
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
 



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. 2565 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. 2565  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 765,318 980,417 629,261 865,681

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุน 5 360,658 360,296 360,658 360,296

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 6 226,652 245,334 205,280 228,307

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 12,717 25,458 12,717 22,324

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9 - - 1,200 7,599

สนิคา้คงเหลอื 296,898 272,194 286,529 263,095

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 16,184 14,106 7,818 8,418

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,678,427 1,897,805 1,503,463 1,755,720

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810 810 785 785

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิี

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 10,000 10,000 10,000 10,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7 - - 170,751 170,751

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 7 89,027 73,239 4,997 4,997

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 7 200,209 205,901 37,000 35,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 - - 37,581 37,482

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,528,795 1,486,349 1,475,488 1,428,146

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,111,744 1,306,441 895,550 1,066,133

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15,014 16,756 14,987 16,714

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 66,674 67,961 62,181 63,727

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 615 681 612 665

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,022,888 3,168,138 2,709,932 2,834,400

รวมสินทรพัย์ 4,701,315 5,065,943 4,213,395 4,590,120

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

 

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17,403 7,658 10,000 -

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10 108,803 53,953 108,803 53,953

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9 1,090 1,066 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 8 690,096 760,007 623,419 714,666

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 402,849 442,871 362,414 399,425

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 32,891 44,700 29,592 42,739

ประมาณการหนี้สนิหมนุเวยีนภาระผกูพนั

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

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 36,907 38,781 22,918 27,475

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,298,312 1,357,309 1,165,419 1,246,531

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 168,432 195,634 168,432 195,634

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 564 1,115 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 493,779 653,015 337,369 477,378

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 180,059 167,061 174,892 160,147

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 69,879 75,787 38,850 44,015

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 912,713 1,092,612 719,543 877,174

รวมหน้ีสิน 2,211,025 2,449,921 1,884,962 2,123,705

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

 

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

30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 514,928,784 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 11 514,929 514,929 514,929 514,929

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 512,391,132 หุน้ 

มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

  (พ.ศ. 2564 : 511,512,758 หุน้

    มลูคา่ทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 11 512,391 511,513 512,391 511,513

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

สว่นเกนิจากก าไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้ก่การรว่มคา้ 79,905 79,905 - -

ก าไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,131,315 1,257,830 1,028,514 1,167,374

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (13,596) (13,854) 45,204 45,204

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,452,339 2,577,718 2,328,433 2,466,415

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 37,951 38,304 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 2,490,290 2,616,022 2,328,433 2,466,415

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 4,701,315 5,065,943 4,213,395 4,590,120

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

4



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย 1,301,459 1,055,642 1,195,522 1,001,376
ตน้ทุนขาย (578,706) (473,727) (549,297) (450,890)

ก ำไรขัน้ต้น 722,753 581,915 646,225 550,486
รายไดอ้ื่น 23,058 21,859 29,668 32,775
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (531,028) (439,148) (472,383) (414,110)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (99,784) (115,381) (94,884) (112,131)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (2,703) 4,498 (1,999) 3,036
ตน้ทุนทางการเงนิ (14,328) (16,986) (12,060) (14,266)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 1,752 8,661 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 99,720 45,418 94,567 45,790
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (17,133) (1,214) (13,954) 389

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 82,587 44,204 80,613 46,179

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงคา่งบการเงนิ 2,175 1,641 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 
- สทุธิจำกภำษี 2,175 1,641 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 84,762 45,845 80,613 46,179

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 82,697 43,506 80,613 46,179
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (110) 698 - -

82,587 44,204 80,613 46,179

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 84,438 44,817 80,613 46,179
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 324 1,028 - -

84,762 45,845 80,613 46,179

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น 14
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.16 0.09 0.16 0.09
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.16 0.09 0.16 0.09

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขาย 4 2,586,607 2,214,283 2,388,794 2,111,188
ตน้ทุนขาย (1,140,603) (983,715) (1,086,008) (939,877)

ก ำไรขัน้ต้น 1,446,004 1,230,568 1,302,786 1,171,311
รายไดอ้ื่น 49,102 48,511 51,604 52,202
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,060,875) (895,893) (944,568) (844,265)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (202,383) (228,386) (193,028) (219,874)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (6,732) 11,494 (4,894) 7,665
ตน้ทุนทางการเงนิ (28,800) (35,074) (24,166) (29,707)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 7 8,096 7,651 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 204,412 138,871 187,734 137,332
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 13 (34,668) (15,052) (29,917) (14,751)

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวด 169,744 123,819 157,817 122,581

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงคา่งบการเงนิ 323 3,293 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 
- สทุธิจำกภำษี 323 3,293 - -

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 170,067 127,112 157,817 122,581

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ)

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 170,162 122,853 157,817 122,581
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (418) 966 - -

169,744 123,819 157,817 122,581

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 170,420 125,487 157,817 122,581
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (353) 1,625 - -

170,067 127,112 157,817 122,581

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น 14
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 0.33 0.25 0.31 0.25
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.33 0.25 0.31 0.25

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

ส่วนเกินจำก กำรวดัมูลค่ำใหม่
ก ำไรจำกกำร จดัสรรแล้ว - ของภำระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน โอนธรุกิจแก่  ทุนส ำรอง กำรแปลง ผลประโยชน์ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจำ้ของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ
และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กำรร่วมค้ำ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน พนักงำน ของเจำ้ของ ของบริษทั ควบคมุ เจำ้ของ

หมำยเหตุ 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
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 122,853 2,634 - 2,634 125,487 1,625 127,112
เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (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

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
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด
การใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ 12 878 - - - - - - - 878 - 878
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 170,162 258 - 258 170,420 (353) 170,067
เงนิปันผลจ่าย 15 - - - - (296,677) - - - (296,677) - (296,677)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 512,391 689,981 79,905 52,343 1,131,315 (61,203) 47,607 (13,596) 2,452,339 37,951 2,490,290

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนของผู้เป็นเจำ้ของของบริษทั

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนก ำไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ

7



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจำ้ของ 

ก ำไร (ขำดทนุ) 

เบด็เสรจ็อ่ืน

จดัสรรแล้ว - กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ภำระผกูพนั รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มลูค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงำน เจำ้ของ

หมำยเหตุ 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

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

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (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

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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบังวด

การใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ 12 878 - - - - 878

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 157,817 - 157,817

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (296,677) - (296,677)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 512,391 689,981 52,343 1,028,514 45,204 2,328,433

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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. 2565

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 204,412 138,871 187,734 137,332
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 325,237 359,913 292,409 325,695
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากการปรบั
มลูคา่ยตุธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ (362) 378 (362) 378

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - ลกูหนี้การคา้ 6 - 3,713 - 3,713
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) (12,880) (890) (12,880) 4,510

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14,407 9,603 8,304 3,126

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,973 (3,454) 2,692 (2,742)
ก าไรจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ (13,144) (7,446) (13,144) (7,446)
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ - (854) - (854)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 14,750 13,528 16,497 13,052
คา่ใชจ่้ายโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 982 375 982 400
รายไดเ้งนิปันผลรบั 9 - - (13,930) (19,355)
รายไดด้อกเบีย้รบั (1,125) (468) (1,619) (1,543)
ตน้ทุนทางการเงนิ 28,800 35,074 24,166 29,707
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น (561) 1,317 (906) (299)
สว่นแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ 7 (8,096) (7,651) - -

การเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 19,387 34,241 26,435 39,601
สนิคา้คงเหลอื (24,704) 8,346 (23,434) 6,924
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (2,077) (5,454) 600 (4,150)
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 66 2,714 53 1,210
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (62,672) (42,626) (84,565) (49,477)
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (2,856) (10,153) (5,538) (8,368)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,752) - (1,752) -

เงนิสดไดม้าจากการด าเนนิงาน 479,785 529,077 401,742 471,414
จ่ายดอกเบีย้ (4,300) (4,301) (4,108) (4,176)
จ่ายภาษเีงนิได้ (45,190) (30,597) (41,518) (28,587)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 430,295 494,179 356,116 438,651

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565

 

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

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายลงทุนในการรว่มคา้ 7 (2,000) - (2,000) -

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - (10,000) - (10,000)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุน - 120,000 - 120,000

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (162,041) (154,979) (152,557) (152,247)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 4,663 3,375 2,094 3,224

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 11,989 (21,788) 8,855 (21,788)

การช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 - - 6,300 9,000

เงนิปันผลรบั - - 10,930 16,357

ดอกเบีย้รบั - - 1,210 3,006

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (147,389) (63,392) (125,168) (32,448)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 10,000 80,408 10,000 75,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (214) (55,000) - (55,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 54,400 50,000 54,400 50,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 (26,752) (16,929) (26,752) (16,929)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 9 (527) - - -

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (240,275) (257,453) (213,571) (228,758)

เงนิสดรบัจากใบส าคญัแสดงสทิธิซ์ือ้หุน้สามญั 12 878 - 878 -

เงนิปันผลจ่าย (293,981) (122,602) (293,981) (122,602)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (496,471) (321,576) (469,026) (298,289)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (213,565) 109,211 (238,078) 107,914

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

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (1,534) (1,014) 1,658 (105)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 765,318 685,479 629,261 586,712

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้จากการซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 9,766 14,573 9,378 37,717

เงนิปันผลคา้งจ่าย 3,436 703 3,436 703

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนด
รายการยอ่ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะหผ์ลประกอบการ 
และระดบัสาระส าคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุด       
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564       
       
ตน้ทุนขาย (516,906) 43,179 (473,727) (484,126) 33,236 (450,890) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (393,340) (45,808) (439,148) (382,400) (31,710) (414,110) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (118,010) 2,629 (115,381) (110,605) (1,526) (112,131) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
จดัประเภท
รำยกำรใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

ตำมท่ี 
รำยงำนไว้เดิม 

จดัประเภท
รำยกำรใหม ่ จดัประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็       
   ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ       
   วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564       
       
ตน้ทุนขาย (1,052,397) 68,682 (983,715) (1,004,527) 64,650 (939,877) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (837,867) (58,026) (895,893) (788,617) (55,648) (844,265) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (217,730) (10,656) (228,386) (210,872) (9,002) (219,874) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรือ่งการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุง
มาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 3 
 

3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีน ำมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั 
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2565  

 

ก) กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
(TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีเรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจาก 
การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของ  
การป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
 

มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 

• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ 
(รวมถงึหนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการก าหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจาก 
การเปลีย่นแปลงดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ
สญัญาเชา่เนื่องจากการเปลีย่นเกณฑก์ารก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัิ
ตามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  

ของกจิการในชว่งการเปลีย่นแปลง 
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ข) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เรื่อง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือลกูหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

 
กลุ่มกจิการทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืลูกหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกน าแนวปฏบิตัดิงักล่าว
ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส2.ว. 802/2564 มาถือปฏบิตัิ
ส าหรบัการใหค้วามช่วยเหลอืลูกหนี้ดงักล่าวระหว่าง วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2566 แนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ส าคญั ได้แก่ ข้อผ่อนปรนเกี่ยวกบัการจดัล าดบัชัน้ลูกหนี้ส าหรบัการค านวณ ECLกรณีที่ม ี
การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ การปรบัปรุงอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (EIR) ส าหรบัหนี้ทีม่กีารปรบัโครงสรา้ง ขอ้ผ่อนปรนเกีย่วกบั
การค านวณ ECL ส าหรบัวงเงนิทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
กลุ่มกจิการไดพ้จิารณาการน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงานทัง้ในสว่นของการแสดงสว่นงานภูมศิาสตรแ์ละสว่นงานธรุกจิ 
ในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน
หมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืคณะกรรมการ
บรษิทัทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานในแต่ละสว่นงานเป็นหลกั 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 

 ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำร

และเบเกอรี่
ส ำเรจ็รปู 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ อ่ืน ๆ รวม 
ตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

        

รายไดจ้ากการขาย 2,129,104 328,565 133,748 22,857 2,614,274 (27,667) 2,586,607 
        

ผลกำรด ำเนินงำน  323,192 43,475 5,909 1,051 373,627 (15,769) 357,858 
        

รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (187,791) 
        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด       170,067 
        

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้        
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 2,129,104 328,565 133,748 22,857 2,614,274 (27,667) 2,586,607 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 
 ธรุกิจ

ร้ำนอำหำร
และเบเกอรี่

ภำยในประเทศ 

ธรุกิจขำยส่ง
อำหำรและ 

เบเกอรี่ส ำเรจ็รปู 
ภำยในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้ำนอำหำร 

ในต่ำงประเทศ 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 
        
รายการทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้       (149,758) 
        
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 

 
5 มูลค่ำยติุธรรม  

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

พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 
พนับำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 
พนับำท 

สินทรพัย ์         
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย 
   มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน      

 
  

   กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 336,508 336,083 - - 336,508 336,083 
   กองทุนรวมสว่นบคุคล - - 24,150 24,213 - - 24,150 24,213 
รวมสินทรพัย ์ - - 360,658 360,296 - - 360,658 360,296 

 
กลุ่มกจิการใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 เช่นเดยีวกนักบังบการเงนิของรอบปีวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 ทัง้นี้มลูคา่ยุตธิรรมไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระส าคญัในระหวา่งงวด 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มลูคา่ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีบ่นัทกึมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายไมม่ผีลแตกต่างทีเ่ป็น
สาระส าคญักบัมลูคา่ยุตธิรรม 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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6 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 154,317 199,509 146,098 191,859 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) 
 150,604 195,796 142,385 188,146 
     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 8,767 16,298 5,012 11,422 
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัอื่น 22,011 13,887 7,447 7,718 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 1,570 384 2,621 1,604 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 5,040 7,159 7,239 8,064 
เงนิปันผลคา้งรบั - บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 9) - - 3,000 - 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 38,660 11,810 37,576 11,353 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 226,652 245,334 205,280 228,307 
 
อายุของลกูหนี้การคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ - บริษทัอ่ืน     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 106,303 88,603 98,084 80,953 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 29,355 96,084 29,355 96,084 
3 - 6 เดอืน 114 3,638 114 3,638 
6 - 12 เดอืน 8,257 853 8,257 853 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 10,288 10,331 10,288 10,331 
 154,317 199,509 146,098 191,859 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,713) (3,713) (3,713) (3,713) 
 150,604 195,796 142,385 188,146 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ลกูหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2,753 2,115 4,926 4,363 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 196 5,377 84 7,000 
3 - 6 เดอืน - 181 - 44 
6 - 12 เดอืน 138  739 - 15 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 5,680 7,886 2 - 
 8,767 16,298 5,012 11,422 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - - - 
 8,767 16,298 5,012 11,422 
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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7 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม กำรร่วมค้ำ และบริษทัย่อย 

 

7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม การรว่มคา้ และบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศท่ีจดทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

บริษทัร่วม         
บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั ประเทศไทย บรกิารดา้นอาหาร 49.97 49.97 89,027 73,239 4,997 4,997 
         
กำรร่วมค้ำ         
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จ ากดั ประเทศไทย โรงเรยีนสอนท าอาหาร 50.00 50.00 21,629 22,712 35,000 35,000 
บรษิทั เอสแอนดพ์เีอสเอฟ จ ากดั ประเทศไทย โรงงานผลติ 40.00 - 1,904 - 2,000 - 
บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จ ากดั สหราชอาณาจกัร รา้นอาหาร 50.00 50.00 176,676 183,189 - - 
รวมกำรร่วมค้ำ     200,209 205,901 37,000 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 - - 15,385 15,385 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง จ ากดั ประเทศไทย ฝึกอบรมพนกังาน 99.98 99.98 - - 1,000 1,000 
รวมบริษทัย่อย     - - 170,751 170,751 

 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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7.2 กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 
 พนับำท พนับำท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 279,140 39,997 
ลงทุนเพิม่ 2,000 2,000 
สว่นแบ่งก าไร 8,096 - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 289,236 41,997 

 
8 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 351,012 361,946 315,596 330,963 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 3,814 2,230 6,589 14,827 
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 59,697 71,766 56,087 67,497 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 11,951 5,857 - - 
เจา้หนี้คา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 51,324 61,090 51,324 60,702 
รายไดร้อรบัรู ้ 33,156 33,971 32,998 34,423 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 179,142 223,147 160,825 206,254 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 690,096 760,007 623,419 714,666 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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9 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขาย - - 11,997 12,369 
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ - - 1,425 1,485 
ดอกเบีย้รบั - - 668 1,129 
รายไดอ้ืน่ - - 4,825 5,517 
เงนิปันผลรบั - - 13,930 19,355 
ซือ้สนิคา้ - - (181) (132) 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ - - (15,446) (33,041) 
คา่บรกิาร - - - (15,228) 
     

บริษทัรว่ม     
รายไดจ้ากการขาย 240 175 240 175 
รายไดอ้ืน่ 240 240 240 240 
     

กำรร่วมค้ำ     
รายไดค้า่เชา่อาคารและอุปกรณ์ 1,500 750 1,500 750 
ดอกเบีย้รบั 329 91 329 25 
รายไดอ้ืน่ 2,064 428 2,064 428 
     

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย 45,195 31,818 45,195 31,818 
ซือ้สนิคา้ (6,942) (686) (6,942)   (686) 
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (1,529) (2,061) (1,529) (2,061) 
คา่บรกิาร (1,090) (1,279) (1,090) (1,279) 
ดอกเบีย้จ่าย (46) (52) - - 
     

กิจกำรท่ีมีกรรมกำรร่วมกนั     
คา่เชา่และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ (413) (541) (413) (541) 
คา่บรกิาร (2,653) (2,567) (2,653) (2,567) 
     

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

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ข) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงเหลอื ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลกูหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 6)     
บรษิทัยอ่ย - - 2,341 4,180 
บรษิทัรว่ม 85 179 85 179 
การรว่มคา้ 6,096 9,057 - - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,586 7,062 2,586 7,063 
 8,767 16,298 5,012 11,422 
     
เงินทดรองจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหตุ 6)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,051 1,219 
การรว่มคา้ 1,570 384 1,570 385 
 1,570 384 2,621 1,604 
     
รำยได้ค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)     
บรษิทัยอ่ย - - 2,199 1,469 
บรษิทัรว่ม 215 301 215 301 
การรว่มคา้ 4,825 6,858 4,825 6,294 
 5,040 7,159 7,239 8,064 
     
เงินปันผลค้ำงรบั (หมายเหตุ 6)     
บรษิทัยอ่ย - - 3,000 - 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 8)     
บรษิทัยอ่ย - - 2,775 12,597 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,814 2,230 3,814 2,230 
 3,814 2,230 6,589 14,827 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 8)     
การรว่มคา้ 11,951 5,857 - - 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรร่วมค้ำ     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 25,458 2,825 22,324 - 
ใหกู้ย้มืเพิม่ - 21,788 - 21,788 
รบัช าระคนื (11,989) - (8,855) - 
ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 
   จากอตัราแลกเปลีย่น (752) 845 (752) 536 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 12,717 25,458 12,717 22,324 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่การร่วมคา้เป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอรล์งิ เงนิกูย้มืดงักล่าวบางส่วนมกี าหนด
ช าระคนืเมื่อทวงถาม และบางส่วนมกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระที่ตกลงกนั และมอีตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาด 
ซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อย     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด - - 45,081 73,912 
รบัช าระคนื - - (6,300) (28,831) 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด - - 38,781 45,081 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืตามตาราง 
การจ่ายช าระทีต่กลงกนั และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
มลูคา่ตามบญัชตีน้งวด 2,181 2,800 - - 
จ่ายช าระคนื (527) (619) - - 
มลูคา่ตามบญัชปีลายงวด 1,654 2,181 - - 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระ
ทีต่กลงกนั ซึง่งวดสดุทา้ยจะช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคาร
พาณิชย ์
 

ฉ) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 
คา่ตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัส าหรบัหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 27,955 27,030 27,955 27,030 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,214 1,259 1,214 1,259 
 29,169 28,289 29,169 28,289 

  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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10 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

และข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 249,587 
กูย้มืเพิม่ 54,400 
จ่ายช าระคนื (26,752) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 277,235 
 
เงนิกูย้มืเพิม่ในระหว่างงวดเป็นเงนิกูย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ MLR หกัดว้ยอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี โดยเงนิกูย้มื
จ านวน 54.4 ลา้นบาท มกี าหนดช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2567 บรษิทัตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนตามทีร่ะบุในสญัญาตลอดอายุการกูย้มื 
 

11 ทุนเรือนหุ้น 
 
การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 จ ำนวนหุ้นสำมญั หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้นสำมญั หุ้นสำมญั 
 หุ้น พนับำท หุ้น พนับำท 
     
ยอดคงเหลอืตน้งวด  514,928,784 514,929 511,512,758 511,513 
การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 
   (หมายเหตุ 13) - - 878,374 878 
ยอดคงเหลอืปลายงวด  514,928,784 514,929 512,391,132 512,391 
 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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12 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 
กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผา่นการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้  
 

    
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
 

เพ่ิมขึ้น  
ณ วนัท่ี  

30 มิถนุำยน 
    พ.ศ. 2564 ระหว่ำงงวด ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2565 

   

 
 

ก ำหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

อตัรำกำรใช้สิทธิ 
ซ้ือหุ้นสำมญัต่อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสำมญั 
ออกเพ่ิม 

ระหว่ำงงวด 

รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซ้ือ 
หุ้นสำมญั  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
จ ำนวน
คงเหลือ 

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 3.4 - - 1:1 0.9 1.00 0.9 2.5 

 รวมการออกโดยบรษิทั    3.4 - -  0.9  0.9 2.5 

 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีได้มมีติอนุมตัิให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท (SNP-W2) จ านวนไม่เกิน 24,520,282 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  
โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี นบัจากวนัทีไ่ดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และมอีตัราการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ บรษิทัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ซือ้หุน้สามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้ายงานผลการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัโดยมจี านวนสทิธทิีข่ายไดท้ัง้หมด 21,104,393 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิสดรบัสทุธ ิ21.1 ลา้นบาท 
 
เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ.2565 บรษิทัไดร้ายงานผลการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัโดยมจี านวนสทิธทิีข่ายไดท้ัง้หมด 878,374 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิสดรบัสทุธ ิ0.87 ลา้นบาท 



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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13 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลได้ตัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที่ใช้กบัอตัราของ  
ก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 17 (พ.ศ. 2564 คอือตัรารอ้ยละ 11) 
 

14 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 511,518 490,408 511,522 490,408 
     
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด     
หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 2,378 10,865 2,378 10,865 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 513,896 501,273 513,900 501,273 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีเ่ป็นของ     
    ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 82,697 43,506 80,613 46,179 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.16 0.09 0.16 0.09 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.16 0.09 0.16 0.09 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 511,518 490,408 511,522 490,408 
     
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรบัลด     
หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 2,378 5,432 2,378 5,432 
     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีใ่ช ้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 513,896 495,840 513,900 495,840 
     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดทีเ่ป็นของ     
    ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 170,162 122,853 157,817 122,581 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.33 0.25 0.31 0.25 
     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.33 0.25 0.31 0.25 
 

15 เงินปันผล 
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 511,512,758 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท จ านวนเงินรวม  
296.68 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ผู้ถือหุ้นได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 490,408,365 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวนเงินรวม  
122.60 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2565 
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16 ภำระผกูพนั 

 

ก) ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน  

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

30 มิถนุำยน  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท  
    

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 23,174 20,680 23,174 20,680 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11,580 11,703 11,580 11,703 
 34,754 32,383 34,754 32,383 

 
ข) ภำระผกูพนั 

 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ไดท้ าสญัญาการใชส้ทิธกิบับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น 
โดยมรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2574 เพื่อประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย 
โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายคา่สทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และคา่สทิธกิารด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาส
ของแต่ละปีในอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเพือ่การใชเ้ครือ่งหมายการคา้และกรรมวธิกีารผลติ 

 
17 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร ในนามของบรษิทัเป็นจ านวน 65.33 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 67.28 ล้านบาท) เพื่อค ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและการเช่าพื้นที่ร้านค้า ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  
โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนงัสอืค ้าประกนัจ านวน 0.23 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 
 

18 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน 
 
เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทมมีติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 512,391,132 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 
51.24 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวภายในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2565 
 

19 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม  
พ.ศ. 2565 
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