
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ ของ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมด 
ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
ไพบูล ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 678,832 577,282 585,888 478,903

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 6 479,670 479,397 479,670 479,397

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 221,526 241,718 191,280 217,893

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 2,992 2,824 - -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 10 - - 21,322 26,929

สนิคา้คงเหลอื 195,880 224,609 186,118 213,802

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 23,039 22,246 15,807 15,547

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,601,939 1,548,076 1,480,085 1,432,471

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810 809 785 784

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 220,751 220,751

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 70,436 66,570 4,997 4,997

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 8 195,235 200,111 35,000 35,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 - - 46,590 46,983

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,437,843 1,409,657 1,366,405 1,337,501

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,667,789 1,814,483 1,401,208 1,543,782

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 23,660 18,797 23,637 18,749

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 59,370 55,901 55,418 53,416

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 3,385 4,456 1,801 2,465

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,458,528 3,570,784 3,156,592 3,264,428

รวมสินทรพัย ์ 5,060,467 5,118,860 4,636,677 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 82,137 57,032 75,000 55,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 11 43,767 31,357 43,767 31,357

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 10 881 619 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 9 592,512 646,955 554,470 603,870

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 456,726 472,068 415,628 428,754

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลคา้งจา่ย 47,322 30,424 46,773 29,935

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 1,811 1,811 1,811 1,811

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 38,928 45,446 23,453 29,751

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,264,084 1,285,712 1,160,902 1,180,478

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 89,661 90,536 89,661 90,536

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 1,919 2,181 - -

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 991,227 1,114,672 785,855 908,602

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 158,658 151,894 152,459 145,933

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 78,166 78,380 45,557 45,509

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,319,631 1,437,663 1,073,532 1,190,580

รวมหนี้สิน 2,583,715 2,723,375 2,234,434 2,371,058

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 490,408,365 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 490,408,365 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 689,981 689,981 689,981 689,981

สว่นเกนิจากกาํไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การรว่มคา้ 79,905 79,905 - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 52,343 52,343 52,343 52,343

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,144,280 1,064,933 1,124,307 1,047,905

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (16,761) (18,084) 45,204 45,204

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,440,156 2,359,486 2,402,243 2,325,841

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 36,596 35,999 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,476,752 2,395,485 2,402,243 2,325,841

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,060,467 5,118,860 4,636,677 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5 1,158,641 1,463,902 1,109,812 1,353,842
ตน้ทนุขาย (600,163) (764,876) (582,868) (727,984)

กาํไรข ัน้ต้น 558,478 699,026 526,944 625,858
รายไดอ้ื่น 26,652 17,340 19,427 28,457
ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย (379,855) (574,295) (343,749) (502,680)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (99,720) (150,399) (100,268) (146,323)
กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 6,996 2,994 4,629 1,665
ตน้ทนุทางการเงนิ (18,088) (19,606) (15,441) (16,159)
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 8 (1,010) (11,535) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 93,453 (36,475) 91,542 (9,182)
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 12 (13,838) 4,158 (15,140) 4,251
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด 79,615 (32,317) 76,402 (4,931)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น:

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงคา่งบการเงนิ 1,652 2,081 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 
- สุทธิจากภาษี 1,652 2,081 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 81,267 (30,236) 76,402 (4,931)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 79,347 (26,455) 76,402 (4,931)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 268 (5,862) - -

79,615 (32,317) 76,402 (4,931)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 80,670 (24,875) 76,402 (4,931)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 597 (5,361) - -

81,267 (30,236) 76,402 (4,931)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.16 (0.05) 0.16 (0.01)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ส่วนเกินจาก การวดัมลูค่าใหม่
กาํไรจากการ จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที่ออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทนุสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์ อื่นของส่วน ผ ู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มี รวมส่วนของ
และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงิน พนักงาน ของเจ้าของ ของบริษทั อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 490,408 689,981 79,905 52,343 1,197,690 (61,334) 40,847 (20,487) 2,489,840 46,226 2,536,066
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัใหมม่าใชค้รัง้แรก - - - - (36,248) - - - (36,248) (8,033) (44,281)

ยอดคงเหลือต้นงวด 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408 689,981 79,905 52,343 1,161,442 (61,334) 40,847 (20,487) 2,453,592 38,193 2,491,785

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (26,455) 1,580 - 1,580 (24,875) (5,361) (30,236)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 490,408 689,981 79,905 52,343 1,134,987 (59,754) 40,847 (18,907) 2,428,717 32,832 2,461,549

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 490,408 689,981 79,905 52,343 1,064,933 (65,691) 47,607 (18,084) 2,359,486 35,999 2,395,485
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - 79,347 1,323 - 1,323 80,670 597 81,267

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 490,408 689,981 79,905 52,343 1,144,280 (64,368) 47,607 (16,761) 2,440,156 36,596 2,476,752

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กิจการร่วมค้า

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็อื่น

การวดัมลูค่าใหม่ของ
จดัสรรแล้ว - ภาระผกูพนั

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ผลประโยชน์ รวมส่วนของ
และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร พนักงาน เจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 490,408 689,981 52,343 1,124,632 42,685 2,400,049
ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
  ฉบบัใหมม่าใชค้รัง้แรก - - - (10,118) - (10,118)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408 689,981 52,343 1,114,514 42,685 2,389,931
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (4,931) - (4,931)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 490,408 689,981 52,343 1,109,583 42,685 2,385,000

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 490,408 689,981 52,343 1,047,905 45,204 2,325,841
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 76,402 - 76,402

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 490,408 689,981 52,343 1,124,307 45,204 2,402,243

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 93,453 (36,475) 91,542 (9,182)

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 182,213 207,398 165,313 185,905

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบั

มลูคา่ยตุธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ (273) (910) (273) (910)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - ลกูหน้ีการคา้ 3,713 - 3,713 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

(กลบัรายการ) - (700) - (4,200)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,112 11,535 1,542 4,427

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (6,929) (1,247) (6,560) (921)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 6,764 5,320 6,526 6,620

สว่นลดคา่เชา่ตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราว - (16,875) - (16,875)

คา่ใชจ้า่ยโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 235 1,560 235 1,560

รายไดเ้งนิปันผลรบั - - (2,800) -

รายไดด้อกเบีย้รบั (19) (19) (614) (537)

ตน้ทุนทางการเงนิ 18,088 21,244 15,441 17,798

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (2,145) (4,119) (1,094) (2,052)

สว่นแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 1,010 11,535 - -

และการรว่มคา้

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 17,197 119,075 24,009 110,206

สนิคา้คงเหลอื 28,729 61,371 27,684 59,980

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (794) (493) (252) 999

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 1,071 1,543 664 1,010

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (83,987) (203,285) (78,134) (170,028)

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (6,753) 412 (6,533) (11,936)

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน - (300) - (300)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 252,685 176,570 240,409 171,564

จา่ยดอกเบีย้ (993) (1,386) (873) (1,423)

จา่ยภาษเีงนิได้ (409) (311) (304) -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 251,283 174,873 239,232 170,141

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (57,992) (78,308) (57,851) (77,113)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,544 1,429 2,497 1,420

การชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 - - 6,000 -

ดอกเบีย้รบั - 359 2,430 175

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (55,448) (76,520) (46,924) (75,518)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25,105 - 20,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 20,000 - 20,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (8,465) (8,464) (8,465) (8,464)

เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (114,937) (100,099) (103,315) (85,768)

เงนิสดจา่ยดอกเบีย้จากหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (17,142) (19,764) (14,499) (16,315)

เงนิปันผลจา่ย (4) - (4) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (95,443) (128,327) (86,283) (110,547)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 100,392 (29,974) 106,025 (15,924)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 577,282 674,338 478,903 542,550

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,158 2,628 960 1,017

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 678,832 646,992 585,888 527,643

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 53,009 13,313 52,082 13,223

เงนิปันผลคา้งจา่ย 461 412 461 412

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

10 

 
1 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรปูแบบการ
ใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบัแผนการด าเนินงานเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร ท าใหก้ลุ่มกจิการมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้และยงัส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามอตัราส่วนตามสญัญา
เงนิกู ้และมเีงนิหมนุเวยีนและวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมการด าเนินงานและการลงทุนอยา่งต่อเนื่อง 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิที่เกี่ยวข้องตลอดจนมุมมองที่ผู้บรหิารใช้ในการวิเคราะห์ผล
ประกอบการ และระดบัสาระส าคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
   ส ำหรบัปีส้ินสุด 
     วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 4,000 (4,000) - 
สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการที ่
   เกีย่วขอ้งกนัทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 

 
22,929 

 
4,000 

 
26,929 

       
ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวรใหแ้ก่ 
   การรว่มคา้รอรบัรู ้ (23,871) 23,871 - 

 
- 

 
- 

 
- 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (54,509) (23,871) (78,380) - - - 
       
เงนิมดัจ าระยะยาว 270,314 (270,314) - 251,590 (251,590) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า (1,384,986) 270,314 (1,114,672) (1,160,192) 251,590 (908,602) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม ่

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด       
     วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563       
รายไดท้างการเงนิ 19 (19) - 537 (537) - 
รายไดอ้ื่น 17,321 19 17,340 27,920 537 28,457 
       
ตน้ทุนขาย (911,189) 146,313 (764,876) (866,997) 139,013 (727,984) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (427,982) (146,313) (574,295) (363,667) (139,013) (502,680) 
       
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (13,351) 13,351 - (13,351) 13,351 - 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (137,048) (13,351) (150,399) (132,972) (13,351) (146,323) 

 
3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในชว่งเวลาระหวา่งวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผอ่นปรนไดถู้กปรบัปรุงในขอ้มลูทางการเงนิของงวดปัจจุบนั 
 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 

 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกทีจ่ะน าขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่า
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกทีจ่ะไม่ประเมนิว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลง
เงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มผีลกระทบของการเลอืกใช้ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวมาใช้เป็นครัง้แรก 
ต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนปีก่อนหน้าทีม่ตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและ
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

4.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 
 
ก) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ เกี่ยวกบัแนวผ่อนปรน

ในทางปฏิบตัิกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง  
(เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX ดว้ยอตัราดอกเบีย้อา้งองิใหมซ่ึง่เป็นผลมาจากการยกเลกิ LIBOR) ผูเ้ช่าตอ้งวดัมลูคา่
หนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใชอ้ตัราคดิลดทีป่รบัปรุงซึง่สะทอ้นการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เพื่อคดิลดค่าเช่า
จ่ายทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใชไ้ด ้
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าแนวผอ่นปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานทีร่ายงาน ไดแ้ก่ ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีส่ าเรจ็รปู ธุรกจิรา้นอาหารในต่างประเทศและอื่น ๆ 
ส่วนงานที่รายงานในปัจจุบนัแบ่งตามส่วนงานที่น าเสนอและได้รบัการสอบทานโดยผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน 
โดยรวมสว่นงานทีม่ลีกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนัตามทีเ่ปิดเผยในขอ้มลูทางการเงนิรวม ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564  

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำร

และเบเกอรี่
ส ำเรจ็รปู 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 1,016,106 127,429 19,746 24,888 1,188,169 (29,528) 1,158,641 
        

ผลกำรด ำเนินงำน  157,884 18,597 (3,191) (269) 173,021 (3,967) 169,054 
        

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       26,652 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

       
(76,395) 

   คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร       (13,756) 
   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       6,996 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (18,088) 
   สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
     ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

       
(1,010) 

        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       93,453 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (13,838) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด       79,615 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 
   - สทุธจิากภาษ ี

       
1,652 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       81,267 
        

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
1,016,106 

 
127,429 

 
19,746 

 
24,888 

 
1,188,169 

 
(29,528) 

 
1,158,641 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวด 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563  

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำย
ส่งอำหำร

และเบเกอรี่
ส ำเรจ็รปู 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 1,246,591 142,753 74,959 35,132 1,499,435 (35,533) 1,463,902 
        

ผลกำรด ำเนินงำน 105,983 15,738 (5,109) 1,954 118,566 (6,087) 112,479 
        

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       17,340 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

       
(124,796) 

   คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร       (13,351) 
   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       2,994 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (19,606) 
   สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

       
(11,535) 

        

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (36,475) 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       4,158 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด       (32,317) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 
   - สทุธจิากภาษ ี

       
2,081 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       (30,236) 
        

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
1,246,591 

 
142,753 

 
74,959 

 
35,132 

 
1,499,435 

 
(35,533) 

 
1,463,902 

 
6 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 455,411 455,133 - - 455,411 455,133 
กองทุนรวมสว่นบุคคล - - 24,259 24,264 - - 24,259 24,264 
รวมสินทรพัย ์ - - 479,670 479,397 - - 479,670 479,397 

  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 455,411 455,133 - - 455,411 455,133 
กองทุนรวมสว่นบุคคล - - 24,259 24,264 - - 24,259 24,264 
รวมสินทรพัย ์ - - 479,670 479,397 - - 479,670 479,397 

 
กลุ่มกจิการใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที่ 2 และระดบัที ่3 เช่นเดยีวกนักบังบการเงนิของรอบปีวนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้มลูคา่ยุตธิรรมไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มลูค่าของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีบ่นัทกึมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายไม่มผีลแตกต่างทีเ่ป็น
สาระส าคญักบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 127,401 175,522 116,115 165,833 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 
 123,688 175,522 112,402 165,833 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 23,430 18,431 9,496 6,095 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 30,338 20,169 19,539 17,093 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 375 128 4,420 7,520 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 7,352 6,872 8,147 9,997 
เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 2,800 - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 36,343 20,596 34,476 11,355 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 221,526 241,718 191,280 217,893 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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อายุของลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ - บริษทัอ่ืน     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 112,347 156,880 101,061 147,191 
3 - 6 เดอืน 4,418 7,645 4,418 7,645 
6 - 12 เดอืน 1,882 6,614 1,882 6,614 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 8,754 4,383 8,754 4,383 
 127,401 175,522 116,115 165,833 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 
 123,688 175,522 112,402 165,833 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 7,400 3,006 9,496 6,025 
3 - 6 เดอืน 275 81 - 24 
6 - 12 เดอืน 308 729 - 1 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 15,447 14,615 - 45 
 23,430 18,431 9,496 6,095 
 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม กำรร่วมค้ำ และบริษทัย่อย 

 
8.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ และบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

สดัส่วน 
ควำมเป็นเจ้ำของ 

เงินลงทุนตำมวิธี 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตำมวิธี 
รำคำทุน 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

บริษทัร่วม         
บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั ประเทศไทย บรกิารดา้นอาหาร 49.97 49.97 70,436 66,570 4,997 4,997 
         

กำรร่วมค้ำ         
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จ ากดั ประเทศไทย โรงเรยีนสอนท าอาหาร 50.00 50.00 22,952 23,729 35,000 35,000 
บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จ ากดั สหราชอาณาจกัร รา้นอาหาร 50.00 50.00 172,283 176,382 - - 
รวมกำรร่วมค้ำ     195,235 200,111 35,000 35,000 
         

บริษทัย่อย         
บรษิทั เอส  แอนด ์พ ีโกลเบลิ จ ากดั ประเทศไทย เพือ่การลงทนุในบรษิทัอื่น 80.00 80.00 - - 40,000 40,000 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรีจ่ ากดั ประเทศไทย ธุรกจิขนสง่อาหาร 99.93 99.93 - - 999 999 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จ ากดั ประเทศไทย รา้นอาหาร 99.99 99.99 - - 49,997 49,997 
บรษิทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจ ากดั ประเทศไทย รา้นอาหาร 59.99 59.99 - - 15,000 15,000 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์(กมัพชูา) จ ากดั กมัพชูา รา้นอาหาร 99.99 99.99 - - 48,370 48,370 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากดั ประเทศไทย เพือ่การลงทนุในบรษิทัอื่น 99.99 99.99 - - 65,385 65,385 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง จ ากดั ประเทศไทย ฝึกอบรมพนกังาน 99.98 99.98 - - 1,000 1,000 
รวมบริษทัย่อย     - - 220,751 220,751 

 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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8.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พนับำท พนับำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 266,681 39,997 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน)  (1,010) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 265,671 39,997 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พนับำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 220,751 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 220,751 

 
9 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 296,673 320,685 271,791 296,304 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 275 1,507 12,364 12,525 
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 66,621 66,423 60,954 60,374 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหต ุ10) 7,647 7,981 - - 
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 53,009 23,344 52,082 23,344 
รายไดร้อรบัรู ้ 46,857 41,703 47,345 41,936 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 121,430 185,312 109,934 169,387 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 592,512 646,955 554,470 603,870 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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10 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ก) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขาย - - 6,239 6,679 
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ - - 743 1,488 
ดอกเบีย้รบั - - 589 496 
รายไดอ้ืน่ - - 2,897 5,617 
เงนิปันผลรบั - - 2,800 4,999 
ซือ้สนิคา้ - - (81) (695) 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - - (15,605) (23,497) 
คา่บรกิาร - - (7,161) (4,578) 
     

บริษทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขาย 76 110 76 110 
รายไดอ้ืน่ 120 120 120 120 
     

กำรร่วมค้ำ     
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ 500 375 500 375 
ดอกเบีย้รบั 33 31 - - 
รายไดอ้ืน่ 68 275 68 275 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - (32) - (32) 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย 19,671 23,895 19,671 23,895 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (1,205) (1,205) (1,205) (1,205) 
คา่บรกิาร (688) (1,263) (688) (1,263) 
ดอกเบีย้จ่าย (27) (35) - - 
     

กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั     
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (248) (315) (248) (315) 
คา่บรกิาร (1,768) (1,117) (1,768) (1,117) 
     

กรรมกำร     
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (330) (330) (330) (330) 

  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ี (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 2,600 3,019 
บรษิทัรว่ม 63 368 63 398 
การรว่มคา้ 16,659 15,355 125 - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,708 2,708 6,708 2,678 
 23,430 18,431 9,496 6,095 
     
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 4,045 7,392 
การรว่มคา้ 375 128 375 128 
 375 128 4,420 7,520 
     
รำยได้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,230 3,504 
บรษิทัรว่ม 215 171 215 171 
การรว่มคา้ 7,137 6,701 6,702 6,322 
 7,352 6,872 8,147 9,997 
     
เจ้ำหน้ี (หมายเหตุ 9)     
บรษิทัยอ่ย - - 12,089 11,018 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 275 1,507 275 1,507 
 275 1,507 12,364 12,525 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     
การรว่มคา้ 7,647 7,981 - - 

 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรร่วมค้ำ     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,824 2,941 - - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 168 (117) - - 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 2,992 2,824 - - 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมค้าเป็นเงนิให้กู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอร์ลิง มกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม  
และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อย     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - - 73,912 54,951 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่างงวด - - - 58,800 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด - - (6,000) (39,839) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - - 67,912 73,912 
 
เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงนิให้กู้ยืมที่ไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกู้ยืมดงักล่าวบางส่วนมีก าหนดช าระคืนเมื่อ 
ทวงถาม และบางส่วนมกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ 
ธนาคารพาณิชย ์
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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จ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,800 2,800 - - 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 2,800 2,800 - - 
 
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีก าหนดช าระคืนตามก าหนดการ 
ช าระเงนิ และงวดสุดท้ายจะช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาดซึ่งอ้างองิจากอตัราดอกเบี้ย 
ธนาคารพาณิชย ์

 
ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,127 12,942 13,127 12,942 
ผลประโยชน์ระยะยาว 629 409 629 409 
 13,756 13,351 13,756 13,351 
 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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11 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 121,893 121,893 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 20,000 20,000 
จ่ายช าระคนื (8,465) (8,465) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 133,428 133,428 
 
เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงนิจากสถาบันการเงนิ จ านวน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงนิกู้ยืมไม่มี
หลักประกนั โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตวั MLR บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนภายในปี พ.ศ. 2565 ทัง้นี้     
บรษิทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนตามทีร่ะบุในสญัญาตลอดอายุการกูย้มื 
 

12 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัราของก าไร
รวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 17 (ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
คอือตัรารอ้ยละ 46) อตัราภาษทีีส่งูกว่าในงวดทีแ่ลว้เกดิจากการรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

13 ภำระผกูพนั 
 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 127,376 200,666 127,061 200,666 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13,924 11,943 13,924 11,943 
 141,300 212,609 140,985 212,609 

  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

24 

 
ข) ภำระผกูพนั 

 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดท้ าสญัญาการใชส้ทิธิก์บับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น 
โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย 
โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายคา่สทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และคา่สทิธกิารด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาส
ของแต่ละปีในอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเพื่อการใชเ้ครื่องหมายการคา้และกรรมวธิกีารผลติ  กลุ่มกจิการอยู่ในระหว่างเจรจาต่อ
สญัญาเพือ่ด าเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

 
14 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนังสอืค ้าประกนัทีท่ีอ่อกโดยธนาคาร ในนามของบรษิทัเป็นจ านวน 32.56 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 72.40 ล้านบาท) เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  
โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสอืค ้าประกนัจ านวน 0.81 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 
 

15 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัประจ าปีของบรษิทัไดม้กีารอนุมตัใินเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

ก) การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 จ านวน 490,408,365 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท  
เป็นจ านวนเงนิรวม 147 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวประกอบดว้ยเงนิปันผลระหว่างกาลอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จ านวนเงนิรวม 
24.52 ล้านบาท ซึ่งได้ท าการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และเงนิปันผลที่จ่ายเพิม่เตมิจ านวน 
490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จ านวนเงนิรวม 122.60 ลา้นบาท ซึง่จะจ่ายในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 
ข) การออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (SNP-W2) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ในจ านวนไม่เกนิ 

24,520,419 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Issue) ในอตัราส่วน 20 หุน้สามญั 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิราคาการใชส้ทิธจิะเท่ากบั 1 บาท อตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั 

 
ค) การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 490,408,365 บาท เป็น 514,928,784 บาท โดยการจดทะเบยีนเพิม่หุน้สามญัใหม่

จ านวน 24,520,419 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 
 

16 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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