
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ ของ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุน

เบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดง 

การเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสด

รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล 

ทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมด 

ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 

 

 

 

 

ไพบลู  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 829,536 577,282 727,135 478,903

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 6 360,046 479,397 360,046 479,397

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 7 243,304 241,718 218,335 217,893

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 25,751 2,824 22,581 -

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย

ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 10 - - 16,381 26,929

สนิคา้คงเหลอื 233,437 224,609 224,118 213,802

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 26,350 22,246 19,800 15,547

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,718,424 1,548,076 1,588,396 1,432,471

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810 809 784 784

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 10,000 - 10,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 - - 220,751 220,751

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8 84,945 66,570 4,997 4,997

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 8 200,177 200,111 35,000 35,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 10 - - 40,331 46,983

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,485,248 1,409,657 1,419,135 1,337,501

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,434,755 1,814,483 1,171,687 1,543,782

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 19,244 18,797 19,284 18,749

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 62,839 55,901 58,539 53,416

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1,089 4,456 949 2,465

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 3,299,107 3,570,784 2,981,457 3,264,428

รวมสินทรพัย์ 5,017,531 5,118,860 4,569,853 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 62,731 57,032 55,000 55,000

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 11 53,053 31,357 53,053 31,357

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 10 1,054 619 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 9 679,684 646,955 637,528 603,870

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี 451,068 472,068 400,686 428,754

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 16,612 30,424 16,207 29,935

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนภาระผกูพนั

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

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 38,419 45,446 27,029 29,751

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,304,432 1,285,712 1,191,314 1,180,478

หนี้สินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 209,459 90,536 209,459 90,536

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 1,386 2,181 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 779,698 1,114,672 586,176 908,602

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 169,561 151,894 162,886 145,933

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 76,109 78,380 43,932 45,509

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 1,236,213 1,437,663 1,002,453 1,190,580

รวมหนี้สิน 2,540,645 2,723,375 2,193,767 2,371,058

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

 

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 490,408,365 หุน้ 

มลูค่าทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 490,408 490,408 490,408 490,408

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 689,981 689,981 689,981 689,981

สว่นเกนิจากกาํไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การร่วมคา้ 79,905 79,905 - -

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,135,398 1,064,933 1,098,150 1,047,905

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (13,142) (18,084) 45,204 45,204

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,434,893 2,359,486 2,376,086 2,325,841

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 41,993 35,999 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,476,886 2,395,485 2,376,086 2,325,841

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,017,531 5,118,860 4,569,853 4,696,899

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 1,186,224 1,388,306 1,120,249 1,303,233

ตน้ทุนขาย (590,493) (649,185) (569,615) (590,125)

กาํไรข ัน้ต้น 595,731 739,121 550,634 713,108

รายไดอ้ื่น 24,295 22,495 16,736 19,170

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (374,153) (478,054) (340,711) (447,254)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (127,790) (93,547) (122,765) (109,739)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 4,345 1,856 2,756 4,485
ตน้ทุนทางการเงนิ (15,961) (19,727) (13,129) (16,411)

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 10,790 2,203 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 117,257 174,347 93,521 163,359

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (18,731) (32,375) (18,735) (31,736)
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 98,526 141,972 74,786 131,623

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงคา่งบการเงนิ 2,884 (3,469) - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี 2,884 (3,469) - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 101,410 138,503 74,786 131,623

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 94,733 153,844 74,786 131,623

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 3,793 (11,872) - -

98,526 141,972 74,786 131,623

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 97,040 147,142 74,786 131,623

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 4,370 (8,639) - -

101,410 138,503 74,786 131,623

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 15

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.19                 0.31                 0.15                 0.27

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.18                 0.31                 0.15                 0.27

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 5 3,400,507 3,821,634 3,231,437 3,581,381

ตน้ทุนขาย (1,642,890) (1,836,421) (1,574,142) (1,727,234)

กาํไรข ัน้ต้น 1,757,617 1,985,213 1,657,295 1,854,147

รายไดอ้ื่น 72,806 56,726 68,939 68,520

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,190,265) (1,525,840) (1,111,744) (1,387,796)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (367,275) (374,366) (351,221) (382,714)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 15,839 2,724 10,420 1,758
ตน้ทุนทางการเงนิ (51,035) (55,883) (42,836) (47,185)

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 8 18,441 (17,129) - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 256,128 71,445 230,853 106,730

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 (33,782) (14,908) (33,486) (14,428)
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 222,346 56,537 197,367 92,302

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงคา่งบการเงนิ 6,177 (8,460) - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด 

- สทุธิจากภาษี 6,177 (8,460) - -

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 228,523 48,077 197,367 92,302

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 217,587 76,048 197,367 92,302

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 4,759 (19,511) - -

222,346 56,537 197,367 92,302

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 222,529 69,900 197,367 92,302

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 5,994 (21,823) - -

228,523 48,077 197,367 92,302

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น 15

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.44                 0.16 0.40                 0.19

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.43                 0.16 0.39                 0.19

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564

ส่วนเกินจาก การวดัมลูค่าใหม่

กาํไรจากการ จดัสรรแล้ว - ของภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทุนสาํรอง การแปลง ผลประโยชน์ อ ื่นของส่วน ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไมม่ ี รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ค่างบการเงิน พนักงาน ของเจ้าของ ของบริษทั อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

หมายเหต ุ 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 - - - - 76,048 (6,148) - (6,148) 69,900 (21,823) 48,077

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - - (255,012) - - - (255,012) (1,283) (256,295)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2563 490,408 689,981 79,905 52,343 982,478 (67,482) 40,847 (26,635) 2,268,480 15,087 2,283,567

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 - - - - 217,587 4,942 - 4,942 222,529 5,994 228,523

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - - (147,122) - - - (147,122) - (147,122)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564 490,408 689,981 79,905 52,343 1,135,398 (60,749) 47,607 (13,142) 2,434,893 41,993 2,476,886

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กิจการร่วมค้า

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นกาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ 

กาํไร (ขาดทุน) 

เบด็เสรจ็อ ื่น

จดัสรรแล ้ว - การวดัมลูค่าใหม่ของ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ภาระผกูพนั รวมส่วนของ

และชาํระแล ้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงาน เจ้าของ

หมายเหต ุ 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

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 92,302 - 92,302

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - (255,012) - (255,012)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 490,408 689,981 52,343 951,804 42,685 2,227,221

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 197,367 - 197,367

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - (147,122) - (147,122)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 490,408 689,981 52,343 1,098,150 45,204 2,376,086

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม
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บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564

 

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 256,128 71,445 230,853 106,730

รายการปรบัปรุง

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 513,733 519,347 468,706 468,090

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบั

มลูคา่ยตุธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ 205 (1,519) 205 (1,519)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

 ลกูหน้ีการคา้ 7 3,713 - 3,713 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) (4,890) (1,392) 510 (1,392)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16,377 29,664 8,727 15,070

กาํไรจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,094) (2,319) (3,014) (842)

กาํไรจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ (4,574) (10,201) (4,574) (10,024)

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (854) - (854) -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 17,667 19,359 16,953 19,862

คา่ใชจ้า่ยโปรแกรมสทิธพิเิศษแกล่กูคา้ 162 897 938 897

รายไดเ้งนิปันผลรบั 10 - - (21,524) (8,798)

รายไดด้อกเบีย้รบั (879) (1,000) (2,391) (2,723)

ตน้ทุนทางการเงนิ 51,035 55,883 42,836 47,185

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (2,506) 1,819 (10,604) (1,758)

สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ 8 (18,441) 17,129 - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (1,338) 96,783 (1,755) 104,357

สนิคา้คงเหลอื (8,828) 83,888 (10,316) 81,581

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (4,104) 383 (4,253) (638)

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 3,367 3,585 1,516 1,210

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,322 (139,906) 2,134 (105,344)

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (7,189) (151) (3,660) (3,388)

จา่ยผลประโยชน์พนกังาน - (44,408) - (41,567)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 806,012 699,286 714,146 666,989

จา่ยดอกเบีย้ (6,881) (4,844) (5,974) (4,170)

จา่ยภาษเีงนิได้ (54,532) (34,248) (52,337) (33,646)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 744,599 660,194 655,835 629,173

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564

 

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิ (10,000) - (10,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 120,000 100,000 120,000 100,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (213,392) (139,107) (209,420) (138,689)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,441 3,944 3,500 3,468

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

การชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย 10 - - 17,200 28,839

เงนิปันผลรบั - - 19,354 6,999

ดอกเบีย้รบั - 107 3,361 1,830

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (118,739) (35,056) (77,793) (13,353)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80,699 120,000 75,000 120,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (75,000) - (75,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 167,000 - 167,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (26,381) (25,393) (26,381) (25,393)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (360) (232) -

เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (377,213) (299,710) (333,897) (269,498)

เงนิปันผลจา่ย (145,145) (254,968) (145,145) (254,968)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (376,400) (460,303) (338,423) (429,859)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 249,460 164,835 239,619 185,961

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

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,794 (16,833) 8,613 1,865

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 829,536 822,340 727,135 730,376

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 29,547 34,870 29,547 34,674

เงนิปันผลคา้งจา่ย 2,442 465 2,442 456

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

10
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1 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบ 

การใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบัแผนการดําเนินงานเพือ่ลดตน้ทุนในการจดัจําหน่าย

และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ทําให้กลุ่มกจิการมผีลการดําเนินงานทีด่ขี ึ้นและยงัส่งผลให้กลุ่มกจิการมคีวามสามารถทีจ่ะปฏบิตัติาม

อตัราสว่นตามสญัญาเงนิกู ้และมเีงนิหมนุเวยีนและวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมการดําเนินงานและการลงทุน

อยา่งต่อเนื่อง 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

ตวัเลขทีนํ่ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องกําหนด

รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะหผ์ลประกอบการ 

และระดบัสาระสาํคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

จดัประเภท

รายการใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

จดัประเภท

รายการใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน สาํหรบัปีส้ินสุด       

    วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,824 - 2,824 4,000 (4,000) - 

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 

   ทีค่รบกําหนดชาํระภายในหนึ่งปี - - - 

 

22,929 

 

4,000 

 

26,929 

       

กําไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวรใหแ้ก่ 

   การรว่มคา้รอรบัรู ้ (23,871) 23,871 - 

 

- 

 

- 

 

- 

หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น (54,509) (23,871) (78,380) 45,509 - 45,509 

       

เงนิมดัจาํระยะยาว 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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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 

จดัประเภท

รายการใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ี 

เดิมรายงานไว้  

จดัประเภท

รายการใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็       

   สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด       

      วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563       

รายไดท้างการเงนิ 364 (364) - 874 (874) - 

รายไดอ้ื่น 22,131 364 22,495 18,296 874 19,170 

       

ตน้ทุนขาย (778,884) 129,699 (649,185) (744,863) 154,738 (590,125) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (348,355) (129,699) (478,054) (292,516) (154,738) (447,254) 

       

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (13,282) 13,282 - (13,282) 13,282 - 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (80,265) (13,282) (93,547) (96,457) (13,282) (109,739) 

       

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็       

    สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด       

      วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563       

รายไดท้างการเงนิ 1,000 (1,000) - 2,723 (2,723) - 

รายไดอ้ื่น 55,726 1,000 56,726 65,797 2,723 68,520 

       

ตน้ทุนขาย (2,317,580) 481,159 (1,836,421) (2,218,137) 490,903 (1,727,234) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,044,681)  (481,159) (1,525,840) (896,893) (490,903) (1,387,796) 

       

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (34,722) 34,722 - (34,722) 34,722 - 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (339,644) (34,722) (374,366) (347,992) (34,722) (382,714) 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  

 

1) กลุ่มกจิการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถือปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลา

รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใช้

มาตรการผอ่นปรนไดถู้กปรบัปรุงในขอ้มลูทางการเงนิของงวดปัจจุบนั 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัซิึง่ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า 
 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกทีจ่ะนําขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจาก

สถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ชา่สามารถเลอืกทีจ่ะไมป่ระเมนิวา่การลดคา่เชา่ดงักล่าวเป็นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสญัญาเช่า 

(Lease modification) สาํหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไมม่ผีลกระทบ

ของการเลอืกใชข้อ้ผอ่นปรนดงักล่าวมาใชเ้ป็นครัง้แรก เนื่องจากบรษิทัใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปีก่อนหน้า 
 

4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง ซึง่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนัมดีงันี้ 
 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

(TFRS 16) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 

มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ 

(รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการกําหนด

กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจาก 

การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุน ทัง้นี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ

สญัญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให ้

ถอืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 
 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าว

ของกจิการในชว่งการเปลีย่นแปลง 
 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถือปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั ผู้บรหิารอยู่ในระหว่าง 

การประเมนิผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานทัง้ในสว่นของการแสดงสว่นงานภูมศิาสตรแ์ละสว่นงานธรุกจิ 

ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า  

คอืคณะกรรมการบรษิทัทีท่าํการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดาํเนินงานในแต่ละสว่นงานเป็นหลกั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจ

ร้านอาหาร

และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง

อาหารและ 

เบเกอรี่สาํเรจ็รปู 

ภายในประเทศ 

ธรุกิจ

ร้านอาหารใน

ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 2,842,531 466,887 114,146 87,066 3,510,630 (110,123) 3,400,507 

        

ผลการดาํเนินงาน 409,450 68,623 1,083 267 479,423 (24,945) 454,478 

        

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (225,955) 

        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       228,523 

        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

   (point in time) 

 

2,842,531 

 

466,887 

 

114,146 

 

87,066 

 

3,510,630 

 

(110,123) 

 

3,400,507 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจ

ร้านอาหาร

และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง

อาหารและ 

เบเกอรี่สาํเรจ็รปู 

ภายในประเทศ 

ธรุกิจ

ร้านอาหารใน

ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดั

รายการ

ระหว่างกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 3,253,135 422,379 153,060 90,557 3,919,131 (97,497) 3,821,634 

        

ผลการดาํเนินงาน  369,751 62,468 (7,175) 559 425,603 (12,575) 413,028 

        

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (364,951) 

        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       48,077 

        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

   (point in time) 

 

3,253,135 

 

422,379 

 

153,060 

 

90,557 

 

3,919,131 

 

(97,497) 

 

3,821,634 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

15 

 

6 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

สินทรพัย ์         

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน      

 

  

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 335,830 455,133 - - 335,830 455,133 

กองทุนรวมสว่นบุคคล - - 24,216 24,264 - - 24,216 24,264 

รวมสินทรพัย ์ - - 360,046 479,397 - - 360,046 479,397 

 

กลุ่มกจิการใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 เช่นเดยีวกนักบังบการเงนิของรอบปีวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 ทัง้นี้มลูคา่ยุตธิรรมไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระสาํคญัในระหวา่งงวด 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีบ่นัทกึมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายไมม่ผีลแตกต่างทีเ่ป็น

สาระสาํคญักบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 172,105 175,522 162,923 165,833 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 

 168,392 175,522 159,210 165,833 

     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 20,513 18,431 12,043 6,095 

ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 19,651 20,169 8,925 17,093 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 127 128 1,503 7,520 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 9,044 6,872 10,252 9,997 

เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - - 2,170 - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,577 20,596 24,232 11,355 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 243,304 241,718 218,335 217,893 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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อายุของลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า - บริษทัอ่ืน     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 99,247 80,960 90,065 71,271 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 57,977 75,920 57,977 75,920 

3 - 6 เดอืน 3,157 7,645 3,157 7,645 

6 - 12 เดอืน 1,453 6,614 1,453 6,614 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 10,271 4,383 10,271 4,383 

 172,105 175,522 162,923 165,833 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) - (3,713) - 

 168,392 175,522 159,210 165,833 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ลกูหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 4,318 2,946 5,972 5,965 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 3,232 60 6,056 60 

3 - 6 เดอืน 371 81 13 24 

6 - 12 เดอืน 935 729 2 1 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 11,657 14,615 - 45 

 20,513 18,431 12,043 6,095 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - 

 20,513 18,431 12,043 6,095 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม การร่วมค้า และบริษทัย่อย 

 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ และบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

บริษทัร่วม         

บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จาํกดั ประเทศไทย บรกิารดา้นอาหาร 49.97 49.97 84,945 66,570 4,997 4,997 

         

การร่วมค้า         

บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จาํกดั ประเทศไทย โรงเรยีนสอนทาํอาหาร 50.00 50.00 22,537 23,729 35,000 35,000 

บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จาํกดั สหราชอาณาจกัร รา้นอาหาร 50.00 50.00 177,640 176,382 - - 

รวมการร่วมค้า     200,177 200,111 35,000 35,000 

         

บริษทัย่อย         

บรษิทั เอส  แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั ประเทศไทย เพือ่การลงทุนในบรษิทัอื่น 80.00 80.00 - - 40,000 40,000 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรีจ่าํกดั ประเทศไทย ธุรกจิขนสง่อาหาร 99.93 99.93 - - 999 999 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จาํกดั ประเทศไทย รา้นอาหาร 99.99 99.99 - - 49,997 49,997 

บรษิทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจาํกดั ประเทศไทย รา้นอาหาร 59.99 59.99 - - 15,000 15,000 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์(กมัพชูา) จาํกดั กมัพชูา รา้นอาหาร 99.99 99.99 - - 48,370 48,370 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จาํกดั ประเทศไทย เพือ่การลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 99.99 - - 65,385 65,385 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง จาํกดั ประเทศไทย ฝึกอบรมพนกังาน 99.98 99.98 - - 1,000 1,000 

รวมบริษทัย่อย     - - 220,751 220,751 
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 266,681 39,997 

สว่นแบ่งกาํไร 18,441 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 285,122 39,997 

 

9 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 335,272 320,685 304,753 296,304 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 2,231 1,507 18,601 12,525 

เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 55,186 66,423 51,712 60,374 

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 8,647 7,981 - - 

เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 52,891 23,344 52,891 23,344 

รายไดร้อรบัรู ้ 37,701 41,703 38,111 41,936 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 187,756 185,312 171,460 169,387 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 679,684 646,955 637,528 603,870 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัย่อย     

รายไดจ้ากการขาย - - 21,391 17,933 

รายไดค้า่เชา่อาคารและอปุกรณ์ - - 2,228 3,851 

ดอกเบีย้รบั - - 1,644 1,995 

รายไดอ้ืน่ - - 8,641 13,645 

เงนิปันผลรบั - - 21,524 8,798 

ซือ้สนิคา้ - - (7,161) (1,715) 

คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - - (53,600) (61,029) 

คา่บรกิาร - - (26,355) (16,513) 
     

บริษทัรว่ม     

รายไดจ้ากการขาย 208 282 208 282 

รายไดอ้ืน่ 360 360 360 360 
     

การร่วมค้า     

รายไดค้า่เชา่อาคารและอปุกรณ์ 1,125 500 1,125 500 

ดอกเบีย้รบั 381 99 277 - 

รายไดอ้ืน่ 1,185 1,006 1,185 283 

คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - (32) - (32) 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากการขาย 46,013 41,447 46,013 41,447 

ซือ้สนิคา้ (1,653) - (1,653) - 

คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (2,840) (2,685) (2,840) (2,685) 

คา่บรกิาร (2,066) (1,941) (2,066) (1,941) 

ดอกเบีย้จ่าย (104) (114) - - 
     

กิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั     

คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (661) (780) (661) (780) 

คา่บรกิาร (2,995) (4,053) (2,995) (4,053) 
     

กรรมการ     

คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (990) (990) (990) (990) 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหน้ีการค้า (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัยอ่ย - - 4,764 3,019 

บรษิทัรว่ม 86 368 86 398 

การรว่มคา้ 13,234 15,355 - - 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,193 2,708 7,193 2,678 

 20,513 18,431 12,043 6,095 

     

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

   (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัยอ่ย - - 1,376 7,392 

การรว่มคา้ 127 128 127 128 

 127 128 1,503 7,520 

     

รายได้ค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัยอ่ย - - 1,742 3,504 

บรษิทัรว่ม 258 171 258 171 

การรว่มคา้ 8,786 6,701 8,252 6,322 

 9,044 6,872 10,252 9,997 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัยอ่ย - - 2,170 - 

     

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหตุ 9)     

บรษิทัยอ่ย - - 16,370 11,018 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,231 1,507 2,231 1,507 

 2,231 1,507 18,601 12,525 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     

การรว่มคา้ 8,647 7,981 - - 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การร่วมค้า     

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,824 2,941 - - 

ใหกู้ย้มืเพิม่ 21,788 - 21,788 - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 1,139 (117) 793 - 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 25,751 2,824 22,581 - 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่การร่วมคา้เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอรล์งิ เงนิกูย้มืดงักล่าวบางส่วนมกีําหนด

ชาํระคนืเมือ่ทวงถาม และบางสว่นมกีาํหนดชาํระคนืตามตารางการจ่ายชาํระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัรา

ดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - - 73,912 54,951 

ใหกู้ย้มืเพิม่ - - - 58,800 

รบัชาํระคนื - - (17,200) (39,839) 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - - 56,712 73,912 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวมกีําหนดชาํระคนืตามตาราง 

การจ่ายชาํระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,800 2,800 - - 

จ่ายชาํระคนื (360) - - - 

มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 2,440 2,800 - - 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มกีําหนดชาํระคนืตามตารางการจ่ายชาํระ

ซึง่งวดสดุทา้ยจะชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์

 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัสาํหรบัเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 40,407 33,495 40,407 33,495 

ผลประโยชน์ระยะยาว 1,888 1,227 1,888 1,227 

 42,295 34,722 42,295 34,722 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 121,893 

กูย้มืเพิม่ 167,000 

จ่ายชาํระคนื (26,381) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 262,512 

 

เงนิกูย้มืเพิม่ในระหว่างงวดเป็นเงนิกูย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR หกัดว้ยอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี โดยเงนิกูย้มื

จํานวน 12 ลา้นบาททีม่กีําหนดชําระคนืภายในปี พ.ศ. 2569 และเงนิกูย้มืจํานวน 155 ลา้นบาททีม่กีําหนดชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2570 

บรษิทัตอ้งดาํรงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนตามทีร่ะบุในสญัญาตลอดอายุการกูย้มื 

 

12 ทุนเรือนหุ้น 

 

การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

 จาํนวนหุ้นสามญั หุ้นสามญั จาํนวนหุ้นสามญั หุ้นสามญั 

 หุ้น บาท หุ้น บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด  490,408,365 490,408,365 490,408,365 490,408,365 

เพิม่ระหวา่งงวด 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 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากหุน้สามญัจํานวน 

490,408,365 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหุน้สามญัจํานวน 514,928,784 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน

เพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผา่นการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้  

 

    

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 

เพ่ิมขึ้น  

ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 

    พ.ศ. 2563 ระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2564 

   

 

 

กาํหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 

 

จาํนวนคงเหลือ 

 

 

จาํนวน 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อตัราการใช้สิทธิ 

ซ้ือหุ้นสามญัต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 

ออกเพ่ิม 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซ้ือ 

หุ้นสามญั  

 

 

จาํนวนเงิน 

 

 

จาํนวนคงเหลือ 

ออกโดย จดัสรรให้แก่ วนัท่ีอนุมติั ครัง้แรก ครัง้สดุท้าย ล้านหน่วย ล้านหน่วย ล้านหน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  ล้านบาท ล้านหน่วย 

             

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 

 

เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (SNP-W2) จํานวนไม่เกนิ 24,520,282 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  

โดยใบสําคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดอ้อกใบสําคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และมอีตัราการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ บรษิทัออกใบสาํคญั

แสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที่ใช้กบัอตัราของ 

กาํไรรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 15 (พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 14) 

 

15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 490,408 490,408 490,408 490,408 

     

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด     

หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 22,775 - 22,775 -  

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 513,183 490,408 513,183 490,408 

     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 94,733 153,844 74,786 131,623 

     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.19 0.31 0.15 0.27 

     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.18 0.31 0.15 0.27 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 490,408 490,408 490,408 490,408 

     

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด     

หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 11,304 - 11,304 -  

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 501,712 490,408 501,712 490,408 

     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

    ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 217,587 76,048 197,367 92,302 

     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.44 0.16 0.40 0.19 

     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.43 0.16 0.39 0.19 

 

16 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงาน

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จํานวน 490,408,365 หุ้น เป็นจํานวนเงนิรวม 

24.52 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ผู้ถือหุน้ได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากเงนิปันผลระหว่างกาลจํานวน 490,408,365 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 

122.60 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผล

จากผลการดําเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท จํานวน 490,408,365 หุน้ เป็นจํานวนเงนิรวม 255.01 ลา้นบาท 

ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

30 กนัยายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 83,194 200,666 82,879 200,666 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12,453 11,943 12,453 11,943 

 95,647 212,609 95,332 212,609 

 

ข) ภาระผกูพนั 

 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดท้ําสญัญาการใชส้ทิธิก์บับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่น 

โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย 

โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายคา่สทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และคา่สทิธกิารดาํเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาส

ของแต่ละปีในอตัราที่ระบุไว้ในสญัญาเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้าและกรรมวธิกีารผลิต กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างเจรจา 

ต่อสญัญาเพือ่ดาํเนินธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

 

18 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ในนามของบรษิทัเป็นจํานวน 68.03 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 72.40 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

โดยจาํนวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสอืคํ้าประกนัจาํนวน 0.2 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 

 

19 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2564 
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