11,495,359)
อุปกรณ์ทีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน 

(71,443,989)  (23,721,283)  
21,828 

 -  (95,143,444)

ยานพาหนะ (12,497,790)  (3,271,296)  1,301,359  -  (14,467,727)
    รวม (170,662,627)  (72,353,235)  8,795,224  -  (234,220,638)
สุทธิ 256,121,666        254,802,552 

 
 บาท 
 2554  2553 
ค่าเส่ือมราคาประจาํปี - ส่วนตน้ทุน 5,142,391  3,679,338 
ค่าเส่ือมราคาประจาํปี - ส่วนค่าใชจ่้ายการขายและการบริหาร 80,865,566  68,673,897 
  รวม 86,007,957  72,353,235 
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง 2,197,066  4,788,265 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 293,453  388,358 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553บริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าเคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สาํนกังาน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และยานพาหนะท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้ แต่
ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 92.22 ลา้นบาท และ 37.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



 

 

- 31 -

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีท่ีดินและอาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนมูลค่าราคา

ทุนรวม 88.91 ลา้นบาทและ 83.33 ลา้นบาทตามลาํดบั ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในประเทศ (ดูหมายเหตุ 10 และ 19) 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีการทาํประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์นสาํหรับร้านสาขาอาคาร
โรงงานและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองตกแต่งติดตั้ ง เคร่ืองใช้สํานักงานและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สต๊อกสินคา้ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบภายในอาคารต่างๆ ห้องเยน็ และ
ยานพาหนะ ผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยกใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน และกรณี
รถยนตท่ี์ยงัผอ่นชาํระไม่หมดยกใหแ้ก่บริษทัลีสซ่ิง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมียานพาหนะ 17 คนั และ 7 คนั อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ/สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีราคาตามบญัชีจาํนวนเงิน 12.49 ลา้นบาท และ 7.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

   ในระหวา่งปี 2554 บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรรวม 219.16 ลา้นบาท ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. ตามมติท่ีประชุมกรรมการอนุมัติให้มีการเปิดสาขาใหม่รวมทั้ งหมด  24 สาขา  และการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบร้านต่างๆ รวมทั้งหมด 1 สาขา และบริษทัไดซ้ื้อร้านไดโดมอนจาํนวน 25 
สาขา (ปิดดาํเนินการ 1 สาขาเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เน่ืองจากมีผลขาดทุน) (ดูหมายเหตุ 27) 
ดังนั้ น บริษัทจึงมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารตามสัญญาเช่าและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานในราคาทุนรวม 184.40 ลา้นบาท 

  2. บริษทัมีการต่อเติมอาคารและส่ิงปลูกสร้างภายในโรงงานเพ่ิมข้ึนในราคาทุน 5.58 ลา้นบาท 
  3. บริษทัมีการซ้ือเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานเพิ่มข้ึนในราคาทุน 9.95 ลา้นบาท 
  4. บริษทัมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะจาํนวน 11 คนั ในราคาทุน 9.32 ลา้นบาท มูลค่าเช่าซ้ือ

รวม 7.16 ลา้นบาท 
  5. บริษทัมีการลงทุนในงานระหว่างก่อสร้างเพ่ิมข้ึน เพื่อเตรียมเปิดสาขาใหม่จาํนวน 1 สาขาและ

สาํหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบร้านต่างๆในราคาทุนรวม 9.91 ลา้นบาท 
 
   ในระหวา่งปี 2553 บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรรวม 75.92 ลา้นบาท ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  1. บริษทัมีการต่อเติมอาคารและส่ิงปลูกสร้างภายในโรงงานในระหวา่งปีในราคาทุน 1.64 ลา้นบาท 
  2. ตามมติท่ีประชุมกรรมการอนุมติัใหมี้การเปิดสาขาใหม่รวมทั้งหมด 4 สาขา และการปรับเปล่ียน

รูปแบบร้านต่าง ๆ รวมทั้งหมด 4 สาขา ดงันั้นบริษทัจึงมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารตาม
สญัญาเช่าและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในราคาทุนรวม 65.37 ลา้นบาท 

  3. บริษทัมีการซ้ืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นสาํนกังานเพ่ิมข้ึนในราคาทุน 4.05 ลา้นบาท 
 4. บริษทัมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะจาํนวน 4 คนั ในราคาทุน 4.86 ลา้นบาท มูลค่าเช่าซ้ือ

รวม 4.32 ลา้นบาท 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
ในระหว่างปี 2554 บริษทัมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรในราคาทุนรวม 11.81 ลา้นบาท ท่ีสาํคญั

ดงัต่อไปน้ี 
1. ตามมติท่ีประชุมกรรมการอนุมติัให้มีการปิดสาขาชัว่คราว เน่ืองจากห้างปิดปรับปรุงโดยรวม

ทั้งหมด 2 สาขา ดงันั้นบริษทัจึงมีการปิดปรับปรุงสาขาดงักล่าวในราคาทุนรวม 5.86 ลา้นบาท 
ราคาตามบญัชี 1.19 ลา้นบาท มีผลขาดทุนจากการปิดปรับปรุงสาขา 1.19 ลา้นบาท 

2. บริษทัมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรของสาขาท่ีถูกนํ้ าท่วมออกจากบญัชีเป็นจาํนวน 3 สาขา 
ในราคาทุนรวม 4.60 ลา้นบาท ราคาตามบญัชี 1.03ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 31) 

3. บริษทัมีการจาํหน่ายอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานในราคาทุน 1.11 ลา้นบาท 
4. บริษทัมีการจาํหน่ายเคร่ืองตกแต่งสาํนกังานในราคาทุน 0.24 ลา้นบาท 

 
  ในระหวา่งปี 2553บริษทัมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

1. ตามมติท่ีประชุมกรรมการอนุมติัให้มีการปิดสาขาเน่ืองจากรายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้โดยรวมทั้งหมด 3 สาขา ดงันั้นบริษทัจึงมีการปิดสาขาดงักล่าวในราคาทุน 11.92 
ลา้นบาท ราคาตามบญัชี 4.45 ลา้นบาท มีผลขาดทุนจากการปิดสาขา 4.79 ลา้นบาท ในจาํนวน
ผลขาดทุนน้ีรวมรายการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปิดสาขารวมเป็นเงิน 0.34 ลา้นบาท 

 
  การเปล่ียนแปลงประมาณการอายกุารใชง้าน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงอายุการใชง้านของอาคารโรงงาน ทั้งน้ี
เพื่อให้สอดคลอ้งกับอายุการใช้งานท่ีประเมินใหม่ของสินทรัพยถ์าวรตามรายงานประเมินราคาของผู ้
ประเมินราคาอิสระ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาํให้งบการเงินของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีค่าเส่ือมราคาลดลงจาํนวน 1.21 ลา้นบาท และ 1.18 ลา้นบาท และกาํไรสาํหรับ
ปีเพิ่มข้ึนจาํนวน 1.21 ลา้นบาท และ 1.18 ลา้นบาท และกาํไรต่อหุ้นเพิ่มข้ึนจาํนวน 0.00 บาทต่อหุ้น และ 
0.00 บาทต่อหุน้ ตามลาํดบั 

 
11. สิทธิการเช่า - สุทธิ 
    สิทธิการเช่า เป็นสิทธิการเช่าพื้นท่ีร้านสาขา (ดูหมายเหตุ 27) ตดัจ่ายเป็นตามอายสุญัญา ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ยอดตาม

บญัชี 
 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตาม

บญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 

53 
จาํนวนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

จาํนวนท่ี
ลดลง 

ณ 31 ธ.ค. 
54 

ราคาทุน     
สิทธิการเช่า 1,928,253  113,756,925 -  115,685,178 
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หกั ค่าตดัจ่ายสะสมสิทธิการเช่า (1,854,913)  (718,184) -  (2,573,097) 
สุทธิ 73,340     113,112,081 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 บาท 
 ยอดตาม

บญัชี 
 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตาม

บญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 

52 
จาํนวนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

จาํนวนท่ี
ลดลง 

ณ 31 ธ.ค. 
53 

ราคาทุน     
สิทธิการเช่า 1,928,253  - -  1,928,253 
หกั ค่าตดัจ่ายสะสมสิทธิการเช่า (1,815,834)  (39,079) -  (1,854,913) 
สุทธิ 112,419     73,340 

 
 บาท 
 2554  2553 

ค่าตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปี - ค่าใชจ่้ายในการขาย 718,184  39,079 
 

12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 
53 

 จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ี
ลดลง 

 ณ 31 ธ.ค. 54 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 6,760,537  6,588,028  (704,500)  12,644,065 
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง 3,102,057  3,954,570  (6,588,027)  468,600 
 รวมราคาทุน 9,862,594  10,542,598  (7,292,527)  13,112,665 
หกั  ค่าตดัจ่ายสะสม        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (2,915,951)  (935,708)  704,055  (3,147,604) 
 รวมค่าตดัจ่ายสะสม (2,915,951)  (935,708)  704,055  (3,147,604) 
สุทธิ 6,946,643      9,965,061 

 
 บาท 

 ยอดตามบญัชี  การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
ราคาทุน ณ 31 ธ.ค. 

52 
 จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ี

ลดลง 
 ณ 31 ธ.ค. 53 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 6,159,810  600,727  -  6,760,537 
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง -  3,102,057  -  3,102,057 
 รวมราคาทุน 6,159,810  3,702,784  -  9,862,594 
หกั  ค่าตดัจ่ายสะสม        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (2,209,277)  (706,674)  -  (2,915,951) 
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 รวมค่าตดัจ่ายสะสม (2,209,277)  (706,674)  -  (2,915,951) 
สุทธิ 3,950,533      6,946,643 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 บาท 
 2554  2553 

ค่าตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายประจาํปี - ตน้ทุนขาย 100,630  78,514 
                - ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 835,078  628,160 
 935,708  706,674 

 
    ในระหวา่งปี 2554 บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวม 7.06 ลา้นบาท ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 1. บริษทัมีการลงทุนในการติดตั้งโปรแกรม Navision, โปรแกรม M - Focus สาํหรับดาํเนิน
กิจการร้านอาหาร และโปรแกรมอ่ืนๆ ในราคาทุนรวม 6.59 ลา้นบาท 

 2. บริษทัมีการลงทุนในงานระหว่างติดตั้งโปรแกรม Navision เพิ่มเติมในราคาทุนรวม 0.47 
ลา้นบาท 

 
 ในระหว่างปี 2554 บริษทัมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในราคาทุนรวม 0.70 ลา้นบาท  
ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 1.  บริษทัมีการจาํหน่ายโปรแกรมร้านอาหาร ท่ีไม่ใชด้าํเนินงานออกจากบญัชีในราคาทุนรวม 
0.70 ลา้นบาทและราคาตามบญัชี 0.70 ลา้นบาท 

 
13. วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554และ 2553 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

ในประเทศจาํนวน 10 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและอาคาร
โรงงานและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนของบริษทั (ดูหมายเหตุ 10 และ 19) 

 
14. หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

    ตั้งแต่ปี 2549 บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าทางการเงิน โดยสญัญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

 บาท 
 2554  2553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - รถยนต ์ -  330,492 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี -  (6,253) 
 -  324,239 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  (324,239) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ -  - 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
15. หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ ประกอบดว้ย 
 บาท 
 2554  2553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - ยานพาหนะ 9,898,918  4,981,855 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (995,176)  (525,851) 
 ภาษีรอตดับญัชี (425,001)  (161,619) 
 8,478,741  4,294,385 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,639,665)  (1,284,447) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 5,839,076  3,009,938 

 
   บาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภาษีรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย 

รอตดั 
 ภาษีรอ

ตดั 
 ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระหลงัจาก
หน่ึงปี 

               

 แต่ไม่เกินหา้ปี 5,839,076  504,403  285,302  6,628,781  3,009,938  293,719  147,628  3,451,285 
ถึงกาํหนดชาํระเกินหา้ปี -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม 5,839,076  504,403  285,302  6,628,781  3,009,938  293,719  147,628  3,451,285 

  ในปี 2554 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัหกแห่งเพื่อซ้ือยานพาหนะ 11 คนั มูลค่ายุติธรรมตาม
สัญญา 441,888บาท 491,520 บาท 730,800 บาท 730,800 บาท 504,240 บาท 655,584 บาท 511,056 บาท 
1,121,280 บาท 729,552 บาท 729,552 บาท และ 511,056 บาทโดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือเป็นงวดเดือน
ภายในระยะเวลา 48 งวด  งวดเดือนละ 9,206 บาท 10,240 บาท 15,225 บาท 15,225 บาท 10,505 บาท 13,658 
บาท 10,647 บาท 23,360 บาท 15,199 บาท 15,199 บาท และ 10,647 บาท ตามลาํดบั เร่ิมชาํระงวดแรก เม่ือ
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2554,  23 มิถุนายน 2554, 4 กรกฎาคม 2554, 4 กรกฎาคม 2554, 5 กรกฎาคม 2554, 30 
มิถุนายน 2554 , 10 ตุลาคม 2554, 10 ตุลาคม 2554, 1 พฤศจิกายน 2554 , 1 พฤศจิกายน 2554 และ 1 ธนัวาคม 
2254 ตามลาํดบั 

    ในปี 2553 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าซ้ือกับบริษทัส่ีแห่งเพื่อซ้ือยานพาหนะ 4 คนัมูลค่าตามสัญญา 
1,766,635 บาท962,617 บาท 962,617 บาท และ 621,000 บาท โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือเป็นรายเดือน 
ภายในระยะเวลา 48 งวด งวดเดือนละ 36,000 บาท 18,669 บาท 18,669 บาท และ 10,732 บาท ตามลาํดบั 
เร่ิมชาํระงวดแรก เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553, 3 พฤศจิกายน 2553, 3 พฤศจิกายน 2553และ 10 มกราคม 
2554 ตามลาํดบั  
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  ในปี 2552 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 1 สัญญา เพื่อซ้ือยานพาหนะ 1 คนั

มูลค่าตามสญัญา 1,429,907 บาท โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 36 งวด งวดเดือน
ละ 34,223 บาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2552 

  ในปี2551บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัแห่งหน่ึงจาํนวน 2 สัญญา เพื่อซ้ือยานพาหนะ 2 คนัมูลค่า
ตามสัญญา 1,544,400 บาท และ 691,920 บาท โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าซ้ือเป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 48 
งวด งวดเดือนละ 32,175 บาท และ 14,415 บาท ตามลาํดบั  เร่ิมชาํระงวดแรก เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
และวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 ตามลาํดบั 

    ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นสัญญา กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าซ้ือน้ีจะโอนเป็นของบริษทัเม่ือบริษทัไดช้าํระ
เงินงวดสุดทา้ยแลว้  

 
16. เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีดงัน้ี 

 บาท 

 2554  2553 

 เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

เงินกูย้มืจาก คุณสมชาย  ฤกษว์บิูลยศ์รี        

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -  -  250,000  - 

ยอดเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  17,500 

ยอดลดลงระหวา่งปี -  -  (250,000)  (17,500) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี -  -  -  - 

เงินกูย้มืจาก คุณสมบูรณ์  ฤกษว์บิูลย์
ศรี 

       

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี -  -  375,000  - 

ยอดเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  26,250 

ยอดลดลงระหวา่งปี -  -  (375,000)  (26,250) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี -  -  -  - 

 รวม -  -  -  - 
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  เงินกูย้มืจากคุณสมชาย ฤกษว์ิบูลยศ์รีและคุณสมบูรณ์ ฤกษว์ิบูลยศ์รี เป็นเงินกูย้มืท่ีมีการจดัทาํสัญญา
กูย้มืเงิน ในปี 2553 มีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
17. เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีดงัน้ี 

 บาท 

 2554  2553 

 เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

เงินกูย้มืจาก กองทุนออรีออส เซาท ์
อีสท ์เอเชีย 

       

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 74,072,655  -  94,073,655  - 

ยอดเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  2,198,125  -  5,408,135 

ยอดลดลงระหวา่งปี (55,960,167)  (2,198,125)  (20,001,000)  (5,408,135) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 18,112,488  -  74,072,655  - 

เงินกูย้มืจาก กองทุนส่วนบุคคลของ
ธนาคารออมสิน โดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม  

วรรณ จาํกดั 

       

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 37,038,329  -  47,037,329  - 

ยอดเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  1,094,831  -  2,701,476 

ยอดลดลงระหวา่งปี (27,979,833)  (1,094,831)  (9,999,000)  (2,701,476) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 9,058,496  -  37,038,329  - 

 รวม 27,170,984  -  111,110,984  - 

(หกั) ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (27,170,984)  -  (32,170,984)  - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ -  -  78,940,000  - 

 
   เงินกูย้มืจากกองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชียและกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั เป็นเงินกูย้มืท่ีมีการจดัทาํสัญญากูย้มืเงิน ในปี 2554 และ 2553 มี
การคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 - 6.75ต่อปี และ 6 - 6.75 ต่อปี ตามลาํดบั 

   ตั้งแต่ปี 2551 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินตน้กบักองทุนออรีออสเซาท ์อีสท ์
เอเชียและกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั โดย
เล่ือนการขอชาํระคืนเงินตน้ท่ีครบกาํหนดชาํระในงวดเดือนตุลาคม 2551 และเดือนเมษายน 2552 ไปเร่ิม
ผอ่นชาํระในเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นงวดแรก โดยมีกาํหนดคืนเป็นเงินงวดเดือนละขั้นตํ่าท่ี 750,000 บาท 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  ในวนัท่ี 20 เมษายน 2554 กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคาร

ออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จาํกัด ได้ใช้สิทธิแปลงตั๋วเงินท่ีไถ่ถอนได ้
(Redeemable Notes) จาํนวนรวม 78,940,000 บาทตามขอ้ตกลงในสัญญาลงทุน (Investment Agreement) 
โดยบริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้มืตามตัว๋เงินท่ีไถ่ถอนไดใ้หแ้ก่กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย และกองทุน
ส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด จํานวนรวม 
78,940,000 บาท และบริษทัไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 29,293,840 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 2,929,384 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เสนอขายใหแ้ก่กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย และ
กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั ในราคาหุ้น
ละ 26.947645 บาท กรณีดงักล่าวทาํให้บริษทัมีส่วนเกินจากการขายหุ้นสามญัใหม่หุน้ละ 16.947645 บาท 
คิดเป็นเงิน 49,646,160 บาท นอกจากน้ีภายหลงัการเสนอขายคร้ังน้ี บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจาก 
56,860,000 บาท เป็น 86,153,840 บาท (ดูหมายเหตุ 21) 

    ในปี 2554 บริษทัสามารถจ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา
ดงักล่าว โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายคืนยอดเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวน 27,170,984 บาท ทั้งจาํนวนทนัทีเม่ือ
หุน้บริษทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ดูหมายเหตุ 29) 

 
18. เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  เงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีดงัน้ี 

 บาท 

 2554  2553 

 เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  เงินกูย้มื  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

เงินกูย้มืจาก คุณสกณุา  บ่ายเจริญ        

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 4,750,000  -  6,750,000  - 

ยอดเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี -  -  -  - 

ยอดลดลงระหวา่งปี (4,750,000)  -  (2,000,000)  - 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี -  -  4,750,000  - 

 
  เงินกูย้ืมจากคุณสกุณา บ่ายเจริญ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีการจดัทาํสัญญากูย้ืมเงินไม่มีกาํหนดระยะเวลาจ่าย

คืน และไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
19. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553ประกอบดว้ย 
 

เงิน
กู ้

 
 

 

ปีท่ีกู ้
 
อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละ) 
 

 

 

การชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็น
รายเดือน  

 

บาท 

        2554  2553 

1.  2552  MLR  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.45 ลา้นบาท - 10,409,818 

2.  2552  MLR  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.60 ลา้นบาท - 13,866,432 

3.  2552  MLR  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.45 ลา้นบาท - 10,353,209 

4.  2553  MLR  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.08 - 0.31 ลา้นบาท - 9,680,000 

5.  2552  MRR  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.06 ลา้นบาท - 657,362 

6.  2554  MLR- 1.50  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.88 ลา้นบาท 26,644,550 - 

7.  2554  MLR - 1.50  เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.25 ลา้นบาท 37,240,000 - 

รวม 63,884,550 44,966,821 
(หกั): ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (37,500,000) (22,377,362) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 26,384,550 22,589,459 

 
 เงินกูย้มืระยะยาว 1, 2 และ 3 

  บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงินรวม 80 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวแลว้เตม็จาํนวน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ในปีท่ี 1 - 2 และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ต่อปี ในปีท่ี 3 - 5 โดยมีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ทุกเดือน จาํนวน 54 งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ถึง เดือนสิงหาคม 2555 
   วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนัท่ีสาํคญั คือ การจดจาํนองท่ีดินและอาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืนของบริษทัรวมถึงผลประโยชน์จากการประกนัภยั ภายใตส้ัญญากูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนด ดงัน้ี 
   1. การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกินกวา่ 1.5 : 1แต่ไม่ตํ่า

กวา่ 0 ในปี 2550 - 2551 และไม่เกินกวา่ 1: 1 แต่ไม่ตํ่ากวา่ 0 ในปี 2552 - 2554 
   2. การรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีในอตัราส่วนไม่ตํ่ากวา่ 1.5 - 2: 1 
  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2552 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากธนาคารแห่งน้ีทาํสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีของเงินกูย้มืระยะยาววงเงินท่ี 1, 2 และ 3 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
   วนัท่ี 12 มีนาคม 2552 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงมี

หน้ีท่ีคา้งชาํระอยูก่บัธนาคาร ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2552 ดงัน้ี 
รายการท่ี  สินเช่ือประเภท  วงเงิน 

(บาท) 
 ยอดหน้ีคา้งชาํระ(บาท) 

เงินตน้  ดอกเบ้ีย 
1  เงินเบิกเกินบญัชี  5,000,000  4,576,603  - 
2  เงินกูร้ะยะยาว  22,000,000  18,527,818  104,949 
3  เงินกูร้ะยะยาว  28,000,000  24,666,432  139,720 
4  เงินกูร้ะยะยาว  30,000,000  18,435,209  104,424 
5  หนงัสือคํ้าประกนั  5,000,000  -  - 

รวม  90,000,000  66,206,062  349,093 
 
 โดยมีขอ้ตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีขา้งตน้ ดงัน้ี 
  (1)  ปรับลดอตัราดอกเบ้ียรายการท่ี 2 ถึงรายการท่ี 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และเดือนธนัวาคม 

2551 จากอตัราผดินดัลงเหลือในอตัราร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี สาํหรับหน้ีเงินกูร้ายการท่ี 2 
และ 3 และในอตัราร้อยละ MLR สาํหรับเงินกูร้ายการท่ี 4 

  (2)  บริษทัตกลงชาํระหน้ีเงินกูร้ายการท่ี 2 ถึง 4 ท่ีคา้งชาํระอยูท่ ั้งหมดนบัถึงเดือนธนัวาคม 2551 
ใหแ้ก่ธนาคาร พร้อมดอกเบ้ียคาํนวณจากเงินตน้ท่ียงัมิไดช้าํระคืนในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี 
นบัตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ กาํหนดชาํระเป็นงวดทุกหน่ึง
เดือน ภายในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ีถึงกาํหนดชาํระ โดยจะชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
ต่างหากใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 2555 โดยมีเง่ือนไขการชาํระหน้ีแต่ละรายการ ดงัน้ี 

   (2.1)  บริษัทต้องชําระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนของหน้ีเงินกู้แต่ละรายการให้แก่
ธนาคารทุกเดือนจนกวา่จะชาํระหน้ีเงินตน้เสร็จส้ิน 

   (2.2) บริษทัตกลงชาํระหน้ีเงินตน้ของหน้ีเงินกู้ท่ีคา้งชําระแต่ละรายการสําหรับหน้ีเงินกู้
รายการท่ี 2, 3 และ 4ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ชาํระดอกเบ้ีย 
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนทุกเดือน และตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2555 ชาํระเงินตน้งวดละ 451,000 บาท 600,000 บาทและ 449,000 บาทตามลาํดบัโดย
ชาํระหน้ีทั้งหมดใหเ้สร็จส้ินภายในงวดเดือนธนัวาคม 2555 

  (3) ธนาคารตกลงยินยอมยกเวน้เง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 1.5 : 1 แต่ไม่ตํ่ากว่า 0 ในปี 2550 - 2551 และไม่เกินกว่า 1 : 1 แต่ไม่
ตํ่ากวา่ 0 ในปี 2552 - 2554 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
   ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดในสัญญาดงักล่าว โดยการทาํรีไฟแนนซ์กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งใหม่ในวงเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ี 6 และทาํการไถ่ถอนการจดจาํนองหลกัทรัพยป์ระกนัขา้งตน้เพื่อนาํไปจดจาํนองในการกูย้มืเงิน
กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งใหม่ (ดูหมายเหตุเพิ่มเติมในวรรคถดัไป) 

 
 เงินกูย้มืระยะยาว 4ปี 2553 

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 บริษทัไดท้าํสญัญากูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 20 ลา้นบาท โดยมีการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนๆ ละ 0.08 - 0.31 ลา้นบาท ในอตัรา
ดอกเบ้ีย MLR (ณ วนัทาํสญัญาอตัราร้อยละ 7.50) โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั 

วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนัท่ีสาํคญั คือ การจดจาํนองท่ีดินและอาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืนของบริษทัรวมถึงผลประโยชน์จากการประกันภัย ภายใตส้ัญญากู้ยืม บริษทัตอ้งปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกาํหนด ดงัน้ี 

   1. การรักษาอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนไม่เกินกว่า 2.5 : 1 แต่ไม่
 ตํ่ากว่า 0 ในปี 2553 - 2554 และเกินกว่า 1.5: 1 แต่ไม่ตํ่ากว่า 0 ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป (ส่วน
 ของผูถื้อหุ้น หมายรวมถึง เงินกูย้ืมในรูปแบบใดๆ ท่ีบริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมจากกรรมการผูถื้อ
 หุน้ของบริษทั ในขณะท่ีทาํสญัญากูย้มืดงักล่าวแสดงต่อไปในอนาคต) 

   2. การรักษาอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีในอตัราส่วนไม่ตํ่ากวา่ 1.2: 1 
   ต่อมา เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นตามเง่ือนไขท่ี

กาํหนดในสัญญาดงักล่าว โดยการทาํรีไฟแนนซ์กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งใหม่ในวงเงินกูย้ืม
ระยะยาวท่ี 6 และทาํการไถ่ถอนการจดจาํนองหลกัทรัพยป์ระกนัขา้งตน้เพื่อนาํไปจดจาํนองในการกูย้มืเงิน
กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งใหม่ (ดูหมายเหตุเพิ่มเติมในวรรคถดัไป) 

 
เงินกูย้มืระยะยาว 5 ปี 2552 

    เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2552 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศอีกแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 1.8 ลา้นบาท โดยมีการชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนๆ ละ 65,000 บาท ในอตัรา
ดอกเบ้ีย MRR (ณ วนัทาํสญัญาอตัราร้อยละ 7.50) โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2552 เป็นตน้ไป 
เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 เงินกูย้มืระยะยาว 6 และ 7 ปี 2554 

 บริษทัไดด้าํเนินการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเช่ือทุกประเภทจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งเดิมแห่ง
หน่ึงไปยงัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศอีกแห่งหน่ึง ในวนัท่ี 27 เมษายน 2554 เน่ืองจากตน้ทุนทางการเงินท่ี
ตํ่ากว่ารวมทั้งให้วงเงินกูย้ืมเพิ่มข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งใหม่ แบ่งเป็น วงเงินกูย้มืระยะยาว วงเงินเบิกเงินเกินบญัชี และวงเงินหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั 
โดยรายละเอียดวงเงินกูร้ะยะยาวมีดงัน้ี 

 
 เงินกูย้มืระยะยาว 6 ปี 2554 

 บริษทัไดท้าํสัญญาวงเงินกูย้ืมระยะยาว (รีไฟแนนซ์) จาํนวนเงิน 39,769,549 บาท เบิกใชแ้ลว้เต็ม
วงเงิน อตัราดอกเบ้ีย MLR - 1.50% โดยมีเง่ือนไขการชาํระคือ ชาํระเงินตน้จาํนวน 1,875,000 บาทพร้อม
ดอกเบ้ียรายเดือน โดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกตั้งแต่เดือนแรกท่ีเบิกเงินกู ้บริษทัตอ้งผอ่นชาํระหน้ีทั้งหมดภายใน
กาํหนดเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูก้ารกูย้มืเงินดงักล่าวบริษทัมีความประสงคท่ี์จะนาํไปจ่ายชาํระคืนเงิน
กูย้ืมคงเหลือของธนาคารพาณิชยเ์ดิมแห่งหน่ึงในจาํนวนเดียวกนั ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะยาววงเงินท่ี 1 
จาํนวนเงิน 8,605,818 บาท เงินกูย้มืระยะยาววงเงินท่ี 2 จาํนวนเงิน11,466,432 บาท เงินกูย้มืระยะยาววงเงิน
ท่ี 3 จาํนวนเงิน8,557,209 บาท และเงินกูย้ืมระยะยาววงเงินท่ี 4 จาํนวนเงิน11,140,000 บาทนอกจากน้ี 
บริษทัไดท้าํการไถ่ถอนหลกัทรัพยจ์ดจาํนองทั้งหมดท่ีนาํไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาววงเงินดงักล่าวของ
ธนาคารพาณิชยเ์ดิมแห่งนั้น เพื่อโอนไปจดจาํนองเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคํ้าประกนักบัวงเงินกูย้ืมจากธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งใหม่ 

 
 เงินกูย้มืระยะยาว 7 ปี 2554 

 บริษทัไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืเพิ่มใหม่อีก 1 วงเงิน คือ วงเงินกูย้มืระยะยาว จาํนวนเงิน 75,000,000 บาท 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีการเบิกใชเ้งินกูบ้างส่วนจาํนวนเงิน
37,240,000บาท อตัราดอกเบ้ีย MLR-1.50% โดยมีเง่ือนไขการชาํระคือ 6 เดือนแรกบริษทัผอ่นชาํระเฉพาะ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนโดยเร่ิมชาํระคร้ังแรกตั้งแต่เดือนแรกท่ีเบิกเงินกู ้หลงัจากนั้นผอ่นชาํระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ีย โดยในปีท่ี 1 ชาํระเงินตน้เดือนละ 1,250,000 บาท ปีท่ี 2 ชาํระเงินตน้เดือนละ 2,000,000 บาทเป็น
ตน้ไปโดยบริษทัตอ้งผอ่นชาํระหน้ีทั้งหมดภายในกาํหนดเวลา 4 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้ 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 วงเงินกูร้ะยะยาวทั้ง 2 วงดงักล่าว (วงท่ี 6 และ 7) มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

โดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคารโรงงานและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัเง่ือนไขสาํคญั
อ่ืนๆ ดงัน้ี 

 1) บริษทัตอ้งคงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนในอตัราไม่เกิน 1.5:1โดยหน้ีสินหมายถึงหน้ีสิน
  ทั้งหมดหักเงินกู้กรรมการหรือผูถื้อหุ้น และส่วนทุนหมายถึงส่วนทุนทั้ งหมดรวมกับเงินกู้
  กรรมการหรือผูถื้อหุน้ 

 2) บริษทัตอ้งคงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีในอตัราไม่ตํ่ากวา่ 1.2:1  
 3) บริษทัจะไม่ชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวท่ีเหลืออยูคื่นกองทุนออรีออส เซาส์ อีสท ์เอเชีย และกองทุน

ส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมวรรณ จาํกดั เวน้แต่
บริษทัจะใชเ้งินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยม์าชาํระคืนเงินกูด้งักล่าวหรือ
บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร 

   แต่อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วน
ของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัราส่วนไม่เกิน 1.5 : 1 ได ้(บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 2.06 : 1) ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูใ่นระหว่างการขอผอ่นผนั
กบัสถาบนัการเงินเพื่อไม่ให้ผิดเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงสถาบนัการเงินอยูใ่นระหว่างการพิจารณาทาํหนงัสือ
อนุมติัการผอ่นผนัในเง่ือนไขดงักล่าวกบับริษทั โดยในปี 2554 บริษทัยงัคงจ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียได้
ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินกาํหนดปกติ 

 
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

   บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 
  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 
  ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2554 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกมา 1,005,443 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 751,100 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกไป 1,756,543 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (420,524)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์สุทธิ 1,336,019 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  

ตน้ทุนขาย 331,862 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6,122 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143,515 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 238,232 
รวม 719,731 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 31,369 
รวม 751,100 

 
  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 
อตัราคิดลด 3.1199 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 49 
อตัราการทุพลภาพ - 

 

21. ทุนเรือนหุน้ 
  1) จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2554เม่ือวนัท่ี10 กุมภาพนัธ์ 2554และการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์นเร่ืองเหล่าน้ี 
    ก) บริษทัไดรั้บอนุมติัให้ทาํการตกลงกบัเจา้หน้ีและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน2 ราย (ดู

หมายเหตุ 17)   ในการแปลงหน้ีเป็นทุน โดยมีการกาํหนดมูลค่าหุ้นในราคา 26.947645 บาทต่อหุ้น และ
จาํนวนหุน้สามญัท่ีกาํหนดข้ึนในการแปลงหน้ีเป็นทุนคาํนวณจากจาํนวนหน้ีท่ีเป็นเงินตน้คงเหลือเฉพาะใน
ส่วนท่ีเป็นระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เป็นจาํนวนเงิน 78,940,000 บาท คิดเป็นจาํนวน 2,929,384 
หุ้น ซ่ึงไดมี้การจดัสรรให้เจา้หน้ีทั้งสองรายตามสัดส่วนของจาํนวนหน้ีเงินตน้คงเหลือในวนัดงักล่าว สรุป
ไดด้งัน้ี 
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(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
ช่ือเจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  จาํนวนเงินตน้

คงเหลือ(บาท) 

 จาํนวนหุน้ท่ี

จดัสรรให ้
(หุน้) 

 

 

 

สดัส่วนการจดัสรร

จาํนวนหุน้ (%) 

กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย  52,626,667  1,952,923  66.67 
กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษทั

 หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั 
 

 
 

26,313,333 
  

976,461 
  

33.33 
รวม  78,940,000  2,929,384  100.00 

 
 ข) บริษทัไดรั้บอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัจาก 56,000,000 บาท (หุ้นสามญั 5,600,000 
หุน้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 85,293,840 บาท (หุ้นสามญั 8,529,384 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท) ทุนเรือน
หุ้นท่ีเพิ่มข้ึน 29,293,840 บาท แบ่งเป็น 2,929,384 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวน้ีเพื่อ
รองรับการแปลงหน้ีเป็นทุนดงักล่าวขา้งตน้ในการแปลงค่าหุ้นจากการกาํหนดมูลค่าหุ้นท่ีแปลงในราคา 
26.947645 บาทต่อหุ้นเทียบกบัราคามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนในราคา 10 บาทต่อหุ้น ทาํให้มีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามญัหุ้นละ 16.947645บาท จาํนวนหุ้นสามญั 2,929,384 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน49,646,160 บาท ทั้งน้ี
บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบันายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
 การเพิ่มทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นการปฏิบติัตามสิทธิของผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีกาํหนดไวเ้ป็นเง่ือนไขท่ี
ตกลงกนัไวห้ลายเร่ือง (ดูหมายเหตุ 22) ในเร่ืองท่ีว่า “ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิท่ีจะกาํหนดใหบ้ริษทัเพิ่มทุน
โดยออกหุ้นสามญัใหม่ร้อยละ 35 แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิเพื่อแปลงหุ้นบุริมสิทธิและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไถ่
ถอนคืนไดน้ั้นเป็นหุน้สามญั” 

 
  2) ในวนัท่ี 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดล้ดและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามลาํดบั โดยท่ีประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 2/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 ไดอ้นุมติัการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้น
บุริมสิทธิจาํนวนเงิน860,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 860,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั
จาํนวน 86,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้กองทุนออรีออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย และ
กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดัซ่ึงกองทุนออรี
ออส เซาท ์อีสท ์เอเชีย และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
วรรณ จาํกดั ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 86,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาทเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 86,000 หุน้ ตามขอ้ตกลงในสัญญาลงทุน(Investment Agreement)ทาํใหปั้จจุบนับริษทัไม่มีหุน้
บุริมสิทธิเหลืออยู ่และทุนจดทะเบียนของบริษทัคงเดิมท่ี จาํนวนเงิน 86,153,840 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลด
ทุนและเพิ่มทุนน้ีกบันายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  3) ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดัตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 3/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 
2554 พร้อมทั้งลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จาํนวน 15,346,160 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 86,153,840 บาท เป็น 101,500,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 61,384,640 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้เพิ่ม
ทุนให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเร่ืองขา้งตน้กบันาย
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัยงัอยู่ในขั้นตอนการนําหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 
 4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีทุนจดทะเบียนหุ้นสามญัเป็นทุนเรือนหุ้น 101,500,000 บาท 
มูลค่าหุน้ละ 0.25 บาท จาํนวน 406,000,000 หุน้ ประกอบดว้ย 

 
รายการ 

  
จาํนวนหุน้ 

 มูลค่าต่อหุน้ 
(บาท) 

 
 

 
บาท 

10 ก.พ. 2554 แปลงหน้ีเป็นทุนหุน้สามญั  117,175,360  0.25  29,293,840 
5 ก.ค. 2554 แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั  3,440,000  0.25  860,000 
6 ก.ค. 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับรอง IPO  61,384,640  0.25  15,346,160 
ทุนหุน้สามญัเพิ่มข้ึนระหวา่งปี 2554  182,000,000    45,500,000 
ทุนหุน้สามญัยอดยกมาปีก่อน  224,000,000  0.25  56,000,000 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  406,000,000    101,500,000 
หกั ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มแต่ยงัไม่เรียกชาํระ  (61,384,640)    (15,346,160) 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  344,615,360    86,153,840 
 

22. หุน้บุริมสิทธิ 
  หุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้บุริมสิทธิประเภทสะสมและร่วมรับในอตัราร้อยละ 35 ของเงินปันผลท่ีจ่ายทุก
คราวหลงัจากหกัดอกเบ้ียตามระยะเวลาของตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีไถ่ถอนได ้โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้มีสิทธิ
ออกเสียงเท่ากบั 35 เสียง สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิคิดเป็นร้อยละ 35 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทั ทั้งน้ีหลงัจากครบกาํหนดปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2549) ถึงวนัท่ีครบ
กาํหนดปีท่ี 5 ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิท่ีจะกาํหนดให้บริษทั 1) จ่ายชาํระคืนเงินตน้ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไถ่
ถอนคืนได ้2) เพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญัใหม่ร้อยละ 35 แก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิเพื่อแปลงหุน้บุริมสิทธิและตัว๋
สัญญาใชเ้งินท่ีไถ่ถอนคืนไดน้ั้นเป็นหุ้นสามญั 3) ลดทุน (โดยสิทธิของตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไถ่ถอนไดก่้อน
กาํหนดจาํนวนร้อยละ 1 คิดเป็นจาํนวนเทียบเท่าเงินจาํนวน 860,000 บาท) โดยการลดหุน้บุริมสิทธิทั้งหมด 
และ 4) ใหกู้ย้มืเงินโดยไม่มีดอกเบ้ียแก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในจาํนวนเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะ
ไดรั้บจากบริษทัในการลดทุนการจ่ายชาํระเงินกูด้ังกล่าวจะหักกลบกบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายเพ่ือการลดทุน 
  นอกจากนั้นผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงในราคา 1.7 ลา้นบาท 
โดยสิทธิทั้งหมดดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิไดห้ลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป 



 

 

- 50 -

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  เม่ือวนัท่ี 4 และ 5 กรกฎาคม 2554 บริษทัไดด้าํเนินการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัจากหุ้น
บุริมสิทธิ 86,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 860,000.00 บาท มาเป็นหุน้สามญั 86,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท จาํนวนเงิน 860,000.00 บาท (ดูหมายเหตุ 21) 
 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกนั 
  ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสาํคญัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 นโยบายการบริหารความเส่ียงสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
   บริษทับริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ไดถื้อหรือออก
อนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ 

 
  ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 

  บริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นสินเช่ือเน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายการขายในลกัษณะการให้สินเช่ือ แต่
จะมีการขายแบบเงินสด ลูกหน้ีการคา้ท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวดเกิดจากลูกหน้ีตามสัญญาเฟรนไชส์และ
ลูกหน้ีหา้งสรรพสินคา้ฟู้ ดคอร์สซ่ึงมีการจ่ายชาํระตามปกติ 

 
  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 

  บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบั เงินฝากสถาบนัการเงินเงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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  ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 บาท 
 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,883,604  -  -  17,883,604 
ลกูหน้ีการคา้ -  -  1,821,983  1,821,983  
เงินประกนัการเช่าและอ่ืน -  -  91,816,822  91,816,822 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 5,749,636  -  -  5,749,636 
เจา้หน้ีการคา้ -  -  183,645,143  183,645,143 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -  8,478,741  -  8,478,741 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -  27,170,984  -  27,170,984 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  63,884,550  -  63,884,550 

 
 บาท 
 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   
 ตามอตัราตลาด       
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,702,881  -  -  20,702,881 
ลกูหน้ีการคา้ -  -  280,521  280,521 
เงินประกนัการเช่าและอ่ืน -  -  56,650,230  56,650,230 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 1,855,914  -  -  1,855,914 
เจา้หน้ีการคา้ -  -  86,862,893  86,862,893 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  324,239  -  324,239 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ -  4,294,385  -  4,294,385 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,750,000  4,750,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -  111,110,984  -  111,110,984 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  44,966,821  -  44,966,821 



 

 

- 52 -

บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง(Liquidity risk) 
  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุนคือความเส่ียงท่ีบริษทัจะเผชิญกบัความ
ยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทาง
การเงินความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลา
ดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

  สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคารลูกหน้ีการคา้และเงิน
ประกนัการเช่าร้านสาขาซ่ึงมีสภาพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วในมูลค่ายติุธรรม 

 
  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

  บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัไม่มีรายการคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ โดยธุรกรรมหลกัจากการซ้ือและขายเกิดข้ึนภายในประเทศเท่านั้น อีกทั้งไม่มีรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัใน

ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากราคาตลาดท่ีกาํหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัส่วนใหญ่มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม
ยกเวน้หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงไม่สามารถคาํนวณหามูลค่ายติุธรรมไดจึ้งไม่มี
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 
24. กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

  2554  2553 
กาํไรสาํหรับปี (บาท)  39,891,480  33,560,578 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้)  307,228,223  224,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  (บาทต่อหุน้)  0.13  0.15 
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  เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษทัไดค้าํนวณกาํไรต่อหุ้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 ข้ึนใหม่ โดยใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือเสมือนว่าไดท้าํการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ โดยให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 21 (3) 

 
25. ภาระผกูพนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าสินทรัพยแ์ละบริการเพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน
และสาขามีกาํหนดระยะเวลา 3 - 6 ปี ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
เดือนละประมาณ 20.00 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัสามารถต่ออายไุดเ้ม่ือครบกาํหนดสญัญา และหากไม่ต่อ
อายตุ่อไป บริษทัตอ้งร้ือถอนและบูรณะพ้ืนท่ีใหค้งเดิมก่อนส่งมอบพื้นท่ีคืน 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินประกนัการเช่าร้านและอุปกรณ์ และอ่ืนๆ จาํนวน 
91.82 ลา้นบาท และ 56.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ีครบกาํหนดสัญญาบริษทัจะไดรั้บคืนเงินประกนั
ดงักล่าวหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ แลว้ตามสญัญา 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินเพื่อคํ้า
ประกนัซ้ือสินคา้กบับริษทัในประเทศสองแห่งจาํนวน 1.50 ลา้นบาท และ 1.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
26. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
    บริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานเดียวคือการประกอบกิจการภตัตาคารร้านอาหารประเภทสุก้ี 

อาหารญ่ีปุ่นและอาหารประเภทป้ิงย่าง โดยมีส่วนงานภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไร 
และสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีไดก้ล่าวไว ้
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27. การลงทุนในกิจการไดโดมอน 

 27.1 เน้ือหาในสญัญาซ้ือขายกิจการไดโดมอน 
 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 4/2554 ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2554 ไดอ้นุมติัให้บริษทั
ลงทุนซ้ือกิจการธุรกิจร้านอาหารจากบริษทัไดโดมอน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนช่ือเป็นบริษทั วีรีเทล จาํกัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554) ดังนั้นเม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2554 บริษทั (ในฐานะผูซ้ื้อ) เขา้ทาํสัญญาซ้ือขายกิจการกบับริษทั ไดโดมอน กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) (ในฐานะผูข้าย) โดยราคาซ้ือขายท่ีตกลงกนัประมาณไวเ้ท่ากบั 45.00 ลา้นบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซ่ึงส่วนงานธุรกิจของกิจการของผูข้ายท่ีขายให้แก่บริษทัประกอบดว้ย 1) สิทธิการเช่า
และสัญญาเช่าของครัวกลางและสาขาทั้งหมด ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเขตหัว
เมืองใหญ่ ๆ ในประเทศไทย 2) เงินประกนัการเช่า 3) เงินประกนัระบบสาธารณูปโภค 4) สินทรัพย์
ถาวร ซ่ึงรวมอาคารสาํนกังานเช่าท่ีเอกมยั5) สัญญาทางธุรกิจ 6) สินคา้คงเหลือ 7) ฐานขอ้มูลลูกคา้ 8) 
ระบบปฏิบติัการ 9) เคร่ืองหมายการคา้และเคร่ืองหมายบริการ 10) พนกังาน และ 11) สินทรัพยอ่ื์นๆ ท่ี
ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ทั้งน้ีการโอนกิจการไดโดมอนดงักล่าวมีผลในวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
  การลงทุนในกิจการไดโดมอนทาํให้บริษทัมีร้านอาหารเพิ่มทนัทีจาํนวน 25 สาขา (โดยปิด
ดาํเนินการ 1 สาขา เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจากมีผลขาดทุน) มีพื้นท่ีสาขา รวมทั้ งส้ิน
5,129.44 ตารางเมตรและมีสาํนกังาน 1 แห่ง มีพื้นท่ีสาํนกังานใหญ่ 1-2-97 ไร่ 
 จากการเขา้ซ้ือกิจการคร้ังน้ี ไดโดมอนไดใ้ชสิ้ทธิขอซ้ือคืนสิทธิการเช่าและสิทธิรับบริการใน
ศูนยก์ารคา้จาํนวน 8 แห่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีพื้นท่ีเช่ารวม 2,142.55
ตารางเมตร และตกลงยอมให้ฮอทพอทเป็นผูซ้ื้อสิทธิดังกล่าวแทนจากธนาคารธนชาต จาํกัด 
(มหาชน) มูลค่ารวม 86.32 ลา้นบาท สัญญาสิทธิการเช่าพื้นท่ีในสาขา 8 แห่งน้ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 
เดือนถึง 12 ปี โดยบริษทัไดช้าํระเงินมดัจาํ เพื่อซ้ือสิทธิการเช่าพื้นท่ีสาขา 8 แห่งน้ี จาํนวน 8.63 ลา้น
บาท ให้แก่ธนาคารธนชาต (เป็นเจา้หน้ีสิทธิการเช่าสถาบนัการเงิน) แลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2554 ส่วนท่ีเหลือแบ่งจ่าย 3 งวด โดยกาํหนดชาํระในเดือนมกราคม กุมภาพนัธ์ และมีนาคม 2555 
จาํนวน 21.54 ลา้นบาท 44.77 ลา้นบาทและ 11.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 
  27.2 การรับโอนสิทธ์ิในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานธุรกิจ 

  เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 บริษทัไดท้าํการรับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตาม
สัญญาซ้ือขายกิจการไดโดมอนกับบริษัทไดโดมอน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ในส่วนงานธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัร้านอาหารซ่ึงประกอบดว้ยสาขาร้านอาหารจาํนวน 25 แห่งและสํานักงาน 1 แห่ง(ดู
หมายเหตุ 27.1) โดยการทาํสัญญาดงักล่าวน้ีอยูภ่ายใตข้อบเขตท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือสินทรัพยล์ง
วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 ระหว่างบริษทัฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัไดโดมอน กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) โดยกาํหนดมูลค่าของการโอนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นเงินจาํนวน 45,777,604บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดมี้มูลค่าใกลเ้คียง
กับมูลค่ายุติธรรมหรือมีความแตกต่างอย่างไม่เป็นสาระสําคญัจึงไม่ได้มีการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหม่ 

  รายละเอียดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้แสดงราคาตามบญัชี (ใกลเ้คียงมูลค่ายติุธรรม) 
ณ วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 และมีค่าความนิยม ดงัน้ี 

 บาท  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้   
        สินคา้คงเหลือ 3,261,974  
อุปกรณ์ 18,944,144  
        สิทธิการเช่า - สุทธิ 15,556,489  
        เงินประกนัค่าเช่าและบริการ 8,158,532  
        เงินประกนัระบบสาธารณูปโภค 1,041,669  
        ภาษีซ้ือรอขอคืน 3,154,547  
        ค่าชดเชยพนกังานเลิกจา้งคา้งจ่าย (2,100,736)  
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน (2,270,667)  
สินทรัพยท่ี์ระบุได ้- สุทธิ 45,745,952  
ผลต่างระหวา่งเงินจ่ายซ้ือกบัมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 31,652  
จาํนวนเงินท่ีจ่ายซ้ือส่วนงาน 45,777,604  
หกั จ่ายเช็คงวดท่ี 1 เช็คลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 (5,350,000)  
 จ่ายเช็คงวดท่ี 2 เช็คลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 (6,687,500)  
 รวมเงินจ่ายชาํระ 12,037,500  
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ดโดมอน  33,740,104  

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดแ้สดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีซ้ือมาดงักล่าวในงบการเงินของบริษทัแลว้ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย นํ้าจ้ิม ลูกช้ิน อาหารสด-แหง้ ผกัสด เคร่ืองปรุงรส ผงเคร่ืองด่ืมต่างๆ และอ่ืนๆ 
  อุปกรณ์ ประกอบดว้ย ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า - งานระบบ ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า-งานเฟอร์นิเจอร์และ
ตกแต่ง ทรัพยสิ์นอุปกรณ์ครัว และเคร่ืองใชส้าํนกังานและอุปกรณ์สาํนกังาน 

  เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ดโดมอน ส่วนท่ีเหลือแบ่งจ่าย 2 งวด โดยกาํหนดชาํระในวนัท่ี 15 มกราคม 2555 
จาํนวน 6,687,500 บาท และวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 จาํนวน 27,052,604 บาท 

  บริษัทบันทึกผลต่างจาํนวนเงิน 31,652 บาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 ภายใตช่ื้อ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” เน่ืองจากจาํนวนเงินดงักล่าวไม่เป็นสาระสาํคญั ดงันั้น
ฝ่ายบริหารของบริษทัจึงพิจารณาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายบริหารในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
  27.3 การทาํสญัญาซ้ือสิทธิการเช่าเพิ่มอีก 2 สาขา กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

  เน่ืองจากบริษทั ไดโดมอน กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เป็นลูกหน้ีเงินกูย้ืมกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน)  โดยไดโดมอนไดจ้ดจาํนองสิทธิการเช่าพื้นท่ีของร้านอาหาร 2 แห่ง ประกอบดว้ย 
สาขาเดอะมอลลท่์าพระ และสาขาเมเจอร์เอกมยั ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2555 ไดโดมอนไดโ้อน
สิทธิการเช่าเพื่อโอนตดัชาํระหน้ีเงินกูย้ืมตามแผนฟ้ืนฟูให้แก่ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ตาม
เง่ือนไขสญัญาท่ี ปพข. 3688/2554 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554  

   ต่อมาบริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) ไดข้อซ้ือสิทธิการเช่าพื้นท่ีสาขาร้านอาหารทั้ง 2 แห่ง
จากธนาคารกรุงไทย โดยฮอทพอทตกลงจ่ายค่าสิทธิการเช่าพื้นท่ีจาํนวนเงินรวม 10.62 ลา้นบาท 
ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 และฮอทพอทยงัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในฐานะผูเ้ช่าพื้นท่ี ตามสญัญา
ผูเ้ช่าพื้นท่ีตามปกติทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สัญญาการเปล่ียนช่ือผูเ้ช่าช่วง ยงัอยูใ่นระหว่าง
การจดัทาํ อย่างไรก็ตาม ฮอทพอทไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปดาํเนินกิจการร้านอาหาร ตั้งแต่วนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2554 เป็นตน้มา ดงันั้นจึงไดบ้นัทึกสิทธิการเช่าพื้นท่ีดงักล่าว เป็นสินทรัพยแ์ละบนัทึก
เป็นหน้ิสินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 
 27.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554บญัชีเจา้หน้ีสิทธิการเช่าสถาบนัการเงินประกอบดว้ย 

   บาท 
 เจา้หน้ีสิทธิการเช่า-ธนาคารธนชาต  (ขอ้ 27.1) 77,692,112 
 เจา้หน้ีสิทธิการเช่า-ธนาคารกรุงไทย  (ขอ้ 27.3) 10,743,799 
 รวม 88,435,911 

 
 วตัถุประสงคห์ลกัในการซ้ือส่วนงานร้านอาหารไดโดมอนของฮอทพอท คือตอ้งการขยายธุรกิจใหม่
โดยการเพ่ิมผลิตภณัฑก์ลุ่มป้ิงและยา่ง สไตลญ่ี์ปุ่นโดยอาศยัช่ือเดิมของไดโดมอน ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้ของตลาดอยู่
ก่อนแลว้ และเพื่อตอ้งการเขา้ครอบครองสิทธิการเช่าพื้นท่ีในห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่หลายแห่งท่ีกระจาย
อยูท่ ัว่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเขตหัวเมืองใหญ่ๆภายในประเทศไทย รวมจาํนวน25สาขา (ปิด
ดาํเนินการ 1 สาขา เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เน่ืองจากมีผลขาดทุน) นอกจากน้ียงัรวมถึงฐานลูกคา้เดิมของได
โดมอน ทั้ งน้ี  บริษัทไม่ได้มีว ัตถุประสงค์ในการซ้ือ เพื่อให้ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้
ระบบปฏิบติัการ บุคคลากร และการใชสิ้นทรัพยถ์าวร (อาคารเช่าสาํนกังาน เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองอุปกรณ์
ครัว เคร่ืองใชส้ํานักงาน และอ่ืน) เป็นหลกั แต่อย่างใด ทั้งน้ีฮอทพอทจะดาํเนินการทยอยปรับเปล่ียนและ
พฒันาร้านสาขากลุ่มป้ิงและยา่งจากรูปแบบเดิม มาเป็นรูปแบบใหม่ (ป้ิง-ยา่ง แบบบุฟเฟต ์คิดราคาเป็นรายหวั) 
ท่ีทางฮอทพอทไดก้าํหนดไวภ้ายในระยะเวลา2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดสิ้ทธิการเช่าพื้นท่ีมา (เดือนธนัวาคม 2554) 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าวฮอทพอทและไดโดมอน จึงตกลงซ้ือขายส่วนธุรกิจร้านอาหารป้ิงและยา่งในราคาตามบญัชี
สุทธิ ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 เป็นราคาท่ีจ่ายซ้ือส่วนธุรกิจดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยถ์าวรและสิทธิการเช่าท่ีซ้ือมาดว้ยมูลค่าท่ีจ่ายซ้ือ 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
 ราคาท่ีจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า 8 สาขา จากธนาคารธนชาต (สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว สาขาเซ็นทรัลราม
อินทรา สาขาฟิวเจอร์ปาร์คบางแค สาขาเดอะมอลลง์ามวงศว์าน สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ สาขาเดอะมอลล์
บางแค สาขาเซ็นทรัลป่ินเกลา้ และสาขาฟิวเจอร์ปาร์รังสิต) เป็นราคามูลค่ายติุธรรมท่ีทางธนาคารกาํหนดมา 
ซ่ึงคาํนวณจากวิธี Carrying cost ของธนาคาร 
 ราคาท่ีจ่ายซ้ือสิทธิการเช่า 2 สาขา จากธนาคารกรุงไทย (สาขาเดอะมอลลท่์าพระ สาขาเมเจอร์เอก
มยั) เป็นราคามูลค่ายติุธรรมท่ีทางธนาคารกาํหนดมา ซ่ึงคาํนวณจากผลตอบแทนปัจจุบนัหากมีการนาํสิทธิ
การเช่าไปใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงต่อ (ตามวิธี Income approach) 

 
28. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
    รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 2554  2553 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (13,301,309)  (6,976,346) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 662,288,650  489,099,090 
ค่าตอบแทนการใชพ้ื้นท่ีและการใชบ้ริการต่างๆ ตามสาขา 176,418,525  153,546,209 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 257,229,459  187,687,631 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ่าย 87,661,849  73,098,988 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 78,322,382  44,293,265 
ขาดทุนจากการปิดสาขาและปิดปรับปรุง 2,197,066  4,788,265 

 
29. การบริหารจดัการทุน 
    วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
    ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

เท่ากบั 2.47 : 1 และ 3.60: 1 ตามลาํดบั 
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บริษัท ฮอท พอท จํากดั(มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
30. การเขา้ทาํสญัญายกเลิก (Termination Agreement) 

 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 คู่สัญญาทุกฝ่าย ประกอบดว้ย กองทุนออรีออส เซาท ์อีส เอเชียกองทุน
ส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั และกลุ่มผูถื้อหุน้เดิม 
ไดท้าํสัญญายกเลิก (Termination Agreement) เพื่อยกเลิกสัญญาลงทุน (Investment Agreement)และสัญญา
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งคือสัญญาคํ้าประกนั (Guarantee Agreement) สัญญาตกลงกระทาํการ (Undertaking 
Agreement) และสัญญาการจาํนาํหุน้ (Pledge of Shares Agreement) โดยการยกเลิกสัญญาดงักล่าวจะมีผล
ทนัทีเม่ือหุน้ของบริษทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอเป็นวนั
แรกรวมทั้งเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) เสร็จส้ินและครบถว้นแลว้
ดงัต่อไปน้ี 1) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกไดด้าํเนินการสมบูรณ์แลว้ 2) บริษทัหรือ
ผูส้นับสนุนและผูถื้อหุ้นเดิมชาํระคืนหน้ีตามตัว๋สัญญาใชเ้งินให้แก่กองทุนออรีออสเซาทอี์สทเ์อเชียและ
กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั ภายใน 1 วนั
ทาํการนบัจากวนัท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ซ่ึงเกิดจากการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นคร้ัง
แรกและ 3)หุน้ของบริษทัไดเ้ขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอเป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบติัเพื่อนาํหลกัทรัพยข์อง
บริษทัเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

 
31. ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วม 

 จากวิกฤติการณ์นํ้ าท่วมใหญ่ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงกลางเดือนธันวาคม 2554 บริษทัมี
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีทางราชการ
ประกาศเป็นพื้นท่ีนํ้ าท่วม แต่สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูบ่นชั้นสูงของอาคารจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากภาวะนํ้ า
ท่วม ในส่วนของโรงงานท่ีตั้งอยูท่ี่อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประสบภยันํ้ าท่วมดว้ยนั้น 
ตวัอาคารโรงงานตั้งอยู่บนท่ีสูงนํ้ าจึงไม่ได้เขา้ท่วมภายในโรงงาน อย่างไรก็ตามมีนํ้ าท่วมบริเวณรอบ
โรงงาน และทางเขา้ออกจากโรงงานไปถนนหลกั จึงส่งผลกระทบในการกระจายสินคา้และระบบโลจิ
สติกส์ของเส้นทางระหว่างโรงงานไปร้านสาขาต่างๆ เส้นทางสัญจรท่ีซัพพลายเออร์ใช้มาส่งวตัถุดิบท่ี
โรงงาน รวมทั้งเส้นทางสัญจรของพนักงานท่ีเขา้ทาํงานในโรงงาน การประสบปัญหาในการสัญจรบน
เสน้ทางดงักล่าวบริษทัจึงมีการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดผลกระทบโดย บริษทัจดัรถรับวตัถุดิบจากซพัพลายเออร์
ในจุดท่ีนํ้ าท่วมไม่ถึงเขา้โรงงาน เนน้ผลิตสินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรเป็นหลกัมากกว่าการใชค้น และจดัให้มีรถ
รับส่งพนกังานเขา้ออกโรงงาน ในส่วนของคลงักระจายสินคา้ บริษทัไดท้าํการยา้ยไปท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร และจดัจา้งรถบรรทุกเพิ่มเพื่อเพิ่มรอบการขนส่งไปยงัร้านสาขาต่าง ๆ กรณีท่ีวตัถุดิบบางส่วน
ขาดแคลนใหใ้ชว้ตัถุดิบในพื้นท่ีทดแทน สาํหรับร้านสาขาจาํนวน 96 สาขาของบริษทัมีสถานท่ีตั้งกระจาย
ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีความหนาแน่นบริเวณกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ในประเทศไทย 
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(เดิมช่ือ บริษัท ฮอท พอท จํากดั) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 
ซ่ึงผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม2554 บริษทัปิดร้านสาขาเป็นจาํนวน 17 สาขา ส่งผลให้มี
รายไดล้ดลงประมาณจาํนวนเงิน 42.29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสาขาท่ีตั้งอยูภ่ายในศูนยก์ารคา้ท่ีบริษทัเช่าอยู ่โดยเป็น
ผลมาจากการประกาศปิดศูนยก์ารคา้เน่ืองจากบริเวณรอบศูนยก์ารคา้ประสบภยันํ้ าท่วม โดยร้านสาขาส่วน
ใหญ่ไม่ถูกนํ้ าท่วมเน่ืองจากตั้งอยูบ่นชั้นสูงหรือทางศูนยก์ารคา้สามารถป้องกนันํ้ าท่วมได ้ยกเวน้ร้านสาขา 3 
แห่ง คือ บ๊ิกซี ดอนเมือง เซียร์ รังสิต อินเตอร์บุฟเฟต ์ และเซียร์ รังสิต บุฟเฟต ์แวลลู นํ้ าไดเ้ขา้ท่วมบริเวณ
ภายในร้านไดรั้บความเสียหาย  

  ต่อมาในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2554 สถานการณ์นํ้ าท่วมของทั้ง 3 สาขาไดค้ล่ีคลายไป ทั้งน้ี 
บริษทัไดท้าํประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึงในประเทศ แบบกรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงภยั
ของทรัพยสิ์น ในส่วนของส่วนปรับปรุง อุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีร้านสาขา บริษทัไดร่้วมกบับริษทัประกนัภยั
ในการดาํเนินการสาํรวจความเสียหายของสินทรัพยร้์านสาขาดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ร้านสาขาทั้ง 2 แห่งไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ ไดแ้ก่ สาขาบ๊ิกซี ดอนเมืองและ
สาขาเซียร์ รังสิต อินเตอร์บุฟเฟต ์ยกเวน้สาขาเซียร์ รังสิต บุฟเฟต ์แวลลู อยูใ่นระหวา่งปรับปรุงใหม่ทั้งร้าน  

 และเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2555 บริษทัไดรั้บขอ้มูลจากบริษทัประกนัภยัว่าสามารถชดเชยความ
เสียหายของสาขาเซียร์ รังสิต อินเตอร์บุฟเฟต ์ส่วนอีก 2 สาขาอยู่ในระหว่างสรุปมูลค่าชดเชยของบริษทั
ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษทับนัทึกผลกระทบจากนํ้ าท่วมเฉพาะความเสียหายท่ีเก่ียวกับ
สินทรัพยถ์าวรของร้านสาขา 3 แห่งในปี 2554 รวมจาํนวนเงิน 1.03 ลา้นบาท ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าสุทธิทาง
บญัชีหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และไดต้ดับญัชีรายการสินทรัพยข์องร้านสาขาออกจากบญัชีแลว้ และ
บริษทัรับรู้รายไดช้ดเชยความเสียหายของสาขาเซียร์ รังสิต อินเตอร์บุฟเฟต ์จาํนวนเงิน 54,570 บาท ซ่ึง
เท่ากบัผลเสียหายของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยถ์าวร เงินชดเชยส่วนท่ีเกินมูลค่าความเสียหายจะรับรู้
เป็นรายไดเ้งินชดเชยในงวดท่ีไดรั้บเงินจริง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนในการฟ้ืนฟูภายหลงัเหตุการณ์นํ้ าท่วม
ของร้านสาขา 3 แห่ง จาํนวนเงิน 6.04 ลา้นบาท ไดจ่้ายลงทุนไปแลว้ในปี 2554 จาํนวนเงิน 1.09 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยสาขาเซียร์ รังสิต อินเตอร์บุฟเฟต ์จาํนวน 0.92 ลา้นบาท และสาขาบ๊ิกซี ดอนเมือง จาํนวน 
0.17 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นประมาณการลงทุนของเซียร์ รังสิต บุฟเฟต ์แวลลู 4.94 ลา้นบาท  

 
32. วนัท่ีอนุมติังบการเงิน 

   งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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