
บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) 
(บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวม 
และผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้ง 
ตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่สําคญัและหมายเหตุ 

เรือ่งอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระ 
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสําคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
 



เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธ ีการตรวจสอบ 
  

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในการร่วมค้า  
  

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 8 ของงบการเงนิรวมเกี่ยวกบัการ
ประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญัและการใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเงนิลงทุนในการรว่มคา้  
 
กลุ่มกิจการมีกิจการร่วมค้า มูลค่าตามบัญชี 206 ล้านบาทใน 
งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่รายการหลกั
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดในธุรกจิรา้นอาหาร 
ซึ่งประกอบกิจการในประเทศสหราชอาณาจกัร กลุ่มกิจการ
ตอ้งทําการทดสอบการดอ้ยค่าหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด
ของเงนิลงทุนในการรว่มคา้เมือ่มขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่  
 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารไดจ้ดัทํา
การประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการรว่มคา้โดย 
 
1. คาํนวณมลูคา่จากการใชส้นิทรพัยข์องแต่ละหน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการ
ดงักล่าวใชก้ระแสเงนิสด (รายได ้และค่าใชจ้่าย) สําหรบั 
แต่ละหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดในระยะเวลา 5 ปี 
และคดิมูลค่าสุดท้ายด้วยอตัราการเตบิโตของธุรกจิคงที่
ตัง้แต่ปีที ่5 หลงัจากนัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมา
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก
ของเงนิทุน  

 
2.  เปรยีบเทียบผลลพัธ์ของมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์ของ

หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด กบัมลูคา่ตามบญัช ี 
 
จากการทดสอบการด้อยค่า ผู้บรหิารมิได้บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มเติมในปีปัจจุบัน
เน่ืองจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้สูงกว่ามูลค่าตามบญัชี
สทุธ ิขอ้สมมตฐิานทีส่าํคญัไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่ องจากการ
ประเมนิการด้อยค่ามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิารอย่างมนีัยสาํคญั ซึ่งอา้งองิสมมตฐิานต่างๆ ทีม่ผีลมา
จากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกจิในอนาคต 

วธิกีารตรวจสอบมดีงันี้ 
 
 ทําความเขา้ใจ และประเมนิขอ้มลูส่วนประกอบในประมาณการ

กระแสเงนิสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการคํานวณ และ
ทดสอบการคาํนวณของผูบ้รหิาร 

 ประเมนิสมมตฐิานทีส่าํคญัของผูบ้รหิารทีใ่ชใ้น การคาดการณ์
โดยการเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดังกล่าว
รวมถงึอตัราการเตบิโตของธุรกจิ, ประมาณการตน้ทุนและ
ประมาณการคา่ใชจ้่ายในอนาคต เป็นตน้  

 ทดสอบตวัแปรที่นํามาใช้ในการพจิารณาอตัราคดิลดและ
ทดสอบการคาํนวณของอตัราดงักล่าว 

 ประเมนิความพอเพียงของการคํานวณค่าความอ่อนไหว 
ในแต่ละหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสด การประมาณ
มูลค่าของเงนิลงทุนในการร่วมค้ามีความอ่อนไหวตามการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรในสมมติฐานที่สําคัญ ในกรณีที่
อตัราดงักล่าวไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้จะเป็นผลใหค้าดการณ์
ไดถ้งึคา่เผือ่การดอ้ยคา่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิ รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกบัสมมตฐิานทีส่ําคญั
และความอ่อนไหวในสมมตฐิานนัน้ๆ  

 
จากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิาน
ทีส่าํคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณาการดอ้ยค่ามคีวามสมเหตุ 
สมผลตามหลกัฐานทีม่อียู ่ 

  



ข้อมูลอื่น  
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงัวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาวา่ขอ้มลู
อื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  
หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร
เรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทํา 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติ 
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
ในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบั 
การดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 



ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
อนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวธิีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่ง
ทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด 
เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง
ขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการ
และบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ที่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมี
นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอน
ทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม 
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มกีารนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง 
ตามทีค่วรหรอืไม ่

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  
 



ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ําคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงาน 
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไมค่วรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่า
จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
ไพบลู  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 980,417,445 577,281,733 865,681,128 478,902,962

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกําไรขาดทุน 7 360,295,976 479,410,915 360,295,976 479,396,556

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 11 245,333,878 241,717,606 228,306,555 217,893,047

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 25,458,139 2,824,501 22,323,800 -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย

ทีค่รบกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 31 - - 7,598,933 26,928,960

สนิคา้คงเหลอื 13 272,193,885 224,609,120 263,094,941 213,801,878

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 14,105,322 22,231,566 8,419,117 15,547,161

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,897,804,645 1,548,075,441 1,755,720,450 1,432,470,564

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810,007 809,407 784,924 784,324

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 12 10,000,000 - 10,000,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 - - 170,750,669 220,750,669

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 14 73,239,251 66,570,176 4,997,000 4,997,000

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 14 205,900,922 200,111,174 35,000,000 35,000,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 31 - - 37,481,707 46,983,330

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 1,486,349,139 1,397,449,424 1,428,145,799 1,329,421,559

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 1,306,441,431 1,826,690,679 1,066,132,918 1,551,860,923

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18 16,755,747 18,796,671 16,713,874 18,748,619

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 19 67,961,117 55,900,754 63,727,071 53,415,531

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 680,773 4,456,176 665,521 2,465,981

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 3,168,138,387 3,570,784,461 2,834,399,483 3,264,427,936

รวมสินทรพัย์ 5,065,943,032 5,118,859,902 4,590,119,933 4,696,898,500

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 7,658,175 57,032,015 - 55,000,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 20 53,953,320 31,357,160 53,953,320 31,357,160

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 31 1,065,955 619,306 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 21 760,006,858 646,955,158 714,665,999 603,870,485

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี 442,871,332 472,067,614 399,425,035 428,753,431

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจ่าย 44,699,622 30,423,802 42,739,487 29,934,940

ประมาณการหน้ีสนิหมนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 22 8,273,082 1,810,867 8,273,082 1,810,867

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 38,781,054 45,445,576 27,474,477 29,750,823

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,357,309,398 1,285,711,498 1,246,531,400 1,180,477,706

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 195,633,610 90,535,650 195,633,610 90,535,650

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 1,114,739 2,180,694 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 653,014,872 1,114,672,720 477,377,969 908,602,013

ประมาณการหน้ีสนิไมห่มนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 22 167,061,202 151,893,812 160,147,464 145,933,249

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 75,787,106 78,380,183 44,014,637 45,508,388

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,092,611,529 1,437,663,059 877,173,680 1,190,579,300

รวมหน้ีสิน 2,449,920,927 2,723,374,557 2,123,705,080 2,371,057,006

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 514,928,784 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : 490,408,365 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 514,928,784 490,408,365 514,928,784 490,408,365

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 511,512,758 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : 490,408,365 หุน้

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 23 511,512,758 490,408,365 511,512,758 490,408,365

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 23 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

สว่นเกนิจากกําไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การร่วมคา้ 79,905,178 79,905,178 - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,257,830,351 1,064,932,904 1,167,374,199 1,047,905,233

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (13,853,507) (18,083,871) 45,204,210 45,204,210

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,577,718,466 2,359,486,262 2,466,414,853 2,325,841,494

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 38,303,639 35,999,083 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,616,022,105 2,395,485,345 2,466,414,853 2,325,841,494

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 5,065,943,032 5,118,859,902 4,590,119,933 4,696,898,500

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 9 4,817,123,674 5,198,652,171 4,556,447,878 4,879,626,638

ตน้ทุนขาย (2,296,068,081) (2,458,954,476) (2,201,994,502) (2,325,004,256)

กาํไรข ัน้ต้น 2,521,055,593 2,739,697,695 2,354,453,376 2,554,622,382

รายไดอ้ื่น 96,250,323 86,946,932 107,884,598 102,449,024

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,722,568,504) (1,992,380,711) (1,591,040,529) (1,843,769,447)

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (444,123,529) (499,869,955) (502,473,874) (504,005,168)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 14,203,995 2,485,141 9,189,116 1,621,787

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

   และการรว่มคา้ 2,272,633 (45,938,537) - -
ตน้ทุนทางการเงนิ 26 (67,223,899) (72,955,852) (56,274,427) (62,458,197)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 399,866,612 217,984,713 321,738,260 248,460,381

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 28 (58,599,715) (36,236,151) (55,146,809) (35,536,026)

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 341,266,897 181,748,562 266,591,451 212,924,355

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีไ่มถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษเีงนิได้ - 7,656,508 - 2,519,076

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 5,287,955 (4,888,372) - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 5,287,955 2,768,136 - 2,519,076

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 346,554,852 184,516,698 266,591,451 215,443,431

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 340,019,932 183,024,792 266,591,451 212,924,355

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 1,246,965 (1,276,230) - -

341,266,897 181,748,562 266,591,451 212,924,355

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 344,250,296 185,427,725 266,591,451 215,443,431

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,304,556 (911,027) - -

346,554,852 184,516,698 266,591,451 215,443,431

กาํไรต่อหุ้น 29

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

ส่วนเกินจาก การวดัม ูลค่าใหม่

กาํไรจากการ จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทุนสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์ อื่นของส่วน ผ ู้เป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น กิจการร่วมค้า ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน พนักงาน ของเจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,197,689,561 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,489,839,986 46,226,111 2,536,066,097

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัใหมม่าใชค้รัง้แรก - - - - (36,248,876) - - - (36,248,876) (8,032,673) (44,281,549)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,161,440,685 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,453,591,110 38,193,438 2,491,784,548

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี 

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 183,024,792 (4,357,676) 6,760,609 2,402,933 185,427,725 (911,027) 184,516,698

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - - (279,532,573) - - - (279,532,573) (1,283,328) (280,815,901)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,064,932,904 (65,691,271) 47,607,400 (18,083,871) 2,359,486,262 35,999,083 2,395,485,345

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,064,932,904 (65,691,271) 47,607,400 (18,083,871) 2,359,486,262 35,999,083 2,395,485,345

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี 

การใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธิ 24 21,104,393 - - - - - - - 21,104,393 - 21,104,393

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 340,019,932 4,230,364 - 4,230,364 344,250,296 2,304,556 346,554,852

เงนิปันผลจา่ย 30 - - - - (147,122,485) - - - (147,122,485) - (147,122,485)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564 511,512,758 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,257,830,351 (61,460,907) 47,607,400 (13,853,507) 2,577,718,466 38,303,639 2,616,022,105

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น

ทนุที่ออก จดัสรรแล้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน รวมส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,124,632,241 42,685,134 2,400,049,426

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  ฉบบัใหมม่าใชค้รัง้แรก - - - (10,118,790) - (10,118,790)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,114,513,451 42,685,134 2,389,930,636

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 212,924,355 2,519,076 215,443,431

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - (279,532,573) - (279,532,573)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2563 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,047,905,233 45,204,210 2,325,841,494

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,047,905,233 45,204,210 2,325,841,494

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี 

การใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธิ 24 21,104,393 - - - - 21,104,393

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 266,591,451 - 266,591,451

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - (147,122,485) - (147,122,485)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564 511,512,758 689,980,549 52,343,137 1,167,374,199 45,204,210 2,466,414,853

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

 

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 399,866,612 217,984,713 321,738,260 248,460,381

รายการปรบัปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 27 706,877,865 698,292,155 637,862,265 628,548,718

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบั

มลูคา่ยุตธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ (30,940) (1,148,081) (45,300) (1,148,081)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ -

ลกูหน้ีการคา้ 11 3,713,464 - 3,713,464 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 15 - - 50,000,000 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มคา้ (กลบัรายการ) (30,174,190) - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 16 9,045,000 (957,000) 14,690,000 (6,357,000)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 18,413,544 37,447,370 11,930,026 19,135,246

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (5,775,928) (3,318,234) (4,338,958) (1,411,385)

(กาํไร) ขาดทุนจากการประเมนิหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ใหม่ 2,434,117 (47,320,549) (136,570) (11,301,014)

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (854,121) (706,132) (854,121) (706,132)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 22 27,055,938 22,463,492 26,102,763 23,351,647

คา่ใชจ้่ายโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1,718,507 1,054,217 1,177,573 1,054,217

รายไดเ้งนิปันผลรบั 31 - - (41,512,358) (23,789,240)

รายไดด้อกเบีย้รบั (1,760,054) (1,036,738) (3,706,578) (3,858,351)

ตน้ทุนทางการเงนิ 26 67,223,899 72,955,852 56,274,427 62,458,197

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (1,940,516) (7,066,804) (8,566,494) (1,621,787)

สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (2,272,633) 45,938,537 - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (5,007,635) 82,736,601 (15,372,951) 131,792,482

สนิคา้คงเหลอื (47,584,765) 75,787,344 (49,293,063) 72,665,966

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8,126,244 1,117,077 7,194,811 369,698

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 3,774,803 3,941,869 1,800,460 1,187,966

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 75,148,065 (170,023,118) 101,901,454 (111,884,053)

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (8,383,029) 700,767 (3,453,919) (3,913,338)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 (5,426,333) (64,496,450) (5,426,333) (61,655,438)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,214,187,914 964,346,888 1,101,678,858 961,378,699

จ่ายดอกเบีย้ (5,155,968) (6,281,402) (5,126,709) (5,663,500)

จ่ายภาษเีงนิได้ (56,384,258) (34,668,889) (52,653,802) (34,109,543)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,152,647,688 923,396,597 1,043,898,347 921,605,656

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

 

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (10,000,000) - (10,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 12 120,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน - (250,000,000)   -                (250,000,000)   

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (281,787,282) (215,068,264) (308,596,898) (212,296,733)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,767,067 5,788,537 6,544,849 4,495,120

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 (21,788,000) - (21,788,000) -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 31 - - - (58,800,000)

การชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 31 - - 28,831,650 39,839,012

เงนิปันผลรบั 19,988,000 14,991,000 41,512,358 23,789,240

ดอกเบีย้รบั 1,760,054 53,164 4,972,719 2,874,952

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (165,060,161) (344,235,563) (138,523,322) (350,098,409)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80,626,160 175,000,000 75,000,000 175,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (130,000,000) (120,000,000) (130,000,000) (120,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 167,000,000 - 167,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (39,305,880) (33,857,160) (39,305,880) (33,857,160)

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 (619,306) - - -

เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 17 (531,642,209) (415,813,509) (473,490,830) (378,581,620)

เงนิสดรบัจากใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 24 21,104,393 - 21,104,393 -

เงนิปันผลจ่าย 30 (146,847,706) (279,479,484) (146,847,706) (279,479,484)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (579,684,548) (674,150,153) (526,540,023) (636,918,264)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 407,902,979 (94,989,119) 378,835,002 (65,411,017)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 577,281,733 674,337,699 478,902,962 542,549,529

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (4,767,267) (2,066,847) 7,943,164 1,764,450

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 980,417,445 577,281,733 865,681,128 478,902,962

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 61,090,199 23,343,961 60,701,660 23,343,961

เงนิปันผลคา้งจ่าย 739,848 465,069 739,848 465,069

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์  
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อำคำรอติลัไทยทำวเวอร ์ชัน้ที ่23 และ 24 เลขที ่2034/100 - 103, 106 - 107 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
10310 ประเทศไทย 
 
กำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร”) คอื กำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเบเกอรี่ ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่อำหำรส ำเรจ็รปูแชแ่ขง็ รวมทัง้ผลติภณัฑอ์ำหำรและบรกิำรทีเ่กีย่วเนื่องอื่น ๆ เชน่ บรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที ่เป็นตน้ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรนี้แสดงในสกุลเงนิบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยำ่งอื่น 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
สถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อโคโรนำ 2019 อย่ำงต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมัน่และรูปแบบ 
กำรใชจ้่ำยของผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อลดตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ไม่จ ำเป็น ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้นและยงัส่งผลให้กลุ่มกิจกำรมีควำมสำมำรถ  
ที่จะปฏิบัติตำมอัตรำส่วนตำมสญัญำเงินกู้ และมีเงินหมุนเวียนและวงเงินสินเชื่ อที่ยงัไม่ได้เบิกใช้เพียงพอส ำหรบักิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนและกำรลงทุนอยำ่งต่อเนื่อง 
 

3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงนิ ยกเวน้ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิบำงรำยกำร 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญัและ  
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซอ้น และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนและประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำม
ขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ตวัเลขทีน่ ำมำแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ เรื่องก ำหนด
รำยกำรยอ่ทีต่อ้งมใีนงบกำรเงนิ และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรวเิครำะหผ์ลประกอบกำร 
และระดบัสำระส ำคญัของรำยกำร รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรำยกำร โดยรำยกำรจดัประเภทใหมม่ดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม่ จดัประเภทใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม่ จดัประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรบัปี 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
      พ.ศ. 2563       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรที่ 
   เกีย่วขอ้งกนั 2,825 - 2,825 4,000 (4,000) - 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่ 
   บรษิทัยอ่ยทีค่รบก ำหนดช ำระ 
      ภำยในหนึ่งปี - - - 22,929 4,000 26,929 
       
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 1,409,657 (12,208) 1,397,449 1,337,501 (8,079) 1,329,422 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 1,814,483 12,208 1,826,691 1,543,782 8,079 1,551,861 
       
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวร 
   ใหแ้ก่กำรรว่มคำ้รอรบัรู ้ 23,871 (23,871) - - - - 
หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 54,509 23,871 78,380 45,508 - 45,508 
       
เงนิมดัจ ำระยะยำว 270,314 (270,314) - 251,590 (251,590) - 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 1,384,986 (270,314) 1,114,672 1,160,192 (251,590) 908,602 

       
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
      31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำยไดท้ำงกำรเงนิ 1,037 (1,037) - 3,858 (3,858) - 
รำยไดอ้ื่น 85,910 1,037 86,947 98,591 3,858 102,449 
       
ตน้ทุนขำย (3,105,561) 646,607 (2,458,954) (2,983,492) 658,488 (2,325,004) 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (1,378,274) (614,107) (1,992,381) (1,191,931) (651,838) (1,843,769) 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (420,244) (79,626) (499,870) (450,230) (53,775) (504,005) 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร (47,126) 47,126 - (47,126) 47,126 - 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร 
 

ก) กำรปรบัปรงุกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิม่เตมิหลกักำรใหม่และแนวปฏบิตัิ
ในเรือ่งต่อไปนี้ 
- กำรวดัมลูคำ่ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูคำ่ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ 1 แห่ง  

ซึง่ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และเกณฑใ์นกำรรวมสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบกำรเงนิ รวมทัง้
ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบรหิำรในกำรดูแลรกัษำทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกจิกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไมแ่น่นอนของกำรวดัมลูคำ่ในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง 
นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ  และอธบิำยถงึ
กำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบักำรผ่อนปรน
ในทำงปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่ำ
กำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้กำร
จ่ำยค่ำเช่ำถงึวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิกำรไม่มผีลกระทบของกำรเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่ำวมำใชเ้ป็น
ครัง้แรก เนื่องจำกบรษิทัใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชมีำอยำ่งต่อเนื่องตัง้แต่ปีก่อนหน้ำ 

 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงขำ้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
(TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบัผลกระทบจำกกำร
ปฏิรูปอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ของกำร
ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
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มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำงกำรเงนิ (รวมถงึ

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ) ซึง่เป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิและ เกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นกำรก ำหนดกระแสเงนิสด
ตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิกำรจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวในงบ
ก ำไรขำดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเชำ่เนื่องจำกกำรเปลีย่น
เกณฑก์ำรก ำหนดค่ำเชำ่จ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ควำมสมัพนัธ์ของ
กำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มี
ประสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยำ่งไร 
• ควำมคบืหน้ำของแผนในกำรเปลีย่นไปใชอ้ตัรำดอกเบีย้อำ้งองิอื่น และวธิกีำรบรหิำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวของ

กจิกำรในชว่งกำรเปลีย่นแปลง 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำแนวผ่อนปรนดงักล่ำวมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปัจจุบนั ผูบ้รหิำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมนิผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำว 

 
5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
5.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอื  
มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพือ่ใหไ้ด้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  
 

ข) บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

18 

 
ค) กำรรว่มกำรงำน 

 
เงนิลงทุนในกำรรว่มกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละภำระผกูพนัตำมสญัญำ
ของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน  

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุน
ของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสม  
ของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำ เท่ำกบัหรอืเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสยีของ 
กลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน  
ทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
ถ้ำสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกจิกำรยงัคงมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืยงัคงมกีำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนที่เคยบนัทกึไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยงัก ำไ รหรอื
ขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีทิธพิลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้ เงนิลงทุน  
ทีเ่หลอือยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ส่วนต่ำงทีเ่กดิขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มูลค่ำยุตธิรรมของ 
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำมสดัส่วนกำรถือครอง  
ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
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ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 

 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิระหวำ่งกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและ
กำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะ  
มหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
5.2 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำ
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงคำ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อ
รุนแรง) ซึง่มสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้
น ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
- สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิแปลงคำ่ดว้ยอตัรำปิด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
- รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม เงนิลงทุน
ระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 

5.4 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระซึง่เกดิจำกกำรขำยสนิคำ้ใหบ้รกิำรตำมปกตขิองธุรกจิ ซึง่ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่
จะมรีะยะเวลำสนิเชือ่ 30 วนั ดงันัน้ลกูหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยูใ่นรำยกำรหมนุเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็น
รำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นียัส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูล้กูหนี้ดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมลูคำ่
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.1.2 (ข) 
 

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิ ีถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซือ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง 
คำ่ใชจ้่ำยอื่นทำงตรง คำ่โสหุย้ในกำรผลติ และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้อยูใ่นสภำพและสถำนทีปั่จจุบนั 
 

5.6 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดล
ธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกจิกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน  
ในตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
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ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัยน์ัน้  โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิออกเมื่อ
สิทธิในกำรได้รบักระแสเงินสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำร  
ท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ในกรณีสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย FVPL 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้้นทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำย 
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ค) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำซึง่ประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบีย้เท่ำนัน้ จะวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบีย้จำกสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
ดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำร รำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำร
จะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นพรอ้มกบัก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไข 

กำรวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ข้ำงต้น ด้วย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิจำกกำรวดั
มลูคำ่ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสทุธใินก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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ง) กำรดอ้ยคำ่ 

 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยคำ่ของลูกหนี้กำรคำ้ ตำมประมำณกำร
ผลขำดทุนดำ้นเครดติตลอดอำยุของสนิทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูล้กูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผู้บริหำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ  อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำ 
จำกลักษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมูลและปัจจยั  
ในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้  
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้
ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย ์ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอืไม่ 
และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำ  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น โดยพจิำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดติถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั) 
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด  
ซึง่กลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ และ 
• ขอ้มลูสนบัสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั และ 

กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำร 
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5.7 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกดิขึ้นภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ  
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพือ่ลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์
ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 5 ถงึ 30 ปี 
อำคำรโรงงำน 5 ถงึ 40 ปี 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 ถงึ 15 ปี 
เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 3 ถงึ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึดว้ยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
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5.9 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยม์เีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบั
สนิทรพัย์อื่น กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำ  
จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 

เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี 
มำถอืปฏบิตั ิโดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไมน่ ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยคำ่ ในกำรพจิำรณำ
วำ่สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 

5.10 สญัญำเช่ำ  
 

สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรับรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเชำ่ โดยคำ่เชำ่ทีช่ ำระจะปันสว่นเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไร
หรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิกำรคดิค่ำ 
เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 

กลุ่มกจิกำรปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็น  
กำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็น 
กำรเชำ่และสว่นประกอบของสญัญำทีไ่มเ่ป็นกำรเชำ่ ยกเวน้สญัญำเชำ่อสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่กลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ชำ่ โดยกลุ่มกจิกำร
เลอืกทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ประกอบดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 

• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำรมคีวำมแน่นอน
อยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั  
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้ 
คอืสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่น้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูคำ่ต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์เครือ่งครวั 
 
กลุ่มกิจกำรน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิที่เกี่ยวกบักำรยินยอมลดค่ำเช่ำที่เกี่ยวข้องกบั COVID-19 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยผู้เช่ำสำมำรถเลอืกที่จะไม่พจิำรณำว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำ 
(lease modification) หรอืไม่ แต่จะรบัรูก้ำรลดค่ำเชำ่ดงักล่ำวเสมอืนหนึ่งว่ำกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไมใ่ชก่ำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะสำมำรถถอืปฏบิตัติำมกำรผอ่นปรนดงักล่ำวเฉพำะในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลด หรอืยกเวน้คำ่เชำ่อนัเป็นผล
โดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 และเขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 
ก) กำรเปลีย่นแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท ำใหค้่ำตอบแทนของสญัญำเช่ำ (หลงัปรบัปรุง)มจี ำนวนเกอืบเท่ำเดมิหรอื

น้อยกวำ่ค่ำตอบแทนของสญัญำเชำ่ก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
ข) กำรลดคำ่เชำ่ เป็นกำรลดคำ่เชำ่ซึง่ครบก ำหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 และ 
ค) ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในเงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอื่นของสญัญำเชำ่ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะน ำกำรผอ่นปรนในทำงปฏบิตัดิงักล่ำวมำถอืปฏบิตักิบัสญัญำเชำ่ทีเ่ขำ้เงือ่นไขขำ้งตน้ทุกสญัญำ โดยกลุ่มกจิกำร
รบัรูก้ำรปรบัลดค่ำเช่ำจ ำนวน 80.28 ลำ้นบำท เป็นค่ำเช่ำผนัแปรตดิลบในรำยกำรตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำยคู่กบักำรปรบัปรุงหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ ทัง้นี้ไมม่ผีลกระทบต่อสว่นของเจำ้ของ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้รบักำร ยกเว้นและลด ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำเนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ปฏิบตัิตำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำ 
ทุกสญัญำทีไ่ดร้บักำร ยกเวน้และลด ค่ำเช่ำ แต่เลอืกทีจ่ะน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก  
COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัลดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่รบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ดร้บัส่วนลด 
ตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
ทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวด โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กดิขึน้จ ำนวน 11.37 ลำ้นบำท เป็นรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำ
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูคำ่หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม ่ 
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5.11 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมือ่ภำระผกูพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะตอ้งพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรบัรู้หนี้สนิ  
ทำงกำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินใหม่นัน้ และตัดรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงินนัน้ด้วยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original 
effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.12 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรอื  
กำรผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนทีเ่กดิจำก
กำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรทีจ่ ำเป็นในกำร
เตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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5.13 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้  
ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรูโ้ดยตรง  
ไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่ำดไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏบิตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อยำ่งไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไมร่บัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไมเ่กดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ทีจ่ะน ำสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิได้
ของงวดปัจจุบนัเกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดยีวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและ
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.14 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ี
เช่น โบนัส โดยรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำนไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึ
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมควำมสมคัรใจ กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระเพิม่เตมิเมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นกังำนจะไดร้บัเมือ่เกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุก 3 ปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้
ซึง่มลูค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของ พนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ แสดงเป็น
รำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 

 
5.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมลูคำ่ของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
 

5.16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกหุน้ใหมซ่ึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในสว่นของเจำ้ของ 
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5.17 กำรรบัรู้รำยได้  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครือ่งดื่มทีร่ำ้นอำหำรและเบเกอรีจ่ะรบัรูเ้มื่อกำรควบคุมสนิคำ้ถูกโอนใหแ้ก่ลูกคำ้เมือ่ลูกคำ้ไดซ้ือ้สนิค้ำ 
ณ รำ้นอำหำรและเบเกอรี ่กำรจ่ำยเงนิของรำคำสิง่ตอบแทนถงึก ำหนดช ำระในทนัท ีณ จุดทีลู่กคำ้ไดซ้ือ้สนิคำ้นัน้ รำยไดจ้ำกกำรขำย
แสดงสุทธจิำกภำษมีลูคำ่เพิม่และสว่นลดกำรคำ้แลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำย - ธุรกจิขำยสง่อำหำรและเบเกอรีส่ ำเรจ็รปูจะรบัรูเ้มือ่กำรควบคุมสนิคำ้ถูกโอนใหแ้ก่ลกูคำ้เมือ่ท ำกำรสง่มอบ
สนิคำ้เสรจ็สิน้แลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงสุทธจิำกส่วนลดกำรคำ้และสว่นลดตำมปรมิำณซือ้และสนิคำ้รบัคนืแลว้ 
 

รำยไดเ้งนิปันผลจำกเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรำยได ้เมือ่มกีำรประกำศจ่ำยเงนิปันผลแลว้ 
 

ดอกเบีย้รบัและรำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 
 

5.18 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัจิำก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิและผลกระทบทีอ่ำจมตี่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกลุม่กจิกำร มดีงันี้ 
 

ลกัษณะควำมเส่ียง ควำมเส่ียงจำก วดัจำก บริหำรควำมเส่ียงโดย 
    

ควำมเสีย่งจำกตลำด  
- อตัรำแลกเปลีย่น 

รำยกำรทำงกำรคำ้ในอนำคต 
   สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
   ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นสกุลเงนิบำท 

ประมำณกำรกระแสเงนิสด 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว 

ผูบ้รหิำรพจิำรณำวำ่ควำมเสีย่ง 
จำกอตัรำแลกเปลีย่นไม่มี
สำระส ำคญั  

    

ควำมเสีย่งจำกตลำด  
- อตัรำดอกเบีย้ 

เงนิกูย้มืระยะยำวซึง่มอีตัรำดอกเบีย้
ผนัแปร 

กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว ผูบ้รหิำรพจิำรณำวำ่ควำมเสีย่งจำก
อตัรำดอกเบีย้ไมม่สีำระส ำคญั  

 
    

ควำมเสีย่งดำ้น 
กำรใหส้นิเชือ่ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และทนุ 

กำรวเิครำะหอ์ำยุกำรพจิำรณำ
ล ำดบัดำ้นเครดติ 

มเีงนิฝำกกบัหลำยธนำคำร  
   มนีโยบำยในกำรลงทุน 
   ในตรำสำรหนี้และทนุทีช่ดัเจน 

    

ควำมเสีย่งดำ้น 
สภำพคล่อง 

เงนิกูย้มืและหนี้สนิอื่นๆ กำรประมำณกระแส 
เงนิสดหมนุเวยีน 

กำรจดัใหม้วีงเงนิดำ้นสนิเชือ่และ
กำรกูย้มืทีส่ำมำรถเปิดใชไ้ด ้

 

หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่มกจิกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำร ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบำย
ทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ แผนกกำรเงนิกลำงของกลุ่มกจิกำรเป็นผูก้ ำหนด ประเมนิ บรหิำรและป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ โดยจะท ำงำน
อย่ำงใกล้ชดิกบัหน่วยปฏบิตังิำนของกลุ่มกจิกำร ส่วนคณะกรรมกำรบรษิทัจะก ำหนดหลกักำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งในภำพรวม 
รวมถงึก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำงๆ เช่น กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นอตัรำดอกเบี้ย 
กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นสนิเชือ่ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนุพนัธแ์ละเครือ่งมอืทำงกำรเงนิอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณีทีม่สีภำพคล่องสว่นเกนิ 
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6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 

ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับำท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับำท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับำท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับำท 
     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 106,910 105,835 69,294 74,976 
ลกูหนี้กำรคำ้ 18,644 22,252 5,789 6,322 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 25,958 2,794 22,855 - 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,158 - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 17,561 14,182 - - 
 
ก ำไร/ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นสุทธทิีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ
ทีร่บัรูใ้นก ำไร (ขำดทุน)  
   จำกอตัรำแลกเปลีย่น 14,204 2,485 9,189 1,622 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงนิบำท  
กบัเงนิปอนด์สเตอร์ลงิ ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรอืขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มำจำก
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิในสกุลเงนิปอนดส์เตอรล์งิ  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
อตัรำแลกเปลีย่น (ปอนดส์เตอรล์งิตอ่บำท)  

- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* 1,318 1,167 979 813 
อตัรำแลกเปลีย่น (ปอนดส์เตอรล์งิต่อบำท) 

- ลดลงรอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* (1,318) (1,167) (979) (813) 
 
*  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
 

ข) ควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรมและควำมเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้ 
 
เงนิกู้ยืมและลูกหนี้ได้แสดงด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ทัง้นี้ ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในสญัญำ เงนิกู้จะมีกำร ปรบัอตัรำ
ดอกเบีย้ใหม่ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว ้(ดงัตำรำง) จงึส่งผลให้กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงของ
อตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบี้ยและกำรปรบัอตัรำดอกเบี้ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ พนับำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร     
   น้อยกวำ่ 1 ปี 53,953 20.80 31,357 17.26 
   1-5 ปี 195,634 75.41 90,535 49.82 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่     
   น้อยกวำ่ 1 ปี 8,724 3.36 57,651 31.72 
   1-5 ปี 1,115 0.43 2,181 1.20 
 259,426 100 181,724 100 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ พนับำท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปร     
   น้อยกวำ่ 1 ปี 53,953 21.62 31,357 17.73 
   1-5 ปี 195,634 78.38 90,536 51.18 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้คงที ่     
   น้อยกวำ่ 1 ปี - - 55,000 31.09 
 249,587 100 176,893 100 
 
รอ้ยละของเงนิกูย้มืขำ้งตน้แสดงถงึสดัสว่นของเงนิกูย้มืทีม่อีตัรำดอกเบีย้ผนัแปรต่อจ ำนวนเงนิกูย้มืทัง้หมด และกำรวเิครำะห์
เงนิกูย้มืตำมวนัครบก ำหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมำยเหตุ 6.1.3 (ข) 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนมคีวำมอ่อนไหวต่อกำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงในรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสด และในคำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
อตัรำดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  
   (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 1)* 

 
(3,096) 

 
(3,637) 

 
(1,564) 

 
(2,104) 

อตัรำดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1  
   (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1)* 

 
3,096 

 
3,637 

 
1,564 

 
2,104 

 
 *  โดยก ำหนดใหปั้จจยัอื่นคงที ่
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6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด กระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
จำกเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  (FVPL) และ 
เงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติจำกลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ  
กลุ่มกิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกบัธนำคำรหรอืสถำบนัที่ได้รบักำรจดัอนัดบัในระดบั BBB หรอืสูงกว่ำ จำกสถำบนั 
จดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระเท่ำนัน้ 
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำควำมเสีย่งจำกกำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื
ทีเ่ป็นอสิระ ในกรณีทีไ่มม่กีำรจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิกำรจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลกูคำ้ โดยพจิำรณำ
จำกฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำก ำหนดวงเงนิสนิเชื่อจำกผลกำร
ประเมนิดงักล่ำวซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดและวงเงนิที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษิัท ทัง้นี้ ผู้บริหำรในสำยงำน 
ทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชือ่แก่ลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

กำรขำยให้กบัลูกค้ำรำยย่อยจะช ำระด้วยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ กลุ่มกิจกำรไม่มกีำร
กระจุกตวัของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั ไมว่ำ่จะเป็นกำรกระจุกตวัจำกลกูคำ้แต่ละรำย 
 

ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ มดีงันี้ 
 

• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุน (FVPL) 
 

แมว้ำ่กลุ่มกจิกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 

ลกูหนี้การคา้ 
 

กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอียำ่งง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ 
 

ในกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้กำรคำ้ตำมลกัษณะร่วมของควำมเสีย่ง
ดำ้นเครดติและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ  
 

ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 24 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 หรอืวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตำมล ำดบั รวมทัง้พจิำรณำ
ประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว ทัง้นี้ อตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตีจะถูก
ปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถงึขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกีย่วกบัปัจจยัทำงเศรษฐกจิมหภำคทีจ่ะมผีล
ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้  
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จำกหลกักำรดงักล่ำวคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ เป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
 พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 88,603 96,084 3,638 853 10,331 199,509 
   - ลกูหนี้กำรคำ้  
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,115 5,377 181 739 7,886 16,298 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - (3,713) (3,713) 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 80,960 75,920 7,648 6,614 4,383 175,522 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,946 60 81 729 14,615 18,431 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - - - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ยงัไม่ถึง
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
 พนับำท 

รวม 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 80,953 96,084 3,638 853 10,331 191,859 
   - ลกูหนี้กำรคำ้  
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,363 7,000 44 15 - 11,422 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - (3,713) (3,713) 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 71,271 75,920 7,645 6,614 4,383 165,833 
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 
        - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,965 60 24 1 45 6,095 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน - - - - - - 
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รำยกำรกระทบยอดคำ่เผือ่ผลขำดทุนส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน  
ณ วนัที ่1 มกรำคม - - - - 

รบัรูค้ำ่เผือ่ผลขำดทุนในก ำไรหรอื
ขำดทุนในระหวำ่งปี 3,713 3,713 3,713 - 

คำ่เผือ่ผลขำดทุน  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 3,713 3,713 3,713 - 

 
กลุ่มกจิกำรตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้เมื่อคำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื ขอ้บ่งชีท้ีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัช ำระคนื เช่น กำรไม่ยอม
ปฏบิตัติำมหรอืเขำ้ร่วมในแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ กำรไม่ช ำระเงนิตำมสญัญำหรอืไม่สำมำรถตดิต่อได้ 
เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ 365 วนั นบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระ  
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้จะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธใินก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิ
และภำษเีงนิได้ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูจ้ ำนวนทีไ่ดร้บัช ำระส ำหรบัจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปแล้วเป็นยอดหกัจำกรำยกำร 
ทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ยลกูหนี้อื่นและเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้  (ยกเวน้เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั) ที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยนัน้มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดติต ่ำ ดงันัน้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่รบัรู้ในระหว่ำงปีจงึจ ำกดัอยู่เพียงผลขำดทุน 
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือน ส ำหรบัตรำสำรอื่นๆ นัน้ กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ยง 
ด้ำนเครดิตต ่ำเมื่อควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระอยู่ในระดับต ่ำ  และผู้ออกตรำสำรมีควำมสำมำรถทำงกำรเงิน 
ทีแ่ขง็แกรง่ทีจ่ะปฏบิตัติำมภำระผกูพนัตำมสญัญำไดใ้นระยะเวลำอนัใกล ้
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน (FVPL) 
 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่เกี่ยวกบัเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำด้วย  FVPL ทัง้นี้ ควำมเสี่ยงสูงสุด  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนเท่ำกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองเงนิลงทุนจ ำนวน 360.30 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 479.41 ลำ้นบำท)  
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอื กำรมเีงนิสด หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด และ
กำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนัเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ และ
เพยีงพอต่อกำรปิดสถำนะ ทัง้นี้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัชี กลุ่มกจิกำรมเีงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัที
จ ำนวน 891 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 488 ลำ้นบำท) เพือ่ใชใ้นกำรบรหิำรสภำพคล่องของกลุ่มกจิกำร  
 
จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มกจิกำรซึง่เป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุน่และเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ ส่วนงำน
บรหิำรกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ กลุ่มกจิกำรยงัไดท้ ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พิจำรณำสนิทรพัย์ที่มีสภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่อง 
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 
 

กลุ่มกจิกำรมวีงเงนิกูท้ีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2564  
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564  
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอำยุภำยในหนึ่งปี 
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋เงนิสนิเชือ่ 1,307,000 

 
1,436,000 1,307,000 

 
1,436,000 

หมดอำยุเกนิกวำ่หนึ่งปี     
   - วงเงนิกูย้มืธนำคำร 362,000 231,000 362,000 231,000 
 1,669,000 1,667,000 1,669,000 1,667,000 
 

กลุ่มกจิกำรสำมำรถเบกิใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋เงนิประเภทไม่มสีนิทรพัย์ค ้ำประกนัเมื่อต้องกำร  ทัง้นี้ธนำคำร
สำมำรถยกเลกิวงเงนิเบกิเกนิบญัชไีดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และธนำคำรจะมกีำรพจิำรณำวงเงนิตัว๋เงนิทีไ่ม่ได้
มสีนิทรพัยค์ ้ำประกนัเป็นรำยปี  
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ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำของหนี้สนิทำง
กำรเงนิทีไ่มใ่ชส่ญัญำอนุพนัธ ์ 
 

จ ำนวนเงนิในตำรำงแสดงด้วยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ได้มีกำรคิดลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชเีนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั ส ำหรบักระแสเงนิสดที่แสดงภำยใต้
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยนัน้ เป็นกระแสเงนิสดโดยประมำณจำกอตัรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน  

 

 งบกำรเงินรวม (หน่วย: พนับำท) 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำของ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

เมื่อ 
เรียกช ำระ ภำยใน 1 ปี 

ระหวำ่ง  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 7,658 - - - 7,658 7,658 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 760,007 - - 760,007 760,007 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 479,856 885,695 63,702 1,429,253 1,429,253 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 53,953 195,634 - 249,587 249,587 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,066 1,115 - 2,181 2,181 
รวมรำยกำรทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ 7,658 1,294,882 1,082,444 63,702 2,448,686 2,448,686 

 
 งบกำรเงินรวม (หน่วย: พนับำท) 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำของ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

เมื่อ 
เรียกช ำระ ภำยใน 1 ปี 

ระหวำ่ง  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,032 55,000 - - 57,032 57,032 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 646,955 - - 646,955 646,955 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 523,813 1,382,961 73,879 1,980,653 1,980,653 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 31,357 90,536 - 121,893 121,893 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 619 2,181 - 2,800 2,800 
รวมรำยกำรทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ 2,032 1,257,744 1,475,678 73,879 2,809,333 2,809,333 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (หน่วย: พนับำท) 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำของ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

เมื่อ 
เรียกช ำระ ภำยใน 1 ปี 

ระหวำ่ง  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ ์       
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 714,666 - - 714,666 714,666 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 434,834 750,935 - 1,185,769 1,185,769 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 53,953 195,634 - 249,587 249,587 
รวมรำยกำรทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ - 1,203,453 946,569 - 2,150,022 2,150,022 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (หน่วย: พนับำท) 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำของ 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

เมื่อ 
เรียกช ำระ ภำยใน 1 ปี 

ระหวำ่ง  
1 ถึง 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี รวม 

มูลค่ำ 
ตำมบญัชี 

รำยกำรท่ีมิใช่อนุพนัธ ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - 55,000 - - 55,000 55,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - 603,870 - - 603,870 603,870 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - 481,448 1,233,750 - 1,715,198 1,715,198 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - 31,357 90,536 - 121,893 121,893 
รวมรำยกำรทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ - 1,171,675 1,324,286 - 2,495,961 2,495,961 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะช ำระคนืเงนิกู้ยมืจ ำนวน 13.5 ล้ำนบำท ในไตรมำสที ่1 ของปี พ.ศ. 2565 โดยรำยกำรดงักล่ำว
แสดงรวมอยูใ่นเงนิกูย้มืจ ำนวน 195.63 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระ ‘ระหว่ำง 1 ถงึ 5 ปี’ 
(พ.ศ. 2563 : มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะช ำระคนืเงนิกูย้มืจ ำนวน 6.96 ลำ้นบำท ในไตรมำสที ่1 ของปี พ.ศ. 2564 โดยรำยกำรดงักล่ำว
แสดงรวมอยูใ่นเงนิกูย้มืจ ำนวน 90.54 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีจ่ะถงึก ำหนดช ำระ ‘ระหวำ่ง 1 ถงึ 5 ปี) 

 
6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• กำรรกัษำไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• กำรรกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุเพือ่ลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
กำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ออกหุน้ใหม ่หรอืขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
เชน่เดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอยำ่งสม ่ำเสมอจำกอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุน  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
พ.ศ. 2564  
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564  
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
หนี้สนิสทุธ ิ 1,355,312 1,768,465 1,126,390 1,514,248 
สว่นของเจำ้ของ  
   (รวมสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) 2,616,022 2,395,485 2,466,415 2,325,841 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน  0.52 0.74 0.46 0.65 
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การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้  
 
ภำยใตเ้งือ่นไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงันี้  
 
• อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่มเ่กนิ 2 เท่ำ และ 
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ใหไ้มต่ ่ำกวำ่ 1.2 เท่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรสำมำรถคงไวซ้ึง่อตัรำส่วนทำงกำรเงนิดงักล่ำวตลอดรอบระยะเวลำรำยงำน ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ำกบั 0.52 เท่ำ และ DSCR เท่ำกบั 19.84 (พ.ศ. 2563 : อตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน เท่ำกบั 0.74 เท่ำ 
และ DSCR เท่ำกบั 24.41 ) 

 
7 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยุตธิรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
 งบกำรเงินรวม  (พนับำท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยติุธรรม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน 
      ก ำไรขำดทุน 

        

กองทุนเปิดตรำสำรหนี้ - - 336,083 455,147 - - 336,083 455,147 
กองทุนสว่นบุคคล - - 24,213 24,264 - - 24,213 24,264 
รวมสนิทรพัย ์ - - 360,296 479,411 - - 360,296 479,411 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ำยติุธรรม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ 
   ด้วยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน 
      ก ำไรขำดทุน 

        

กองทุนเปิดตรำสำรหนี้ - - 336,083 455,133 - - 336,083 455,133 
กองทุนสว่นบุคคล - - 24,213 24,264 - - 24,213 24,264 
รวมสนิทรพัย ์ - - 360,296 479,397 - - 360,296 479,397 
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มลูคำ่ยุตธิรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 2 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
 
เทคนคิการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรม 
 
วธิกีำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
• รำคำตลำดหรอืรำคำเสนอซือ้ของผูซ้ือ้ขำยในตลำดส ำหรบัตรำสำรทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 
 
ผลของกำรประมำณมูลค่ำยุตธิรรมทัง้หมดอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ยกเวน้ตรำสำรทุนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในตลำด สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
ในกำรรวมธุรกจิ และตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิบำงสญัญำ กรณีทีม่ลูคำ่ยุตธิรรมไดถู้กพจิำรณำโดยอำ้งองิจำกมลูคำ่ปัจจุบนัและอตัรำ
คดิลดทีใ่ชไ้ดถู้กปรบัปรุงดว้ยควำมเสีย่งดำ้นเครดติของตวัเองหรอืของคูส่ญัญำ 
 

8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตี
และปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มูลค่ำยติุธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึ่งไม่มกีำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ  
กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเลอืกวธิกีำรและตัง้ขอ้สมมตฐิำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งองิจำกสถำนะของตลำดทีม่อียู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอยีดของขอ้สมมตฐิำนหลกัทีใ่ชร้วมอยูใ่นหมำยเหตุ 7 
 

ข) กำรด้อยค่ำของค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และกำรรว่มค้ำ 
 
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณนี้ใช้
ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 14 และ 15 
อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวสอดคล้องกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ค) อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกจิกำรประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันำภำยในเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 3 ปี โดยพจิำรณำจำก
ควำมล้ำสมยัทำงเทคนิคของสนิทรพัย์ดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำมอำยุกำรให้ประโยชน์จรงิอำจจะมอีำยุสัน้กว่ำหรอืยำวกว่ำอำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์ทีก่ ำหนดไวข้ึน้อยูก่บันวตักรรมทำงเทคนิค 
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ง) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ

 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิำนหลำยขอ้ ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชแ้ละผลกระทบ
จำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุ 22 
 

จ) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ ำใหเ้กดิสิง่จงูใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ชำ่ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุ
สญัญำเชำ่กต็่อเมือ่สญัญำเชำ่นัน้มคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเชำ่จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมำกทีส่ดุคอืระยะสญัญำเชำ่ในอดตี คำ่ใชจ้่ำย และสภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ชำ่ 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดลอ้มทีม่ี
นยัส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเชำ่และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  
 

ฉ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ดงันี้ 
 
• ใช้ข้อมูลที่กำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงข้อมูลที่ได้รบัให้สะท้อนกับกำร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ชำ่หำกเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญำเชำ่โดยเฉพำะเจำะจง เชน่ อำยุสญัญำเชำ่ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 
ช) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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9 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกิจกำรได้พจิำรณำกำรน ำเสนองบกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทัง้ในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนภูมศิำสตร์และส่วนงำนธุรกจิ  
ในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสงูสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
หมำยถงึบุคคลทีม่หีน้ำทีใ่นกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึง่พจิำรณำว่ำ คอืคณะกรรมกำร
บรษิทัทีท่ ำกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละสว่นงำนเป็นหลกั 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำรและ 

เบเกอรี่ส ำเรจ็รปู 
ภำยในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,013,297 657,440 185,574 119,833 4,976,144 (159,020) 4,817,124 
        

ผลกำรด ำเนินงำน 605,033 86,421 (6,666) 580 685,368 (45,985) 639,383 
        

รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รำยไดอ้ื่น       96,250 
   ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
     คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร       (285,019) 
   ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น       14,204 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ       (67,224) 
   สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้       2,273 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       399,867 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       (58,600) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี       341,267 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี 
   - สทุธจิำกภำษ ี       5,288 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี       346,555 
        

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 4,013,297 657,440 185,574 119,833 4,976,144 (159,020) 4,817,124 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำรและ 

เบเกอรี่ส ำเรจ็รปู 
ภำยในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,438,283 574,787 198,032 118,703 5,329,805 (131,153) 5,198,652 
        

ผลกำรด ำเนินงำน  567,183 74,325 23,689 563 665,760 (28,826) 636,934 
        

รำยได ้(คำ่ใชจ้่ำย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รำยไดอ้ื่น       86,947 
   ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและ 
     คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร       (389,487) 
   ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น       2,485 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ       (72,956) 
   สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้       (45,939) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       217,984 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้       (36,236) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี       181,748 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี 
   - สทุธจิำกภำษ ี       

 
2,768 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี       184,516 
        

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 4,438,283 574,787 198,032 118,703 5,329,805 (131,153) 5,198,652 

 
10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิสดในมอืและเงนิฝำกธนำคำร 891,368 488,035 796,387 403,927 
เงนิฝำกประจ ำ (อำยุไมเ่กนิ 3 เดอืน) 89,049 89,247 69,294 74,976 
รวม 980,417 577,282 865,681 478,903 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเฉลีย่ของเงนิฝำกประจ ำคอื อตัรำรอ้ยละ 0.15 ถงึ 0.30 ต่อปี และครบก ำหนด
ภำยใน 3 เดอืน (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.15 ถงึ 0.30 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 3 เดอืน) 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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11 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 199,509 175,522 191,859 165,833 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหต ุ31) 16,298 18,431 11,422 6,095 
หกั ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้     
         (หมำยเหตุ 6.1.2) (3,713) - (3,713) - 
 212,094 193,953 199,568 171,928 
     
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  13,887 20,169 7,718 17,093 
เงนิทดรองจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 384 128 1,604 7,520 
รำยไดค้ำ้งรบั - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 7,159 6,872 8,064 9,997 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 11,810 20,596 11,353 11,355 
รวม 245,334 241,718 228,307 217,893 
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12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหว์ธิกีำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำ

ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยห์มุนเวียน           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 980,417 980,417 980,417 - - 577,282 577,282 577,282 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน 360,296 - - 

 
360,296 

 
360,296 479,411 - - 479,411 479,411 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 245,334 245,334 245,334 - - 241,718 241,718 241,718 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 25,458 25,458 25,458 - - 2,825 2,825 2,825 
           
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน           
เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - - 810 810 810 - - 809 809 809 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   วธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - - 10,000 10,000 10,000 - - - - - 
 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำ

ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
หน้ีสินหมุนเวียน           
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 7,658 7,658 7,658 - - 57,032 57,032 57,032 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - 53,953 53,953 53,953 - - 31,357 31,357 31,357 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 1,066 1,066 1,066 - - 619 619 619 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 760,007 760,007 760,007 - - 646,955 646,955 646,955 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย    - - 44,700 44,700 44,700 - - 30,424 30,424 30,424 
           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน           
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 195,634 195,634 195,634 - - 90,536 90,536 90,536 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,115 1,115 1,115 - - 2,181 2,181 2,181 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำ

ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
สินทรพัยห์มุนเวียน           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด - - 865,681 865,681 865,681 - - 478,903 478,903 478,903 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม 
   ผ่ำนก ำไรขำดทุน 360,296 - - 

 
360,296 

 
360,296 479,397 - - 479,397 479,397 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - - 228,307 228,307 228,307 - - 217,893 217,893 217,893 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 22,324 22,324 22,324 - - - - - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ยทีค่รบก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 

 
7,599 

 
7,599 

 
7,599 - - 26,929 26,929 26,929 

           
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน           
เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - - 785 785 785 - - 784 784 784 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย 
   วธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - - 10,000 10,000 10,000 - - - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ย - - 37,482 37,482 37,482 - - 46,983 46,983 46,983 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ำ

ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

มูลค่ำ
ยติุธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
รำคำทุน 

ตดัจ ำหน่ำย 

 
รวมรำคำ 
ตำมบญัชี 

 
มูลค่ำ 

ยติุธรรม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
           
หน้ีสินหมุนเวียน           
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - - - - - 55,000 55,000 55,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - 53,953 53,953 53,953 - - 31,357 31,357 31,357 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น - - 714,666 714,666 714,666 - - 603,870 603,870 603,870 
ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย    - - 42,739 42,739 42,739 - - 29,935 29,935 29,935 
           
หน้ีสินไม่หมุนเวียน           
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - - 195,634 195,634 195,634 - - 90,536 90,536 90,536 
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12.1 สินทรพัยท์ำงกำรเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 
กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทเป็นรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเมือ่เขำ้เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 
 
• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ และ 
• กระแสเงนิสดตำมสญัญำนัน้เขำ้เงือ่นไขกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

12.2 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVPL  
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัประเภทรำยกำรต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL 
 

• เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขในกำรจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และFVOCI 

• เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดเ้ลอืกทีจ่ะวดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำร
เริม่แรก 

 
รำยกำรก ำไร/(ขำดทุน)รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนส ำหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 

พนับำท 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

     
ก ำไร/(ขำดทุน)จำกมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิลงทุน 
   ในตรำสำรหนี้ทีว่ดัมลูคำ่ดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้น 
      รำยไดอ้ื่น  899 1,854 899 1,854 
 
การซื้อและขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีส่ าคญัระหว่างปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมรีำยกำรขำยกองทุนเปิดตรำสำรหนี้ซึ่งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเป็นจ ำนวนเงนิ 120 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 100 ลำ้นบำท) 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัควำมเสีย่งในเรื่องของรำคำแสดงไวใ้นหมำยเหตุ 6 และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม และขอ้สมมตฐิำนทีใ่ช้
ในกำรพจิำรณำมลูคำ่ยุตธิรรมแสดงไวใ้นหมำยเหตุ 7 
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13 สินค้ำคงเหลือ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
วตัถุดบิ 114,753 96,644 107,746 88,186 
งำนระหวำ่งท ำ 1,372 1,050 1,372 1,050 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 98,896 77,765 98,562 77,368 
วสัดุหบีห่อ 50,765 41,292 50,356 40,941 
อะไหลแ่ละวสัดุสิน้เปลอืง 6,408 7,858 5,059 6,257 
หกั  คำ่เผือ่ส ำหรบัมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั - - - - 
รวม 272,194 224,609 263,095 213,802 
 

ตน้ทุนขำยทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
สนิคำ้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย 1,570,980 1,684,059 1,479,517 1,578,762 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม และกำรรว่มค้ำ 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำรแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตำม 
วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

         

บรษิทัรว่ม:         
บรษิทั ฟู้ดเฮำ้ส ์เคเทอรร์ิง่ 

เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
ไทย บรกิำรดำ้นอำหำร 49.97 49.97 73,239 66,570 4,997 4,997 

รวม     73,239 66,570 4,997 4,997 
         

การรว่มคา้:         
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย  

คซูนี จ ำกดั 
ไทย โรงเรยีนสอน

ท ำอำหำร 
50.00 50.00 22,712 23,729 35,000 35,000 

บรษิทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย 
คซูนี จ ำกดั 

สหรำช
อำณำจกัร 

รำ้นอำหำร 50.00 50.00 183,189 176,382 - - 

รวม     205,901 200,111 35,000 35,000 
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กลุ่มกจิกำรไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้   
กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษซีึ่งอำ้งองิจำกประมำณกำรทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งไดร้บั
อนุมตัจิำกผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำว
ไมส่งูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้นัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ร้อยละต่อปี 
  
ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 78 - รอ้ยละ 87 
อตัรำกำรเตบิโต2 รอ้ยละ 5  

 
รอ้ยละ 65 - รอ้ยละ 109 ในปีทีฟ้ื่นตวัจำก

สถำนกำรณ์ COVID-19 
อตัรำกำรเตบิโตระยะยำว3 รอ้ยละ 2 
อตัรำคดิลด4 รอ้ยละ 7 - รอ้ยละ 8 
 
1 ประมำณกำรก ำไรขัน้ตน้อำ้งองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่ำ่นมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเตบิโต 
2 อตัรำเติบโตต่อปีถวัเฉลี่ยในระยะเวลำประมำณกำร 5 ปีอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์ของ
ผูบ้รหิำรส ำหรบักำรเตบิโตของตลำด 

3 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสดตำม
ระยะเวลำในงบประมำณ ซึง่อตัรำทีใ่ชส้อดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยูใ่นรำยงำนของอุตสำหกรรม 

4 อตัรำทีใ่ชส้ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ๆ และประเทศทีด่ ำเนินงำนอยู่ 
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ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พือ่กำรวเิครำะหเ์งนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งองิจำกผลประกอบกำรในอดตีทีผ่่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเตบิโต
ของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคล้องกบัประมำณกำรกำรคำดกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและกำรเตบิโตทีเ่คยเกดิขึ้น 
ในอดตี ซึง่อตัรำคดิลดตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งเงนิลงทุนนัน้ๆ 
 
ก) ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัรว่ม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น
จ ำนวนทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิของบรษิทัรว่ม ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสี่วนไดเ้สยี 
รวมถงึกำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมและกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
 

 
บริษทั ฟู้ดเฮ้ำส ์เคเทอรร่ิ์ง 

เซอรวิ์สเซส จ ำกดั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 

   
ผลการด าเนินโดยสรุป   
รำยได ้ 570,552 437,180 
   

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 53,346 29,659 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 53,346 29,659 
เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัรว่ม 19,988 14,991 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 186,995 147,776 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 32,146 31,922 
   

หนี้สนิหมนุเวยีน (72,575) (46,478) 
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 146,566 133,220 
   

กำรกระทบยอดไปยงัมูลค่ำตำมบญัชี   
สนิทรพัยส์ทุธยิกมำ 133,220 133,561 
ก ำไรส ำหรบัปี 53,346 29,659 
เงนิปันผลจ่ำย (40,000) (30,000) 
สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี 146,566 133,220 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) 49.97 49.97 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่ม (บำท) 73,239 66,570 
คำ่ควำมนิยม - - 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองบรษิทัรว่ม 73,239 66,570 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ข) ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบัการรว่มคา้ 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบักำรรว่มคำ้ทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น
จ ำนวนทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิของกำรร่วมคำ้ ซึง่ไดป้รบัปรุงดว้ยรำยกำรปรบัปรุงทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิสีว่นไดเ้สยี 
รวมถงึกำรปรบัปรุงมลูคำ่ยุตธิรรมและกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและกำรรว่มคำ้ 

 
 บริษทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คซีูน จ ำกดั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
ผลการด าเนินโดยสรุป   
รำยได ้ 145,219 69,788 
   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (41,919) (116,922) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (41,919) (116,922) 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 41,265 4,734 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 25,402 53,954 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนรวม 66,667 58,688 
   
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนรวม 453,629 676,733 
   
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (63,286) (98,850) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (90,632) (242,918) 
   
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 366,378 393,653 
   
กำรกระทบยอดไปยงัมูลค่ำตำมบญัชี   
สนิทรพัยส์ทุธยิกมำ 393,653 392,161 
ก ำไรส ำหรบัปี (41,919) (116,922) 
ปรบัปรุงผลต่ำงกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 14,644 77,525 
สนิทรพัยส์ทุธสิิน้ปี 366,378 352,764 
   
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรรว่มคำ้ (รอ้ยละ) 50.00 50.00 
สว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรรว่มคำ้ (บำท) 183,189 176,382 
คำ่ควำมนิยม - - 
มลูคำ่ตำมบญัชขีองกำรรว่มคำ้ 183,189 176,382 
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ค) การรว่มคา้แต่ละรายไมม่สีาระส าคญั 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้ทีไ่ม่มสีำระส ำคญัทัง้หมดซึง่ถูกบนัทกึโดย
ใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท 
   
มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของกำรรว่มค้ำแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 22,712 23,729 
ส่วนแบง่ของกลุ่มกิจกำรในกำรรว่มค้ำ:   
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (2,034) (3,906) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม (2,034) (3,906) 

 
15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิกำรมบีรษิทัย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำรดงัต่อไปนี้ บรษิทัย่อยดงักล่ำว  
มหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ โดยกลุ่มกจิกำรถอืหุน้ทำงตรง ซึง่สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบั
สทิธใินกำรออกเสยีงในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 

  
 
 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น
เจ้ำของท่ีถือโดยบริษทั 

 
มูลค่ำตำมบญัชี 

 ประเทศ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ช่ือ ท่ีจดทะเบยีนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ )ร้อยละ(  )ร้อยละ(  พนับำท พนับำท 

       
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จ ำกดั ไทย เพือ่กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 80.00 80.00 40,000 40,000 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่จ ำกดั ไทย ธุรกจิขนสง่อำหำร 99.93 99.93 999 999 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่

แนลฟู้ดส ์จ ำกดั 
ไทย รำ้นอำหำร 99.99 99.99 49,997 49,997 

บรษิทั อุเมะโนะฮำนะ  
เอส แอนด ์พ ีจ ำกดั 

ไทย รำ้นอำหำร 59.99 59.99 15,000 15,000 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่
แนลฟู้ดส ์(กมัพชูำ) จ ำกดั 

กมัพชูำ รำ้นอำหำร 99.99 
 

99.99 
 

48,370 48,370 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์
โฮลดิง้ จ ำกดั 

ไทย เพือ่กำรลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 
 

99.99 
 

15,385 65,385 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง จ ำกดั ไทย ฝึกอบรมพนกังำน 99.98 99.98 1,000 1,000 
     170,751 220,751 

 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนใน บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดร้บัผลกระทบจำกกำร
ลงทุนในกำรรว่มคำ้ซึง่เกดิกำรดอ้ยคำ่ บรษิทัจงึพจิำรณำผลกระทบดงักล่ำวและบนัทกึคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ส ำหรบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 50 ลำ้นบำท 
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16 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 

 งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

อำคำรโรงงำน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 474,503 85,161 200,131 1,195,684 2,878,755 60,517 27,098 4,921,849 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (55,839) (153,748) (952,964) (2,185,629) (52,060) - (3,400,240) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (11,135) - - (11,135) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 29,322 46,383 242,720 681,991 8,457 27,098 1,510,474 
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 29,322 46,383 242,720 681,991 8,457 27,098 1,510,474 
ผลกระทบจำกกำรน ำ TRFS 16 มำใชค้รัง้แรก - - - - - (5,421) - (5,421) 
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - 806 - 12,512 45,207 114 141,540 200,179 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (4,087) (41,055) (10) - (45,152) 
จดัประเภทใหม่ - - - 4,109 38,506 - (42,615) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (1,788) (4,023) (62,501) (183,255) (2,112) - (253,679) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) - - - - 957 - - 957 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 794 - 2,839 (1,328) - (6) 2,299 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 541,023 1,028 126,017 1,409,657 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 474,503 87,845 200,131 1,170,192 2,803,064 49,429 126,017 4,911,181 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (58,711) (157,771) (974,600) (2,251,863) (48,401) - (3,491,346) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (10,178) - - (10,178) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 541,023 1,028 126,017 1,409,657 
จดัประเภทใหม่รำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 3) - - - - (12,208) - - (12,208) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - จดัประเภทใหม ่ 474,503 29,134 42,360 195,592 528,815 1,028 126,017 1,397,449 
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 งบกำรเงินรวม 
  

ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

อำคำรโรงงำน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 528,815 1,028 126,017 1,397,449 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - - - 28,533 52,812 152 228,297 309,794 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (233) (2,162) - - (2,395) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,085) (17,316) - - (18,401) 
จดัประเภทใหม่ - - - 312 308,199 - (308,511) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชอีื่น - (1,910) - (1,313) 563 1,139 - (1,521) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (1,899) (3,659) (47,922) (141,225) (1,121) - (195,826) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) - - - - (9,045) - - (9,045) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - 3,060 - 908 2,326 - - 6,294 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 474,503 28,385 38,701 174,792 722,967 1,198 45,803 1,486,349 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำทุน 474,503 90,538 200,131 1,146,151 2,972,461 46,116 45,803 4,975,703 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (62,153) (161,430) (971,359) (2,230,271) (44,918) - (3,470,131) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (19,223) - - (19,223) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 28,385 38,701 174,792 722,967 1,198 45,803 1,486,349 
 
 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

อำคำรโรงงำน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 474,503 38,184 200,131 1,106,048 2,615,062 59,769 27,078 4,520,775 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (37,043) (153,749) (884,480) (1,992,173) (51,308) - (3,118,753) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (10,190) - - (10,190) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 1,141 46,382 221,568 612,699 8,461 27,078 1,391,832 
         
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 1,141 46,382 221,568 612,699 8,461 27,078 1,391,832 
ผลกระทบจำกกำรน ำ TRFS 16 มำใชค้รัง้แรก - - - - - (5,421) - (5,421) 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ - - - 11,599 43,199 114 141,552 196,464 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,354) (22,913) (10) - (24,277) 
จดัประเภทใหม่ - - - 6,639 35,976 - (42,615) - 
คำ่เสือ่มรำคำ - (628) (4,024) (56,205) (164,484) (2,113) - (227,454) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) - - - - 6,357 - - 6,357 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 510,834 1,031 126,015 1,337,501 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 474,503 38,184 200,131 1,091,572 2,581,260 48,646 126,015 4,560,311 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (37,671) (157,773) (909,325) (2,066,593) (47,615) - (3,218,977) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (3,833) - - (3,833) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 510,834 1,031 126,015 1,337,501 
จดัประเภทใหม่รำยกำรใหม่ (หมำยเหตุ 3) - - - - (8,079) - - (8,079) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - จดัประเภทใหม ่ 474,503 513 42,358 182,247 502,755 1,031 126,015 1,329,422 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

58 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

ท่ีดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

อำคำรโรงงำน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เคร่ืองตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยำนพำหนะ 

 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 

 
รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 502,755 1,031 126,015 1,329,422 
กำรซือ้เพิม่ขึน้  - - - 28,062 52,146 152 227,141 307,501 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (152) (2,054) - - (2,206) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (489) (11,428) - - (11,917) 
จดัประเภทใหม่ - - - 400 306,952 - (307,352) - 
กำรโอนมำจำก (ไป) บญัชอีื่น - - - - - 1,139 - 1,139 
คำ่เสือ่มรำคำ - (513) (3,771) (43,500) (132,198) (1,121) - (181,103) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) - - - - (14,690) - - (14,690) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 474,503 - 38,587 166,568 701,483 1,201 45,804 1,428,146 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564         

รำคำทุน 474,503 38,184 200,131 1,094,080 2,765,918 45,194 45,804 4,663,814 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (38,184) (161,544) (927,512) (2,045,912) (43,993) - (3,217,145) 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - - - - (18,523) - - (18,523) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 474,503 - 38,587 166,568 701,483 1,201 45,804 1,428,146 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืจ ำนวน 2.12 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 0.22 บำท) เกดิจำกเงนิกูย้มืทีย่มืมำเฉพำะเพือ่สรำ้งคลงัสนิคำ้และศนูยก์ระจำยสนิคำ้ และไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัยร์วมและอยูใ่นรำยกำรซือ้สนิทรพัย ์
กลุ่มกจิกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 2.18 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.18) ในกำรค ำนวณตน้ทุนทีร่วมเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย ์อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่ำวเป็นอตัรำตน้ทุนกำรกูย้มืทีเ่กดิจรงิจำกเงนิกูย้มื
ทีน่ ำมำใชเ้ป็นเงนิทุนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร 
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คำ่เสือ่มรำคำทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ตน้ทุนขำย 55,145 65,062 55,145 65,062 
ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 123,318 165,285 108,595 139,060 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 17,363 23,332 17,363 23,332 
 195,826 253,679 181,103 227,454 
 

17 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

อำคำร 1,284,342 1,799,585 1,050,636 1,533,192 
สทิธกิำรใช ้ 16,420 21,495 9,818 13,058 
ยำนพำหนะ 5,679 5,611 5,679 5,611 
รวม 1,306,441 1,826,691 1,066,133 1,551,861 
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบดว้ยรำยกำร
ดงัต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้     
อำคำร (491,974) (420,187) (439,549) (378,616) 
สทิธกิำรใช ้ (5,075) (10,193) (3,241) (8,481) 
ยำนพำหนะ (2,232) (1,568) (2,232) (1,568) 
รวม (499,281) (431,948) (445,022) (388,665) 
     

กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 46,399 56,488 37,713 52,344 
     

กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ (531,642) (415,814) (473,491) (378,582) 
     

ดอกเบีย้จ่ำย (รวมอยูใ่นตน้ทุนทำงกำรเงนิ) 61,983 66,825 51,148 56,356 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ทีม่อีำยุสญัญำเชำ่ต ่ำกวำ่ 1 ปี 33,555 57,464 33,555 57,464 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 5,473 546 5,473 546 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วกบักำรจ่ำยช ำระคำ่เชำ่ผนัแปร 194,587 215,687 194,587 215,687 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 88,688 87,343 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (59,275) (58,339) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 29,413 29,004 
   
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 29,413 29,004 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 2,188 2,188 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (131) (13) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (12,665) (12,430) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (8) - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 18,797 18,749 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 90,688 89,503 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (71,891) (70,754) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 18,797 18,749 
   
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 18,797 18,749 
กำรซือ้เพิม่ขึน้ 9,739 9,715 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (13) (14) 
กำรตดัจ ำหน่ำย (11,770) (11,736) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 3 - 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 16,756 16,714 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564   
รำคำทุน 100,509 99,189 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (83,753) (82,475) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 16,756 16,714 
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คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ตน้ทุนขำย 493 534 493 534 
ตน้ทุนกำรจดัจ ำหน่ำย 147 540 113 305 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 11,130 11,591 11,130 11,591 
 11,770 12,665 11,736 12,430 
 

19 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 67,961 55,901 63,727 53,416 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 67,961 55,901 63,727 53,416 
 

รำยกำรเคลือ่นไหวของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม รบัรู้เป็นก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีผลมำจำก     
   กำรปรบัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (177) (180) - (357) 
   ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - 743 - 743 
   อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำคำ่เสือ่มรำคำ 2,968 528 - 3,496 
   หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 732 (188) - 544 
   รำยไดร้อตดับญัช ี 2,488 (805) - 1,683 
   ผลกระทบจำกหนี้สนิส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 29,490 4,135 - 33,625 
   ประมำณกำรหนี้สนิในกำรรือ้ถอน กำรขนยำ้ย     
      และกำรบรูณะสถำนที ่ 7,126 (30) - 7,096 
   ขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 437 (437) - - 
   ภำระผกูพนัจำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 12,070 5,356 - 17,426 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร 767 2,938 - 3,705 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 55,901 12,060 - 67,961 
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 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม รบัรู้เป็นก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีผลมำจำก     
   กำรปรบัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 266 (443) - (177) 
   อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำคำ่เสือ่มรำคำ 2,383 585 - 2,968 
   หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 521 211 

- 
732 

   รำยไดร้อตดับญัช ี 3,808 (1,320) - 2,488 
   ผลกระทบจำกหนี้สนิส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน  37,869  (7,632)  (747)   29,490  
   ประมำณกำรหนี้สนิในกำรรือ้ถอน กำรขนยำ้ย     
      และกำรบรูณะสถำนที ่ 6,478 648 - 7,126 
   ขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 153 284 - 437 
   ภำระผกูพนัจำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - 12,070 - 12,070 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร - 767 - 767 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 51,478 5,170 (747) 55,901 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม รบัรู้เป็นก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีผลมำจำก     
   กำรปรบัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (177) (180) - (357) 
   ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ - 743 - 743 
   อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำคำ่เสือ่มรำคำ 2,241 527 - 2,768 
   หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 732 (188) - 544 
   รำยไดร้อตดับญัช ี 2,488 (805) - 1,683 
   ผลกระทบจำกหนี้สนิส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 29,490 4,135 - 33,625 
   ประมำณกำรหนี้สนิในกำรรือ้ถอน กำรขนยำ้ย     
      และกำรบรูณะสถำนที ่ 7,054 (77) - 6,977 
   ภำระผกูพนัจำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน 10,821 3,218 - 14,039 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร 767 2,938 - 3,705 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 53,416 10,311 - 63,727 
 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม รบัรู้เป็นก ำไร ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีผลมำจำก     
   กำรปรบัมลูคำ่สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 266 (443) - (177) 
   อำคำรและอุปกรณ์ - ผลต่ำงอตัรำคำ่เสือ่มรำคำ 1,331 910 - 2,241 
   หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 521 211 

- 
732 

   รำยไดร้อตดับญัช ี 3,808 (1,320) - 2,488 
   ผลกระทบจำกหนี้สนิส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 37,869 (7,632) (747) 29,490 
   ประมำณกำรหนี้สนิในกำรรือ้ถอน กำรขนยำ้ย     
      และกำรบรูณะสถำนที ่ 6,386 668 - 7,054 
   ภำระผกูพนัจำกสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน - 10,821 - 10,821 
   คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร - 767 - 767 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 50,181 3,982 (747) 53,416 
 

20 เงินกู้ยืม 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 7,658 57,032 - 55,000 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

    

   - เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 53,953 31,357 53,953 31,357 
   - เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 1,066 619 - - 
เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 62,677 89,008 53,953 86,357 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 195,634 90,536 195,634 90,536 
เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 1,115 2,181 - - 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 196,749 92,717 195,634 90,536 
     

เงนิกูย้มืรวม 259,426 181,725 249,587 176,893 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิเป็นเงนิกูย้มืไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR หกัดว้ย
อตัรำรอ้ยละคงทีต่่อปี  
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21 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้ - บรษิทัอื่น 361,946 320,685 330,963 296,304 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 2,230 1,507 14,827 12,525 
เจำ้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 71,766 66,423 67,497 60,374 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 31) 5,857 7,981 - - 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้สนิทรพัยถ์ำวร 61,090 23,344 60,702 23,344 
รำยไดร้อรบัรู ้ 33,971 41,703 34,423 41,936 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 223,147 185,312 206,254 169,387 
รวม 760,007 646,955 714,666 603,870 
 

22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:     
ประมำณกำรหนี้สนิหมนุเวยีนภำระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนกังำน 8,273 1,811 8,273 1,811 
ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนภำระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังำน 167,061 151,894 160,148 145,933 
หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 175,334 153,705 168,421 147,744 
 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชกิ  
ก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 153,705 204,019 147,744 189,350 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 24,954 20,692 24,094 21,660 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 2,101 1,771 2,009 1,691 
 180,760 226,482 173,847 212,701 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่     
(ผลก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ - (11,299) - (10,589) 
(ผลก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำร 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ - 19,818 - 19,719 
(ผลก ำไร) ขำดทนุทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - (16,800) - (12,432) 
 - (8,281) - (3,302) 
     
กำรจ่ำยช ำระเงนิจำกโครงกำร:     
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (5,426) (64,496) (5,426) (61,655) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 175,334 153,705 168,421 147,744 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.28 - 2.73 รอ้ยละ 1.28 - 2.73 รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.36 
อตัรำหมนุเวยีนของพนกังำน รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 
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กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

 
กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ 

 
กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัรำคดิลด  
รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.57 
ลดลงรอ้ยละ 

8.07 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.80 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.19 
อตัรำหมุนเวยีนของพนกังำน 
 

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 
9.23 

ลดลงรอ้ยละ 
8.85 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.71 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.95 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
9.53 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.05 

ลดลงรอ้ยละ 
8.52 

ลดลงรอ้ยละ 
9.58 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

 
กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ 

 
กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.33 
ลดลงรอ้ยละ 

8.82 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.52 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.10 
อตัรำหมุนเวยีนของพนกังำน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.98 
ลดลงรอ้ยละ 

8.77 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

5.69 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.88 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.26 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.15 
ลดลงรอ้ยละ 

8.28 
ลดลงรอ้ยละ 

9.52 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิำงเรื่องอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณ
หนี้สนิผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 27.34 ปี (พ.ศ. 2563 : 27.34 ปี) 
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กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุหลงัออกจำกงำนทีไ่มม่กีำรคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1 - 2 ปี ระหวำ่ง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 8,273 28,870 44,263 1,785,032 1,866,438 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 1,811 19,292 48,142 1,799,004 1,868,249 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหวำ่ง 1 - 2 ปี ระหวำ่ง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 8,273 28,454 43,181 1,698,428 1,778,336 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำย ุ 1,811 19,222 46,714 1,712,400 1,780,147 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

  
จ ำนวนหุ้น 

 
หุ้นสำมญั 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

 
รวม 

 หุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 490,480,365 490,408 689,981 1,180,389 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 490,480,365 490,408 689,981 1,180,389 
กำรใชใ้บส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั (หมำยเหตุ 24) 21,104,393 21,104 - 21,104 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 511,512,758 511,512 689,981 1,201,493 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกหุน้สำมญัจ ำนวน 
490,408,365 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 514,928,784 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน
เพิม่ทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่7 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

68 

 
24 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 
กลุ่มกจิกำรไดม้กีำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผำ่นกำรอนุมตัจิำกกำรประชุมผูถ้อืหุน้  
 

    
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
 

เพ่ิมขึ้น  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
    พ.ศ. 2563 ระหว่ำงงวด ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2564 

   

 
 

ก ำหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวน
คงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อตัรำกำรใช้สิทธิ
ซ้ือหุ้นสำมญั 
ต่อใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมญั 
ออกเพ่ิม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซ้ือ 
หุ้นสำมญั  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวน
คงเหลือ 

ออกโดย จดัสรรให้แก่ วนัท่ีอนุมติั ครัง้แรก ครัง้สดุท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  ล้ำนหุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 

             
บรษิทั ผูถ้อืหุน้เดมิ (SNP - W2) 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 30 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2566 - 24.5 - 1:1 21.1 1 21.1 3.4 

 รวมกำรออกโดยบรษิทั    - 24.5 -  21.1  21.1 3.4 

 
เมือ่วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั (SNP-W2) จ ำนวนไมเ่กนิ 24,520,282 หน่วย เพือ่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยใบส ำคญั
แสดงสทิธดิงักล่ำวมอีำยุไม่เกนิ 2 ปี นับจำกวนัทีไ่ดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และมอีตัรำกำรใชส้ทิธใิบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ทีร่ำคำใชส้ทิธ ิ1 บำทต่อหุน้ บรษิทัออกใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั
ในวนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่30 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้ำยงำนผลกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัโดยมจี ำนวนสทิธทิีข่ำยไดท้ัง้หมด 21,104,393 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิสดรบัสทุธ ิ21.1 ลำ้นบำท 
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25 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ณ วนัที ่1 มกรำคม 52,343 52,343 52,343 52,343 
จดัสรรระหวำ่งปี - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 52,343 52,343 52,343 52,343 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิหลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีลูค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงนิปันผลได ้
 

26 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ดอกเบีย้และตน้ทุนทำงกำรเงนิของ 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ (หมำยเหต ุ17) 
 

61,983 
 

66,825 
 

51,148 
 

56,356 
เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 5,109 5,991 5,126 6,102 
เงนิกูย้มืจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 132 140 - - 
รวม 67,224 72,956 56,274 62,458 
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27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและ 
   งำนระหวำ่งท ำ 593,066 684,804 501,603 579,507 
วตัถุดบิและวสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 977,914 999,255 977,914 999,255 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 1,214,535 1,415,473 1,079,260 1,217,113 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
   (หมำยเหตุ 6.1.2) 

 
3,713 

 
- 

 
3,713 

 
- 

กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
   (หมำยเหตุ 15) - - 50,000 - 
คำ่เสือ่มรำคำทีด่นิอำคำรและอุปกรณ์  
   (หมำยเหตุ 16) 

 
195,826 

 
253,679 

 
181,103 

 
227,454 

คำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุ 17) 499,281 431,948 445,022 388,665 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
   (หมำยเหตุ 18) 

 
11,770 

 
12,665 

 
11,736 

 
12,430 

 
28 ภำษีเงินได้ 

 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
   ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไร 
     ทำงภำษสี ำหรบัปี 

 
70,288 

 
35,541 

 
66,805 

 
33,653 

   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 372 5,865 (1,347) 5,865 
รวมภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 70,660 41,406 65,458 39,518 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี     
   (เพิม่) ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
      รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 19) (12,060) (5,170) (10,311) (3,982) 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 58,600 36,236 55,147 35,536 
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ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษขีองกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีณูกบัภำษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้: 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ก ำไรก่อนภำษ ี 399,867 217,985 321,738 248,460 
     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษ ีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 79,973 43,597 64,348 49,692 
ผลกระทบ:     
    ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัรว่มสทุธจิำกภำษ ี (455) 9,188 - - 
   ผลกระทบของอตัรำภำษทีีแ่ตกต่ำง (9,662) (4,186) - - 
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษ ี (9,628)  (10,849)  (8,302)  (4,758)  
   คำ่ใชจ้่ำยทำงภำษทีีห่กัไดเ้พิม่เตมิ (11,182)  (31,942)  (11,182)  (31,942)  
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 14,331  24,563  11,630  16,679  
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์
      ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี

 
(5,149) 

 
- 

 
- 

 
- 

   กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 372 5,865 (1,347)  5,865  
ภำษเีงนิได ้ 58,600 36,236 55,147 35,536 
 

ภำษเีงนิไดท้ี(่เพิม่)/ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

กำรวดัมลูคำ่ใหม่ของผลประโยชน์ 
   เมือ่เกษยีณอำยุ - - - 9,571 (1,914) 7,657 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 6,610 (1,322) 5,288 (6,110) 1,222 (4,888) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,610 (1,322) 5,288 3,461 (692) 2,769 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภำษี 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์ 
   เมือ่เกษยีณอำยุ - - - 3,149 (630) 2,519 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - 3,149 (630) 2,519 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีใ่ช ้     
   ในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 490,524 490,408 490,524 490,408 
     

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด     
หุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด 1,975 - 1,975 - 

     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีใ่ช ้     
   ในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 492,499 490,408 492,499 490,408 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้สำมญั (พนับำท) 340,020 183,025 266,591 212,924 

     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.69 0.37 0.54 0.43 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.69 0.37 0.54 0.43 
 

30 เงินปันผลต่อหุ้น 
 
เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมกำรของบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุ้น เป็นจ ำนวนเงนิรวม 
24.52 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจำกเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 490,408,365 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 
122.60 ลำ้นบำท เงนิปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมกำรของบรษิัทมมีติอนุมติจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำย 
เงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท จ ำนวน 
490,408,465 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 24.52 ลำ้นบำท ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่14 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมกำรของบรษิทัมมีตอินุมตจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงนิปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.52 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิรวม 255.01 ลำ้นบำท 
ซึง่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
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31 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บริษทัย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 40,864 28,106 
รำยไดค้ำ่เชำ่อำคำรและอุปกรณ์ - - 3,113 4,783 
ดอกเบีย้รบั - - 2,092 2,653 
รำยไดอ้ืน่ - - 11,779 17,382 
เงนิปันผลรบั - - 21,524 8,798 
ซือ้สนิคำ้ - - (7,728) (1,877) 
คำ่เชำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ - - (72,802) (75,442) 
คำ่บรกิำร - - (35,853) (24,460) 
     

บริษทัรว่ม     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 208 379 208 379 
รำยไดอ้ืน่ 480 480 480 480 
เงนิปันผลรบั 19,988 14,991 19,988 14,991 
     

กำรร่วมค้ำ     
รำยไดค้ำ่เชำ่อำคำรและอุปกรณ์ 3,000 875 3,000 875 
ดอกเบีย้รบั 670 131 531 - 
รำยไดอ้ืน่ 3,514 291 1,973 291 
ซือ้สนิคำ้ (14) (1,309) (14) (80) 
คำ่เชำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ (1,880) - (1,880) - 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 65,544 51,774 65,544 51,774 

ซือ้สนิคำ้ (3,330) - (3,330) - 

คำ่เชำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ (3,808) (3,408) (3,808) (3,408) 

คำ่บรกิำร (2,665) (2,603) (2,665) (2,603) 

ดอกเบีย้จ่ำย (132) (140) - - 
     

กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั     
คำ่เชำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ (966) (1,083) (966) (1,083) 

คำ่บรกิำร (4,278) (5,723) (4,278) (5,723) 
     

กรรมกำร     
คำ่เชำ่และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ (1,463) (1,320) (1,463) (1,320) 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร  

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลกูหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทัยอ่ย - - 4,180 3,019 
บรษิทัรว่ม 179 368 179 398 
กำรรว่มคำ้ 9,057 15,355 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,062 2,708 7,063 2,678 
 16,298 18,431 11,422 6,095 

     
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,219 7,392 
กำรรว่มคำ้ 384 128 385 128 
 384 128 1,604 7,520 

     
รำยได้ค้ำงรบั (หมำยเหตุ 11)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,469 3,504 
บรษิทัรว่ม 301 171 301 171 
กำรรว่มคำ้ 6,858 6,701 6,294 6,322 
 7,159 6,872 8,064 9,997 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมำยเหตุ 21)     
บรษิทัยอ่ย - - 12,597 11,018 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,230 1,507 2,230 1,507 
 2,230 1,507 14,827 12,525 

     
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมำยเหตุ 21)     
กำรรว่มคำ้ 5,857 7,981 - - 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรร่วมค้ำ     
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 2,825 2,941 - - 
ใหกู้ย้มืเพิม่ 21,788 - 21,788 - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่น 845 (116) 536 - 
มลูคำ่ตำมบญัชปีลำยงวด 25,458 2,825 22,324 - 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กำรร่วมคำ้เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอรล์งิ เงนิกูย้มืดงักล่ำวบำงส่วนมกี ำหนด
ช ำระคนืเมือ่ทวงถำม และบำงสว่นมกี ำหนดช ำระคนืตำมตำรำงกำรจ่ำยช ำระ และมอีตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งองิจำกอตัรำ
ดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษทัย่อย 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด - - 73,912 54,951 
ใหกู้ย้มืเพิม่ - - - 58,800 
รบัช ำระคนื - - (28,831) (39,839) 
มลูคำ่ตำมบญัชปีลำยงวด - - 45,081 73,912 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท เงนิกูย้มืดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนืตำมตำรำง 
กำรจ่ำยช ำระ และมอีตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งองิจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 2,800 2,800 - - 
จ่ำยช ำระคนื (619) - - - 
มลูคำ่ตำมบญัชปีลำยงวด 2,181 2,800 - - 
 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบำท มกี ำหนดช ำระคนืตำมตำรำงกำรจ่ำยช ำระ
ซึง่งวดสดุทำ้ยจะช ำระคนืภำยในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งองิจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์

 
ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยหรอืคำ้งจ่ำยส ำหรบัผูบ้รหิำรส ำคญัส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 54,797 44,954 54,797 44,954 
ผลประโยชน์ระยะยำว 2,517 2,172 2,517 2,172 
 57,314 47,126 57,314 47,126 

 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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32 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 20,680 200,666 20,680 200,666 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11,703 11,943 11,703 11,943 
รวม 32,383 212,609 32,383 212,609 
 

ข) ภำระผกูพนั 
 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดท้ ำสญัญำกำรใชส้ทิธิก์บับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่น 
โดยมรีะยะเวลำตัง้แต่วนัที ่26 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2574 เพื่อประกอบธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทย 
โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งจ่ำยคำ่สทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และคำ่สทิธกิำรด ำเนินงำน (Running royalty) เป็นรำยไตรมำส
ของแต่ละปีในอตัรำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำเพือ่กำรใชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้และกรรมวธิกีำรผลติ  
 

ค) หนังสือค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสอืค ้ำประกนัที่ออกโดยธนำคำร ในนำมของบริษัทเป็นจ ำนวน  
67.28 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 72.40 ลำ้นบำท) เพือ่ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและกำรเชำ่พืน้ทีร่ำ้นคำ้ ซึง่เป็นไปตำมปกติ
ของธุรกจิ โดยจ ำนวนดงักล่ำวไดร้วมหนงัสอืค ้ำประกนัจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝำกธนำคำรของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 

 
33 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติอนุมตัิจ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
พ.ศ. 2564 เพิม่เตมิจำกเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 511,512,758 หุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.58 บำท เป็นจ ำนวนเงนิรวม 296.68 ล้ำนบำท 
เงนิปันผลดงักล่ำวจะจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 
โดยคณะกรรมกำรของบรษิทัจะน ำเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี เพือ่ขออนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล ดงักล่ำวต่อไป 
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