
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของ บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิทั บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและ งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดั

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสําคญัทัง้หมด 

ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชือ่ว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึน้

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,009,099 980,417 881,949 865,681

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรขาดทุน 6 360,502 360,296 360,502 360,296

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 7 202,369 245,334 189,194 228,307

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 12,991 25,458 12,991 22,324

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย

ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 - - 1,200 7,599

สนิคา้คงเหลอื 250,888 272,194 241,132 263,095

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 15,775 14,106 8,516 8,418

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,851,624 1,897,805 1,695,484 1,755,720

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810 810 785 785

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 10,000 10,000 10,000 10,000

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - 170,751 170,751

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8 83,023 73,239 4,997 4,997

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 8 204,461 205,901 37,000 35,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 10 - - 37,881 37,482

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,506,235 1,486,349 1,450,568 1,428,146

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,149,267 1,306,441 920,403 1,066,133

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15,409 16,756 15,376 16,714

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 67,707 67,961 63,477 63,727

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 612 681 614 665

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,037,524 3,168,138 2,711,852 2,834,400

รวมสินทรพัย์ 4,889,148 5,065,943 4,407,336 4,590,120

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

 

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

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7,412 7,658 - -

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11 79,453 53,953 79,453 53,953

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 1,078 1,066 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 9 608,749 760,007 555,092 714,666

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 428,677 442,871 386,818 399,425

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 61,730 44,700 58,452 42,739

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 8,273 8,273 8,273 8,273

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 32,716 38,781 22,102 27,475

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,228,088 1,357,309 1,110,190 1,246,531

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 202,383 195,634 202,383 195,634

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 841 1,115 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 512,822 653,015 345,869 477,378

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 172,861 167,061 165,786 160,147

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 70,826 75,787 39,489 44,015

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 959,733 1,092,612 753,527 877,174

รวมหน้ีสิน 2,187,821 2,449,921 1,863,717 2,123,705

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

3



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

 

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

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 514,928,784 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 12 514,929 514,929 514,929 514,929

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 511,512,758 หุน้ 

มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 511,513 511,513 511,513 511,513

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

ส่วนเกนิจากก าไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การร่วมคา้ 79,905 79,905 - -

ก าไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,345,295 1,257,830 1,244,578 1,167,374

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (15,337) (13,854) 45,204 45,204

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,663,700 2,577,718 2,543,619 2,466,415

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 37,627 38,304 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 2,701,327 2,616,022 2,543,619 2,466,415

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 4,889,148 5,065,943 4,407,336 4,590,120

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

4



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย 1,285,148 1,158,641 1,193,272 1,109,812

ตน้ทุนขาย (561,897) (509,988) (536,711) (488,987)

ก ำไรขัน้ต้น 723,251 648,653 656,561 620,825

รายไดอ้ื่น 26,044 26,652 21,936 19,427

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (529,847) (456,745) (472,185) (430,155)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (102,599) (113,005) (98,144) (107,743)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (4,029) 6,996 (2,895) 4,629
ตน้ทุนทางการเงนิ (14,472) (18,088) (12,106) (15,441)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 8 6,344 (1,010) - -

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 104,692 93,453 93,167 91,542

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (17,535) (13,838) (15,963) (15,140)
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 87,157 79,615 77,204 76,402

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรอื

ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงค่างบการเงนิ (1,852) 1,652 - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 

- สุทธิจำกภำษี (1,852) 1,652 - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 85,305 81,267 77,204 76,402

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 87,465 79,347 77,204 76,402

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (308) 268 - -

87,157 79,615 77,204 76,402

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 85,982 80,670 77,204 76,402

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (677) 597 - -

85,305 81,267 77,204 76,402

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 15

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.17                0.16                0.15                0.16                

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.17                0.16                0.15                0.16                

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

5



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

ส่วนเกินจำก กำรวดัมลูค่ำใหม่

ก ำไรจำกกำร จดัสรรแล้ว - ของภำระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทนุส ำรอง กำรแปลง ผลประโยชน์ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มี รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น กำรร่วมค้ำ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน พนักงำน ของเจ้ำของ ของบริษทั อ ำนำจควบคมุ เจ้ำของ

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 79,347 1,323 - 1,323 80,670 597 81,267

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

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 511,513 689,981 79,905 52,343 1,257,830 (61,461) 47,607 (13,854) 2,577,718 38,304 2,616,022

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 87,465 (1,483) - (1,483) 85,982 (677) 85,305

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 511,513 689,981 79,905 52,343 1,345,295 (62,944) 47,607 (15,337) 2,663,700 37,627 2,701,327

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ 

ก ำไร (ขำดทุน) 

เบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว - กำรวดัมูลค่ำใหม่ของ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ภำระผกูพนั รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงำน เจ้ำของ

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

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 - - - 76,402 - 76,402

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565 511,513 689,981 52,343 1,167,374 45,204 2,466,415

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 77,204 - 77,204

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 511,513 689,981 52,343 1,244,578 45,204 2,543,619

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 104,692 93,453 93,167 91,542

รายการปรบัปรุง

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 158,348 182,213 143,593 165,313

ก าไรขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบั

มลูค่ายุตธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ (206) (273) (206) (273)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ลกูหนี้การคา้ - 3,713 - 3,713

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) (3,880) - (3,880) -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 5,064 1,112 5,060 1,542

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,701 (2,443) 3,999 (2,074)

ก าไรจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเช่าใหม่ (2,744) (4,486) (2,744) (4,486)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 5,800 6,764 5,639 6,526

ค่าใชจ่้ายโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ (กลบัรายการ) (487) 235 (487) 235

รายไดเ้งนิปันผลรบั 10 - - (2,499) (2,800)

รายไดด้อกเบี้ยรบั (259) (19) (558) (614)

ตน้ทุนทางการเงนิ 14,472 18,088 12,106 15,441

(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น 791 (2,145) (1,960) (1,094)

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ 8 (6,344) 1,010 - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 40,965 17,197 42,039 24,009

สนิคา้คงเหลอื 21,306 28,729 21,963 27,684

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (1,669) (794) (98) (252)

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 69 1,071 51 664

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (140,537) (83,987) (149,411) (78,134)

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (5,578) (6,753) (4,886) (6,533)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 193,504 252,685 160,888 240,409

จ่ายดอกเบี้ย (2,228) (993) (2,047) (873)

จ่ายภาษเีงนิได้ (251) (409) - (304)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 191,025 251,283 158,841 239,232

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายลงทุนในการร่วมคา้ 8 (2,000) - (2,000) -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (88,007) (57,992) (86,331) (57,851)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,250 2,544 2,223 2,497

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 11,989 - 8,855 -

การช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 10 - - 6,000 6,000

ดอกเบี้ยรบั - - 622 2,430

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (75,768) (55,448) (70,631) (46,924)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 25,105 - 20,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (246) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 45,400 20,000 45,400 20,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11 (13,151) (8,465) (13,151) (8,465)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10 (262) -

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (107,108) (114,937) (96,099) (103,315)

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า (12,341) (17,142) (9,987) (14,499)

เงนิปันผลจ่าย (51) (4) (51) (4)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (87,759) (95,443) (73,888) (86,283)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 27,498 100,392 14,322 106,025

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 980,417 577,282 865,681 478,903

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,184 1,158 1,946 960

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 1,009,099 678,832 881,949 585,888

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10,501 53,009 10,112 52,082

เงนิปันผลคา้งจ่าย 688 461 688 461

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

10 

 

1 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ 2019 อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ไดส้่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบ 

การใชจ่้ายของผูบ้รโิภค ซึ่งส่งผลใหกํ้าลงัซื้อของผูบ้รโิภคในภาพรวมลดลง กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบัแผนกลยุทธ์และการดําเนินงานในทุก ๆ 

ดา้นเพื่อลดต้นทุนในการผลติ การจดัจําหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร เน้นการทํากําไรมากกว่าการสรา้งยอดขาย ตลอดจนการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทําให้กลุ่มกิจการมีผลการดําเนินงานที่ดขี ึ้นจากปีก่อน 

นอกจากน้ีกลุ่มกิจการยงัคงมคีวามสามารถที่จะปฏิบตัิตามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้อย่างแขง็แกร่ง ตลอดจนมเีงนิหมุนเวยีนและ

วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมการดําเนินงานและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

ตวัเลขทีนํ่ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคล้องกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรื่องกําหนด

รายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะห์ผลประกอบการ 

และระดบัสาระสาํคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ี 

รายงานไว้

เดิม 

จดัประเภท

รายการ

ใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

ตามท่ี 

รายงานไว้

เดิม 

จดัประเภท

รายการ

ใหม่ 

จดัประเภท

ใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็       

   สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด       

      วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564       

ตน้ทุนขาย  (600,163)  90,175  (509,988)  (582,868)  93,881  (488,987) 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่าย  (379,855)  (76,890)    (456,745)  (343,749) (86,406)  (430,155) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร  (99,720)  (13,285)  (113,005)  (100,268)  (7,475)  (107,743) 

 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง

มาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีนํามาถือปฏิบติัสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565  

 

ก) การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

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

(TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการ

ปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงินหรอืหน้ีสินทางการเงิน 

(รวมถงึหน้ีสนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ช้ในการกําหนด

กระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้น้ี กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ

สญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกําหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัิ

ตามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้ิจการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสําหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของ

การป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้น้ี กจิการยงัคงต้องรบัรูส้่วนของความไม่มี

ประสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดกํ้าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 

 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 

 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 

กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏบิตัดิงักล่าว

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชตีามแนวทางในหนังสอืเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 มาถือปฏิบตัิ

สาํหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหน้ีดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2566 แนวทางการ

ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีที่สําคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการจดัลําดบัชัน้ลูกหน้ีสําหรบัการคํานวณ ECLกรณีที่มีการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้รงิ (EIR) สําหรบัหน้ีทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกี่ยวกบัการ

คาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 

ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานภูมศิาสตร์และส่วนงานธุรกจิ 

ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า  

คอืคณะกรรมการบรษิทัทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการดําเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นหลกั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 ธรุกิจ

ร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง

อาหาร

และเบเกอร่ี

สาํเรจ็รปู 

ธรุกิจ

ร้านอาหารใน

ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 1,062,044 163,334 61,847 11,063 1,298,288 (13,140) 1,285,148 

        

ผลการดาํเนินงาน  164,115 22,081 (64) 320 186,452 (3,418) 183,034 

        

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (97,729) 

        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       85,305 

        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

   (point in time) 

 

1,062,044 

 

163,334 

 

61,847 

 

11,063 

 

1,298,288 

 

(13,140) 

 

1,285,148 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท) 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2564  

 ธรุกิจ

ร้านอาหาร

และเบเกอร่ี

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง

อาหาร

และเบเกอร่ี

สาํเรจ็รปู 

ธรุกิจ

ร้านอาหารใน

ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั รวม 

        

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

        

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

        

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (87,787) 

        

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด       81,267 

        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

   (point in time) 

 

1,016,106 

 

127,429 

 

19,746 

 

24,888 

 

1,188,169 

 

(29,528) 

 

1,158,641 

 

6 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรม

ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

สินทรพัย ์         

         

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย 

   มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ      

 

  

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - - 336,297 336,083 - - 336,297 336,083 

กองทุนรวมสว่นบคุคล - - 24,205 24,213 - - 24,205 24,213 

รวมสินทรพัย ์ - - 360,502 360,296 - - 360,502 360,296 

 

กลุ่มกจิการใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 เช่นเดยีวกนักบังบการเงนิของรอบปีวนัที ่31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 ทัง้น้ีมลูค่ายุตธิรรมไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระสาํคญัในระหว่างงวด 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มูลค่าของสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีบ่นัทกึมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายไม่มผีลแตกต่างทีเ่ป็น

สาระสาํคญักบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ลูกหน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 139,737 199,509 132,047 191,859 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) 

 136,024 195,796 128,334 188,146 

     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 11,427 16,298 8,139 11,422 

ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัอื่น 17,584 13,887 10,371 7,718 

เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 820 384 1,867 1,604 

รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 5,383 7,159 7,075 8,064 

เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 10) - - 2,499 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 31,131 11,810 30,909 11,353 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 202,369 245,334 189,194 228,307 

 

อายุของลูกหน้ีการคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการค้า - บริษทัอ่ืน     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 78,105 88,603 70,415 80,953 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 41,395 96,084 41,395 96,084 

3 - 6 เดอืน 9,205 3,638 9,205 3,638 

6 - 12 เดอืน 683 853 683 853 

เกนิกว่า 12 เดอืน 10,349 10,331 10,349 10,331 

     

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) 

 136,024 195,796 128,334 188,146 

 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 4,469 2,115 6,521 4,363 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 43 5,377 1,616 7,000 

3 - 6 เดอืน - 181 - 44 

6 - 12 เดอืน 456  739 - 15 

เกนิกว่า 12 เดอืน 6,459 7,886 2 - 

     

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - - - 

 11,427 16,298 8,139 11,422 

 

 

 

 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมค้า และบริษทัย่อย 

 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

บริษทัร่วม         

บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จํากดั ประเทศไทย บรกิารดา้นอาหาร 49.97 49.97 83,023 73,239 4,997 4,997 

         

การร่วมค้า         

บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คูซนี จํากดั ประเทศไทย โรงเรยีนสอนทําอาหาร 50.00 50.00 22,046 22,712 35,000 35,000 

บรษิทั เอสแอนดพ์เีอสเอฟ จํากดั ประเทศไทย โรงงานผลติ 40.00 - 1,968 - 2,000 - 

บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซนี จํากดั สหราชอาณาจกัร รา้นอาหาร 50.00 50.00 180,447 183,189 - - 

รวมการร่วมค้า     204,461 205,901 37,000 35,000 

         

บริษทัย่อย         

บรษิทั เอส  แอนด ์พ ีโกลเบลิ จํากดั ประเทศไทย เพื่อการลงทุนในบรษิทัอื่น 80.00 80.00 - - 40,000 40,000 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรีจํ่ากดั ประเทศไทย ธุรกจิขนส่งอาหาร 99.93 99.93 - - 999 999 

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

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

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

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จํากดั ประเทศไทย เพื่อการลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 99.99 - - 15,385 15,385 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนน่ิง จํากดั ประเทศไทย ฝึกอบรมพนักงาน 99.98 99.98 - - 1,000 1,000 

รวมบริษทัย่อย     - - 170,751 170,751 
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 279,140 39,997 

ลงทุนเพิม่ 2,000 2,000 

ส่วนแบ่งกําไร 6,344 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 287,484 41,997 

 

9 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 294,102 361,946 264,499 330,963 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 2,314 2,230 4,706 14,827 

เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัอื่น 67,204 71,766 63,964 67,497 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 10,231 5,857 - - 

เจา้หน้ีค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 50,589 61,090 50,589 60,702 

รายไดร้อรบัรู ้ 32,372 33,971 32,765 34,423 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 151,937 223,147 138,569 206,254 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 608,749 760,007 555,092 714,666 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

บริษทัย่อย     

รายไดจ้ากการขาย - - 5,479 6,239 

รายไดค่้าเช่าอาคารและอุปกรณ์ - - 713 743 

ดอกเบีย้รบั - - 340 589 

รายไดอ้ื่น - - 2,213 2,897 

เงนิปันผลรบั - - 2,499 2,800 

ซื้อสนิคา้ - - (56) (81) 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ - - (7,597) (15,605) 

ค่าบรกิาร - - - (7,161) 
     

บริษทัร่วม     

รายไดจ้ากการขาย 116 76 116 76 

รายไดอ้ื่น 120 120 120 120 
     

การร่วมค้า     

รายไดค่้าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 750 500 750 500 

ดอกเบีย้รบั 186 33 186 - 

รายไดอ้ื่น 725 68 725 68 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากการขาย 25,086 19,671 25,086 19,671 

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ (782) (1,205) (782) (1,205) 

ค่าบรกิาร (577) (688) (577) (688) 

ดอกเบีย้จ่าย (25) (27) - - 

ซื้อสนิคา้ (1,728) - (1,728) - 
     

กิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั     

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ (190) (248) (190) (248) 

ค่าบรกิาร (1,273) (1,768) (1,273) (1,768) 
     

กรรมการ     

ค่าเช่าและค่าใชจ่้ายอื่น ๆ (330) (330) (330) (330) 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ 

 

ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการค้า (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัย่อย - - 3,777 4,180 

บรษิทัร่วม 77 179 77 179 

การร่วมคา้ 7,065 9,057 - - 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,285 7,062 4,285 7,063 

 11,427 16,298 8,139 11,422 

     

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

   (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัย่อย - - 1,047 1,220 

การร่วมคา้ 820 384 820 384 

 820 384 1,867 1,604 

     

รายได้ค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัย่อย - - 1,692 1,469 

บรษิทัร่วม 215 301 215 301 

การร่วมคา้ 5,168 6,858 5,168 6,294 

 5,383 7,159 7,075 8,064 

     

เงินปันผลค้างรบั (หมายเหตุ 7)     

บรษิทัย่อย - - 2,499 - 

     

เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหตุ 9)     

บรษิทัย่อย - - 2,392 12,597 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,314 2,230 2,314 2,230 

 2,314 2,230 4,706 14,827 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     

การร่วมคา้ 10,231 5,857 - - 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การร่วมค้า     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 25,458 2,825 22,324 - 

ใหกู้้ยมืเพิม่ - 21,788 - 21,788 

รบัชาํระคนื (11,989) - (8,855) - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น (478) 845 (478) 536 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด 12,991 25,458 12,991 22,324 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมคา้เป็นเงนิให้กู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอร์ลงิ เงนิกู้ยมืดงักล่าวบางส่วนมกํีาหนด

ชําระคืนเมื่อทวงถาม และบางส่วนมีกําหนดชําระคืนตามตารางการจ่ายชําระที่ตกลงกัน และมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด 

ซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย ์

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - - 45,081 73,912 

รบัชาํระคนื - - (6,000) (28,831) 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด - - 39,081 45,081 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกํีาหนดชําระคนืตามตาราง 

การจ่ายชาํระทีต่กลงกนั และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 2,181 2,800 - - 

จ่ายชาํระคนื (262) (619) - - 

มลูค่าตามบญัชปีลายงวด 1,919 2,181 - - 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มกํีาหนดชําระคนืตามตารางการจ่ายชําระ

ทีต่กลงกนั ซึง่งวดสุดทา้ยจะชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึ่งอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคาร

พาณิชย ์

 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัสาํหรบัสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,771 13,127 13,771 13,127 

ผลประโยชน์ระยะยาว 607 629 607 629 

 14,378 13,756 14,378 13,756 

 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 249,587 

กูย้มืเพิม่ 45,400 

จ่ายชาํระคนื (13,151) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 281,836 

 

เงนิกู้ยมืเพิม่ในระหว่างงวดเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท โดยมอีตัราดอกเบี้ย MLR หกัดว้ยอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี โดยเงนิกูย้มื

จํานวน 45.40 ลา้นบาท มกํีาหนดชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2567 บรษิทัตอ้งดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนตามทีร่ะบุในสญัญาตลอดอายุการกู้ยมื 

 

12 ทุนเรือนหุ้น 

 

การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

 จาํนวนหุ้นสามญั หุ้นสามญั จาํนวนหุ้นสามญั หุ้นสามญั 

 หุ้น พนับาท หุ้น พนับาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด  514,928,784 514,929 511,512,758 511,513 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  514,928,784 514,929 511,512,758 511,513 

 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผ่านการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้  

 

    

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

 

เพ่ิมขึ้น  

ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 

    พ.ศ. 2564 ระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2565 

   

 

 

กาํหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 

 

จาํนวนคงเหลือ 

 

 

จาํนวน 

 

 

ใช้สิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ 

ซื้อหุ้นสามญัต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 

ออกเพ่ิม 

ระหว่างงวด 

ราคาในการ 

ใช้สิทธิซื้อ 

หุ้นสามญั  

 

 

จาํนวนเงิน 

 

จาํนวน

คงเหลือ 

ออกโดย จดัสรรให้แก่ วนัท่ีอนุมติั ครัง้แรก ครัง้สุดท้าย 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 3.4 - - 1:1 - 1 - 3.4 

 รวมการออกโดยบรษิทั    3.4 - -  -  - 3.4 

 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีได้มีมติอนุมตัิให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท (SNP-W2) จํานวนไม่เกิน 24,520,282 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  

โดยใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดอ้อกใบสาํคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และมอีตัราการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ บรษิทัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ซื้อหุน้สามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้ายงานผลการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัโดยมจํีานวนสทิธทิีข่ายไดท้ัง้หมด 21,104,393 หุน้ คดิเป็นจํานวนเงนิสดรบัสุทธ ิ21.1 ลา้นบาท 

 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกนักบัที่ใชก้บัอตัราของ 

กําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 17 (พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 15) 
 

15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 511,513 490,408 511,513 490,408 

     

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด     

หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 3,205 - 3,205 - 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีใ่ช ้     

   ในการคาํนวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 514,718 490,408 514,718 490,408 

     

กําไร (ขาดทุน) สาํหรบังวดทีเ่ป็นของ     

   ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 87,465 79,347 77,204 76,402 

     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.17 0.16 0.15 0.16 

     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.17 0.16 0.15 0.16 
 

16 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
 

    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 20,898 20,680 20,730 20,680 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11,580 11,703 11,580 11,703 

 32,478 32,383 32,310 32,383 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
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ข) ภาระผกูพนั 

 

บรษิทั เอส แอนด์ พ ีอนิเตอร์เนชัน่แนลฟู้ดส ์จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดท้ําสญัญาการใชส้ทิธกิบับรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น 

โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2574 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 

โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และค่าสทิธกิารดําเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาส

ของแต่ละปีในอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเพื่อการใชเ้ครื่องหมายการคา้และกรรมวธิกีารผลติ 

 

17 หนังสือคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิัทย่อยมหีนังสอืคํ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ในนามของบรษิทัเป็นจํานวน 67.23 ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 67.28 ล้านบาท) เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

โดยจํานวนดงักล่าวไดร้วมหนังสอืคํ้าประกนัจํานวน 0.23 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัประจําปีของบรษิทัไดม้กีารอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 

พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 321.20 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 

490,408,365 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 24.52 ลา้นบาท ซึง่ไดท้ําการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที ่10 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 และเงนิปันผลที่จ่ายเพิม่เติมจํานวน 511,512,758 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.58 บาท จํานวนเงนิรวม 296.68 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายใน

วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

19 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2565 
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