
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้า
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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 
 
 
 
 
 

ไพบลู ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  
กรุงเทพมหานคร 
11 สงิหาคม พ.ศ. 2564  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 685,479 577,282 586,712 478,903

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรขาดทุน 6 359,873 479,397 359,873 479,397

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 7 202,371 241,718 176,321 217,893

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 25,062 2,824 21,977 -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 - - 24,563 26,929

สนิคา้คงเหลอื 216,263 224,609 206,878 213,802

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 27,700 22,246 19,705 15,547

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,516,748 1,548,076 1,396,029 1,432,471

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810 809 785 784

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 10,000 - 10,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - 220,751 220,751

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 8 74,423 66,570 4,997 4,997

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 8 199,909 200,111 35,000 35,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 - - 40,349 46,983

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,462,777 1,409,657 1,393,168 1,337,501

สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ 1,566,662 1,814,483 1,297,460 1,543,782

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 21,058 18,797 21,075 18,749

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 64,362 55,901 60,309 53,416

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 1,742 4,456 1,254 2,465

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,401,743 3,570,784 3,085,148 3,264,428

รวมสินทรพัย์ 4,918,491 5,118,860 4,481,177 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

 

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 82,440 57,032 75,000 55,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11 50,216 31,357 50,216 31,357

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 1,042 619 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 9 618,785 646,955 568,767 603,870

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 465,777 472,068 415,456 428,754

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 23,340 30,424 22,992 29,935

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนภาระผกูพนั

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

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 35,668 45,446 21,783 29,751

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,279,079 1,285,712 1,156,025 1,180,478

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 104,748 90,536 104,748 90,536

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 1,758 2,181 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 890,447 1,114,672 690,926 908,602

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 165,422 151,894 158,985 145,933

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 77,042 78,380 44,673 45,509

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,239,417 1,437,663 999,332 1,190,580

รวมหน้ีสิน 2,518,496 2,723,375 2,155,357 2,371,058

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

 

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 514,928,784 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

  (พ.ศ. 2563 : 490,408,365 หุน้

    มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 12 514,929 490,408 514,929 490,408

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 490,408,365 หุน้ 

มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 689,981 689,981 689,981 689,981

ส่วนเกนิจากก าไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การรว่มคา้ 79,905 79,905 - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 52,343 52,343 52,343 52,343

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,065,184 1,064,933 1,047,884 1,047,905

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (15,450) (18,084) 45,204 45,204

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,362,371 2,359,486 2,325,820 2,325,841

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 37,624 35,999 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 2,399,995 2,395,485 2,325,820 2,325,841

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 4,918,491 5,118,860 4,481,177 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย 5 1,055,642 969,426 1,001,376 924,306
ตน้ทุนขาย (516,906) (491,857) (484,126) (476,511)

ก ำไรขัน้ต้น 538,736 477,569 517,250 447,795
รายไดอ้ื่น 21,859 16,891 32,776 20,893
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (393,340) (403,994) (382,400) (370,476)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (118,010) (130,420) (110,605) (126,652)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 4,498 (2,126) 3,035 (4,392)
ตน้ทุนทางการเงนิ (16,987) (16,550) (14,266) (14,615)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 8,661 (7,797) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 45,417 (66,427) 45,790 (47,447)
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 14 (1,213) 13,309 389 13,057
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 44,204 (53,118) 46,179 (34,390)

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงคา่งบการเงนิ 1,641 (7,072) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 
- สทุธิจำกภำษี 1,641 (7,072) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 45,845 (60,190) 46,179 (34,390)

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 43,506 (51,341) 46,179 (34,390)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 698 (1,777) - -

44,204 (53,118) 46,179 (34,390)

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 44,819 (52,367) 46,179 (34,390)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,026 (7,823) - -

45,845 (60,190) 46,179 (34,390)

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น 15
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.09 (0.10) 0.09 (0.07)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.09 (0.10) 0.09 (0.07)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย 5 2,214,283 2,433,328 2,111,188 2,278,148
ตน้ทุนขาย (1,052,397) (1,187,397) (1,004,527) (1,137,110)

ก ำไรขัน้ต้น 1,161,886 1,245,931 1,106,661 1,141,038
รายไดอ้ื่น 48,511 34,231 52,202 49,350
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (837,867) (1,047,625) (788,617) (940,541)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (217,730) (280,819) (210,872) (272,975)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 11,494 868 7,665 (2,727)
ตน้ทุนทางการเงนิ (35,074) (36,156) (29,707) (30,774)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 8 7,651 (19,332) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 138,871 (102,902) 137,332 (56,629)
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 14 (15,052) 17,467 (14,751) 17,308
ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 123,819 (85,435) 122,581 (39,321)

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงคา่งบการเงนิ 3,293 (4,991) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 
- สทุธิจำกภำษี 3,293 (4,991) - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 127,112 (90,426) 122,581 (39,321)

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 122,853 (77,796) 122,581 (39,321)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 966 (7,639) - -

123,819 (85,435) 122,581 (39,321)

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 125,487 (77,242) 122,581 (39,321)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,625 (13,184) - -

127,112 (90,426) 122,581 (39,321)

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น 15
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.25 (0.16) 0.25 (0.08)
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.25 (0.16) 0.25 (0.08)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

ส่วนเกินจำก กำรวดัมลูค่ำใหม่
ก ำไรจำกกำร จดัสรรแล้ว - ของภำระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทนุส ำรอง กำรแปลง ผลประโยชน์ อ่ืนของส่วน ผูเ้ป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มี รวมส่วนของ
และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน พนักงำน ของเจำ้ของ ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ เจำ้ของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 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
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัใหม่มาใชค้รัง้แรก - - - - (36,248) - - - (36,248) (8,033) (44,281)

ยอดคงเหลือต้นงวด 
วนัท่ี 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (77,796) 554 - 554 (77,242) (13,184) (90,426)
เงนิปันผลจ่าย 16 - - - - (255,012) - - - (255,012) - (255,012)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 490,408 689,981 79,905 52,343 828,634 (60,780) 40,847 (19,933) 2,121,338 25,009 2,146,347

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม 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
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 122,853 2,634 - 2,634 125,487 1,625 127,112
เงนิปันผลจ่าย 16 - - - - (122,602) - - - (122,602) - (122,602)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 490,408 689,981 79,905 52,343 1,065,184 (63,057) 47,607 (15,450) 2,362,371 37,624 2,399,995

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กิจกำรร่วมค้ำ

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนก ำไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ 

ก ำไร (ขำดทนุ) 

เบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว - กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ภำระผกูพนั รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงำน เจ้ำของ

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 490,408 689,981 52,343 1,124,632 42,685 2,400,049

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

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

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408 689,981 52,343 1,114,514 42,685 2,389,931

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (39,321) - (39,321)

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - (255,012) - (255,012)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 490,408 689,981 52,343 820,181 42,685 2,095,598

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 490,408 689,981 52,343 1,047,905 45,204 2,325,841

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 122,581 - 122,581

เงนิปันผลจ่าย 16 - - - (122,602) - (122,602)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 490,408 689,981 52,343 1,047,884 45,204 2,325,820

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 138,871 (102,902) 137,332 (56,629)
รายการปรบัปรงุ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 359,913 338,831 325,695 303,401
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบั
มลูค่ายุตธิรรมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 378 (1,310) 378 (1,310)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - ลูกหนี้การคา้ 7 3,713 - 3,713 -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) (890) 13,299 4,510 5,165

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 9,603 18,551 3,126 8,933

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,454) (1,867) (2,742) (1,181)
ก าไรจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ (7,446) (2,879) (7,446) (2,704)
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ทางการเงนิ (854) - (854) -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 13,528 26,473 13,052 13,241
ค่าใชจ่้ายโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 375 1,440 400 1,440
รายไดเ้งนิปันผลรบั 10 - - (19,355) (6,999)
รายไดด้อกเบีย้รบั (468) (636) (1,543) (1,849)
ตน้ทุนทางการเงนิ 35,074 36,156 29,707 30,774
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 1,317 (6,075) (299) 2,726
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ 8 (7,651) 19,332 - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 34,241 129,084 39,601 138,524
สนิคา้คงเหลอื 8,346 95,386 6,924 92,161
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (5,454) (3,769) (4,150) (5,025)
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 2,714 2,212 1,210 781
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (42,626) (248,096) (49,477) (211,046)
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (10,153) 54 (8,368) (10,862)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - (54,054) - (36,955)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 529,077 259,230 471,414 262,586
จ่ายดอกเบีย้ (4,301) (2,956) (4,176) (2,598)
จ่ายภาษเีงนิได้ (30,597) (34,290) (28,587) (32,887)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 494,179 221,984 438,651 227,101

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564

 

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิ (10,000) - (10,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน 120,000 100,000 120,000 100,000

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (154,979) (94,678) (152,247) (84,605)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,375 1,882 3,224 1,864

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 (21,788) - (21,788) (15,800)

การช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 - - 9,000 6,239

เงนิปันผลรบั - - 16,357 4,999

ดอกเบีย้รบั - 271 3,006 942

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (63,392) 7,475 (32,448) 13,639

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80,408 120,000 75,000 120,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (55,000) - (55,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 50,000 - 50,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (16,929) (16,929) (16,929) (16,929)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 168 - -

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (257,453) (185,438) (228,758) (169,687)

เงนิปันผลจ่าย 16 (122,602) (254,963) (122,602) (254,963)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (321,576) (337,162) (298,289) (321,579)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 109,211 (107,703) 107,914 (80,839)

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

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,014) (2,138) (105) (2,195)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 685,479 564,497 586,712 459,516

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 14,573 28,900 37,717 28,694

เงนิปันผลคา้งจ่าย 703 461 703 461

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

10
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1 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบ 
การใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายลดลง กลุ่มกิจการได้มีการปรับแผนการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุนใน 
การจดัจ าหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ท าใหก้ลุ่มกจิการมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้และยงัส่งผลใหก้ลุ่มกจิการมคีวามสามารถทีจ่ะ
ปฏบิตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู ้และมเีงนิหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมการด าเนินงาน
และการลงทุนอยา่งต่อเนื่อง 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนด
รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะหผ์ลประกอบการ 
และระดบัสาระส าคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

จดัประเภท
ใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรบัปีส้ินสุด       
      วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,824 - 2,824 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) 45,509 - 45,509 
       
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
ใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด       
     วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563       
รายไดท้างการเงนิ 617 (617) - 1,312 (1,312) - 
รายไดอ้ื่น 16,274 617 16,891 19,581 1,312 20,893 
       
ตน้ทุนขาย (627,507) 135,650 (491,857) (606,277) 129,766  (476,511) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (268,344) (135,650) (403,994) (240,710) (129,766) (370,476) 
       
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (8,089) 8,089 - (8,089) 8,089 - 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (122,331) (8,089) (130,420) (118,563) (8,089) (126,652) 
       
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ       
     วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563       
รายไดท้างการเงนิ 636 (636) - 1,849 (1,849) - 
รายไดอ้ื่น 33,595 636 34,231 47,501 1,849 49,350 
       
ตน้ทุนขาย (1,538,696) 351,299 (1,187,397) (1,473,274) 336,164 (1,137,110) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (696,326) (351,299) (1,047,625) (604,377) (336,164) (940,541) 
       
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (21,440) 21,440 - (21,440) 21,440 - 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (259,379) (21,440) (280,819) (251,535) (21,440) (272,975) 

 
3 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  
 
1) กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชีมาถือปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลา
รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใช้
มาตรการผอ่นปรนไดถู้กปรบัปรุงในขอ้มลูทางการเงนิของงวดปัจจุบนั 
 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัซิึง่ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกทีจ่ะน าขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ชา่สามารถเลอืกทีจ่ะไมป่ระเมนิวา่การลดคา่เชา่ดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญาเช่า 
(Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไมม่ผีลกระทบ
ของการเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่าวมาใชเ้ป็นครัง้แรก ต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนปี
ก่อนหน้าทีม่ตี่องบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

4.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลังวันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจกำร 
 

กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลา
รายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 
 

กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบีย้อ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั
ท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
(TFRS 16 ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรับรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ เมื่อ 
มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 

มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2  ไดแ้ก่ 
 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ  
(รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการก าหนด
กระแสเงนิสดตามสญัญาเทียบเท่ากบัเกณฑ์เดิมในเชงิเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน ทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา
เช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัิ
ตามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ของกจิการในชว่งการเปลีย่นแปลง 

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไมน่ าแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั ผูบ้รหิารอยู่ในระหว่างการ
ประเมนิผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานทัง้ในสว่นของการแสดงสว่นงานภูมศิาสตรแ์ละสว่นงานธรุกจิ 
ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอื
คณะกรรมการบรษิทัทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานในแต่ละสว่นงานเป็นหลกั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำรและ 

เบเกอรี่ส ำเรจ็รปู 
ภำยในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        
รายไดจ้ากการขาย 1,914,982 255,256 52,123 52,488 2,274,849 (60,566) 2,214,283 
        
ผลกำรด ำเนินงำน 269,165 30,612 (1,975) (531) 297,271 (20,401) 276,870 
        
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       48,511 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

       
(170,581) 

   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       11,494 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (35,074) 
   สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

       
7,651 

        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       138,871 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (15,052) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด       123,819 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 
   - สทุธจิากภาษ ี

       
3,293 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       127,112 
        
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 

 
1,914,982 

 
255,256 

 
52,123 

 
52,488 

 
2,274,849 

 
(60,566) 

 
2,214,283 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำรและ 

เบเกอรี่ส ำเรจ็รปู 
ภำยในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำรใน
ต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดั
รำยกำร

ระหว่ำงกนั รวม 
        
รายไดจ้ากการขาย 2,068,089 265,874 103,450 62,658 2,500,071 (66,743) 2,433,328 
        
ผลกำรด ำเนินงำน  152,843 34,356 (8,433) 289 179,055 (9,319) 169,736 
        
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ทีไ่มไ่ดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       34,231 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

       
(252,249) 

   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       868 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (36,156) 
   สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
     ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

       
(19,332) 

        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (102,902) 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       17,467 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด       (85,435) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด 
   - สทุธจิากภาษ ี

       
(4,991) 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       (90,426) 
        
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 2,068,089 265,874 103,450 62,658 2,500,071 (66,743) 

 
2,433,328 
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6 มูลค่ำยติุธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 335,625 455,133 - - 335,625 455,133 
กองทุนรวมสว่นบุคคล - - 24,248 24,264 - - 24,248 24,264 
รวมสินทรพัย ์ - - 359,873 479,397 - - 359,873 479,397 

 
กลุ่มกจิการใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 เช่นเดยีวกนักบังบการเงนิของรอบปีวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ทัง้นี้มลูคา่ยุตธิรรมไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีบ่นัทกึมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายไมม่ผีลแตกต่างทีเ่ป็น
สาระส าคญักบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

7 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 132,166 175,522 123,828 165,833 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 
 128,453 175,522 120,115 165,833 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 19,689 18,431 7,717 6,095 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 17,382 20,169 7,627 17,093 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 1 128 1,353 7,520 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 8,032 6,872 9,194 9,997 
เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - - 3,000 - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 28,814 20,596 27,315 11,355 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 202,371 241,718 176,321 217,893 
 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

17 

 
อายุของลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ - บริษทัอ่ืน     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 79,657 80,960 71,319 71,271 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 35,007 75,920 35,007 75,920 
3 - 6 เดอืน 3,745 7,645 3,745 7,645 
6 - 12 เดอืน 3,452 6,614 3,452 6,614 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 10,305 4,383 10,305 4,383 
 132,166 175,522 123,828 165,833 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 
 128,453 175,522 120,115 165,833 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 1,610 2,946 3,701 5,965 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 1,164 60 4,014 60 
3 - 6 เดอืน 367 81 2 24 
6 - 12 เดอืน 624 729 - 1 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 15,924 14,615 - 45 
 19,689 18,431 7,717 6,095 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - 
 19,689 18,431 7,717 6,095 
 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม กำรร่วมค้ำ และบริษทัย่อย 

 

8.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ และบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน 
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 74,423 66,570 4,997 4,997 
         
กำรร่วมค้ำ         
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จ ากดั ประเทศไทย โรงเรยีนสอนท าอาหาร 50.00 50.00 23,151 23,729 35,000 35,000 
บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จ ากดั สหราชอาณาจกัร รา้นอาหาร 50.00 50.00 176,758 176,382 - - 
รวมกำรร่วมค้ำ     199,909 200,111 35,000 35,000 
         
บริษทัย่อย         
บรษิทั เอส  แอนด ์พ ีโกลเบลิ จ ากดั ประเทศไทย เพือ่การลงทุนในบรษิทัอื่น 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 เพือ่การลงทุนในบรษิทัอื่น 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 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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8.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พนับำท พนับำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 266,681 39,997 
สว่นแบ่งก าไร 7,651 - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 274,332 39,997 
 

9 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 289,873 320,685 255,465 296,304 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 880 1,507 15,585 12,525 
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 88,237 66,423 84,205 60,374 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 6,525 7,981 - - 
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 37,918 23,344 37,718 23,344 
รายไดร้อรบัรู ้ 40,469 41,703 41,156 41,936 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 154,883 185,312 134,638 169,387 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 618,785 646,955 568,767 603,870 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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10 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขาย - - 12,369 10,689 
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ - - 1,485 2,948 
ดอกเบีย้รบั - - 1,129 1,139 
รายไดอ้ืน่ - - 5,517 9,968 
เงนิปันผลรบั - - 19,355 6,999 
ซือ้สนิคา้ - - (132) (1,457) 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - - (33,041) (43,479) 
คา่บรกิาร - - (15,228) (10,400) 
     

บริษทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขาย 175 191 175 191 
รายไดอ้ืน่ 240 240 240 240 
     

กำรร่วมค้ำ     
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ 750 375 750 375 
ดอกเบีย้รบั 91 131 25 - 
รายไดอ้ืน่ 428 789 428 277 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - (32) - (32) 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย 31,818 29,823 31,818 29,823 
ซือ้สนิคา้ (686) - (686) - 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (2,061) (2,031) (2,061) (2,031) 
คา่บรกิาร (1,279) (1,689) (1,279) (1,689) 
ดอกเบีย้จ่าย (52) (71) - - 
     

กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั     
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (541) (500) (541) (500) 
คา่บรกิาร (2,567) (2,622) (2,567) (2,622) 
     

กรรมกำร     
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (660) (660) (660) (660) 

 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 

21 

 
ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 5,300 3,019 
บรษิทัรว่ม 141 368 141 398 
การรว่มคา้ 17,272 15,355 - - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,276 2,708 2,276 2,678 
 19,689 18,431 7,717 6,095 
     
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,352 7,392 
การรว่มคา้ 1 128 1 128 
 1 128 1,353 7,520 
     
รำยได้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,646 3,504 
บรษิทัรว่ม 258 171 258 171 
การรว่มคา้ 7,774 6,701 7,290 6,322 
 8,032 6,872 9,194 9,997 
     
เงินปันผลค้ำงรบั (หมายเหตุ 7)     
บรษิทัยอ่ย - - 3,000 - 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 9)     
บรษิทัยอ่ย - - 14,705 11,018 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 880 1,507 880 1,507 
 880 1,507 15,585 12,525 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     
การรว่มคา้ 6,525 7,981 - - 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรร่วมค้ำ     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,824 2,941 - - 
ใหกู้ย้มืเพิม่ 21,788 - 21,788 - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 450 (117) 189 - 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 25,062 2,824 21,977 - 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่การร่วมคา้เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอรล์งิ เงนิกูย้มืดงักล่าวบางส่วนมกี าหนด
ช าระคนืเมือ่ทวงถาม และบางสว่นมกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัรา
ดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
 

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อย     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - - 73,912 54,951 
ใหกู้ย้มืเพิม่ - - - 58,800 
รบัช าระคนื - - (9,000) (39,839) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - - 64,912 73,912 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก าหนดช าระคืน ตามตาราง 
การจ่ายช าระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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จ) เงินกู้ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,800 2,800 - - 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 2,800 2,800 - - 
 
เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มกี าหนดช าระคนืตามก าหนดการช าระเงนิ 
และงวดสดุทา้ยจะช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์

 
ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัส าหรบัหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,030 20,622 27,030 20,622 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,259 818 1,259 818 
 28,289 21,440 28,289 21,440 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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11 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 121,893 
กูย้มืเพิม่ขึน้ 50,000 
จ่ายช าระคนื (16,929) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 154,964 
 
เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ และ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัเบกิใชว้งเงนิกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิจ านวน 20 และ 30 ล้านบาท
ตามล าดบั ซึ่งเป็นเงนิกูย้มืไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบี้ยลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี โดยมกี าหนดช าระคนื
ภายในปี พ.ศ. 2565 ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งด ารงอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนตามทีร่ะบุในสญัญาตลอดอายุการกูย้มื 
 

12 ทุนเรือนหุ้น 
 
การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้นสำมญั หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้นสำมญั 
 

หุ้นสำมญั 
 หุ้น บำท หุ้น บำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด  490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365 
เพิม่ระหว่างงวด 24,520,419 24,520,419 - - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด  514,928,784 514,928,784 490,408,365 490,408,365 
 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีไดม้มีตอินุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากหุน้สามญัจ านวน 
490,408,365 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 514,928,784 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน
เพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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13 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 
กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผา่นการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้ กลุ่มกจิการไมไ่ดบ้นัทกึตน้ทุนส าหรบัมลูค่ายุตธิรรมหรอืมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของใบส าคญั
แสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัดงักล่าวในขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ 
 

    
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
 

เพ่ิมขึ้น  
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุำยน 
    พ.ศ. 2563 ระหว่ำงงวด ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2564 

   

 
 

ก ำหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อตัรำกำรใช้สิทธิ 
ซ้ือหุ้นสำมญัต่อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสำมญั 
ออกเพ่ิม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซ้ือ 

หุ้นสำมญั  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

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

             
บรษิทั ผูถ้อืหุน้เดมิ (SNP – W2) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 25 - 1:1 - 1 - 25 

 รวมการออกโดยบรษิทั    - 25 -  -  - 25 

 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีได้มีมติอนุมตัิให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท (SNP-W2) จ านวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดมิ โดยใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าวมอีายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวนัที่ได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้แรก และมอีตัราการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ที่ราคาใช้สทิธิ 1 บาทต่อหุ้น  
บรษิทัออกใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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14 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที่ใช้กบัอตัราของ  
ก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 11 (ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
คอือตัรารอ้ยละ 31) อตัราภาษทีีส่งูกว่าในงวดทีแ่ลว้เกดิจากการรบัรูร้ายการสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

15 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 490,408 490,408 490,408 490,408 
     
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด     
หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 10,865 - 10,865 -  
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 501,273 490,408 501,273 490,408 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีเ่ป็นของ     
    ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 43,506 (51,341) 46,179 (34,390) 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.09 (0.10) 0.09 (0.07) 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.09 (0.10) 0.09 (0.07) 
     
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 490,408 490,408 490,408 490,408 
     
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด     
หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 5,432 - 5,432 -  
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 495,840 490,408 495,840 490,408 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีเ่ป็นของ     
    ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 122,853 (77,796) 122,581 (39,321) 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.25 (0.16) 0.25 (0.08) 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.25 (0.16) 0.25 (0.08) 

 
16 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 
122.60 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท จ านวน 490,408,265 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 255.01 ลา้นบาท 
ซึง่ไดจ้่ายในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
  



เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
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17 ภำระผกูพนั 

 
ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 95,148 200,666 94,833 200,666 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13,924 11,943 13,924 11,943 
 109,072 212,609 108,757 212,609 

 
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 

 
18 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ในนามของบรษิทัเป็นจ านวน 33.76 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 72.40 ล้านบาท) เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  
โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสอืค ้าประกนัจ านวน 0.81 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 
 

19 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรบั
งวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 24.52 ล้านบาท  
ซึง่บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวภายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 
 

20 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
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