
บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศรนีานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ศรนีานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร 
ของกิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ 
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกับ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏบิัตงิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพูนวฒันาสุข  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษัท ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 167,491,046 173,172,489 16,430,384 4,254,716

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สุทธิ 8 1,058,831,357 1,030,650,344 1,049,609,611 1,052,831,495

สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 382,508,733 418,379,906 355,608,568 325,178,388

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,756,806 2,635,966 2,613,663 2,513,806

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,611,587,942 1,624,838,705 1,424,262,226 1,384,778,405

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - 459,285,409 448,245,409

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 150,731,529 - - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 11.1 1,591,307,995 1,664,285,312 1,234,575,044 1,280,382,498

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 11.2 350,768,253 569,170,838 314,560,515 325,575,373

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 21,423,261 23,692,896 20,781,041 21,554,355

ค่าความนยิม 3,201,936 4,764,670 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 29,949,727 59,054,918 24,777,510 30,481,861

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 23,917,835 30,425,544 19,136,560 16,355,849

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,171,300,536 2,351,394,178 2,073,116,079 2,122,595,345

รวมสินทรพัย์ 3,782,888,478 3,976,232,883 3,497,378,305 3,507,373,750

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  __________________________________ กรรมการ  __________________________________
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บริษัท ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 1,278,212,476 1,280,120,175 1,278,212,476 1,280,120,175

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 810,026,396 967,500,553 795,989,267 818,474,910

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 6,408,875 61,242,617 5,802,217 7,790,020

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 13 403,304,308 402,285,104 403,304,308 402,285,104

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 32,630,777 10,600,359 31,576,862 9,441,366

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - 87,246 - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,530,582,832 2,721,836,054 2,514,885,130 2,518,111,575

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเช่า สุทธิ 12,037,828 124,829,204 9,773,497 11,847,661

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธ ิ 13 440,520,955 596,504,011 440,520,955 596,504,011

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 49,502,993 52,886,608 48,857,893 47,310,413

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 20,765,286 19,749,905 - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 522,827,062 793,969,728 499,152,345 655,662,085

รวมหน้ีสิน 3,053,409,894 3,515,805,782 3,014,037,475 3,173,773,660

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้ 15

   - ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 960,000,000 หุน้ 

        มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

      (พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 900,000,000 หุน้ 

        มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) 480,000,000 450,000,000 480,000,000 450,000,000

   - ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

      หุน้สามญั 720,000,000 หุน้ 

        มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000

ผลกระทบจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สุทธิ (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709)

ส่วนต ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วน

  การถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย (1,948,956) (1,948,956) - -

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 37,902,692 37,902,692 37,902,692 37,902,692

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 377,235,797 122,544,144 405,966,542 256,225,802

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 135,330,771 114,998,509 91,960,305 91,960,305

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัท 496,031,595 221,007,680 483,340,830 333,600,090

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 233,446,989 239,419,421 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 729,478,584 460,427,101 483,340,830 333,600,090

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 3,782,888,478 3,976,232,883 3,497,378,305 3,507,373,750

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 1,067,893,465 995,635,058 1,049,277,037 870,113,617

รายไดอ้ื่น 5,527,188 2,538,405 12,531,413 11,456,687

รวมรายได้ 1,073,420,653 998,173,463 1,061,808,450 881,570,304

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนการขาย 794,934,735 753,802,252 784,274,191 691,286,347

ค่าใชจ่้ายในการขาย 109,515,610 171,570,132 101,420,639 115,710,460

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 48,143,152 70,436,000 46,007,450 56,063,386

รวมค่าใช้จา่ย 952,593,497 995,808,384 931,702,280 863,060,193

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 120,827,156 2,365,079 130,106,170 18,510,111

ตน้ทุนทางการเงนิ (17,061,346) (19,906,901) (17,029,010) (18,560,660)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (8,712,895) - - -

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 95,052,915 (17,541,822) 113,077,160 (50,549)

ภาษเีงนิได้ 14 (21,259,372) 2,177,316 (22,852,195) (459,142)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 73,793,543 (15,364,506) 90,224,965 (509,691)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 12,676,488 (27,463,167) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 12,676,488 (27,463,167) - -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

ส าหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 12,676,488 (27,463,167) - -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 86,470,031 (42,827,673) 90,224,965 (509,691)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) 

- ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 76,782,742 (9,163,666) 90,224,965 (509,691)

- ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (2,989,199) (6,200,840) - -

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 73,793,543 (15,364,506) 90,224,965 (509,691)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

- ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 84,082,640 (24,940,779) 90,224,965 (509,691)

- ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 2,387,391 (17,886,894) - -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 86,470,031 (42,827,673) 90,224,965 (509,691)

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 16 0.11 (0.01) 0.13 0.00

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 2,170,380,985 2,059,585,478 2,041,122,354 1,849,813,245

ก าไรจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัยอ่ย 9 128,734,589 - - -

รายไดอ้ื่น 12,951,047 23,948,493 22,432,516 29,553,029

รวมรายได้ 2,312,066,621 2,083,533,971 2,063,554,870 1,879,366,274

ค่าใช้จา่ย

ตน้ทุนการขาย 1,607,166,933 1,544,862,512 1,543,907,344 1,458,565,367

ค่าใชจ่้ายในการขาย 267,848,705 351,853,463 205,171,622 238,883,149

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 109,753,439 149,809,236 92,445,627 118,592,934

รวมค่าใช้จา่ย 1,984,769,077 2,046,525,211 1,841,524,593 1,816,041,450

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 327,297,544 37,008,760 222,030,277 63,324,824

ตน้ทุนทางการเงนิ (35,611,234) (41,873,016) (34,479,836) (39,149,231)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 (9,719,855) - - -

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 281,966,455 (4,864,256) 187,550,441 24,175,593

ภาษเีงนิได้ 14 (35,966,619) 1,097,899 (37,809,701) (5,898,711)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 245,999,836 (3,766,357) 149,740,740 18,276,882

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 35,353,437 12,994,926 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 35,353,437 12,994,926 - -

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

ส าหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 35,353,437 12,994,926 - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 281,353,273 9,228,569 149,740,740 18,276,882

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) 

- ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 254,691,653 6,155,168 149,740,740 18,276,882

- ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (8,691,817) (9,921,525) - -

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 245,999,836 (3,766,357) 149,740,740 18,276,882

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

- ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 275,023,915 13,687,782 149,740,740 18,276,882

- ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 6,329,358 (4,459,213) - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 281,353,273 9,228,569 149,740,740 18,276,882

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 16 0.35 0.01 0.21 0.03

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบ ผลต่างของ

จากการรวมธรุกิจ ส่วนเกินทนุ อตัราแลกเปล่ียน รวม รวมส่วนของ

ทนุท่ีออกและ ส ารอง ภายใต้การควบคมุ จากการ จากการแปลงค่า องคป์ระกอบอ่ืน ผู้เป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

ช าระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั ตีราคาท่ีดิน ข้อมลูทางการเงิน ของส่วนของเจา้ของ ของบริษทั อ านาจควบคมุ ส่วนของเจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 34,796,782 (412,488,709) 131,542,495 (15,959,341) 115,583,154 129,724,509 257,693,854 387,418,363

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - 6,155,168 - - 7,532,614 7,532,614 13,687,782 (4,459,213) 9,228,569

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 40,951,950 (412,488,709) 131,542,495 (8,426,727) 123,115,768 143,412,291 253,234,641 396,646,932

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

ก าไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบจาก ส่วนต า่จากการ ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ เปล่ียนแปลง ส่วนเกินทนุ อตัราแลกเปล่ียน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออกและ ส ารอง ภายใต้การ สดัส่วนการถอืหุ้น จากการ จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ท่ีไม่มีอ านาจ รวม

ช าระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ตีราคาท่ีดิน ข้อมลูทางการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 360,000,000 37,902,692 122,544,144 (412,488,709) (1,948,956) 131,542,495 (16,543,986) 114,998,509 221,007,680 239,419,421 460,427,101

การลดลงของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม

จากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย 9 - - - - - - - - - (12,301,790) (12,301,790)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - 254,691,653 - - - 20,332,262 20,332,262 275,023,915 6,329,358 281,353,273

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 360,000,000 37,902,692 377,235,797 (412,488,709) (1,948,956) 131,542,495 3,788,276 135,330,771 496,031,595 233,446,989 729,478,584

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

ก าไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบ ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน
จากการรวมธรุกิจ ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุท่ีออกและ ส ารอง ภายใต้การควบคมุ จากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ช าระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั ตีราคาท่ีดิน ของส่วนของเจา้ของ ส่วนของเจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

    ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 140,907,017 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 212,211,895

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - 18,276,882 - - - 18,276,882

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 159,183,899 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 230,488,777

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบจาก ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน

การรวมธรุกิจ ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุท่ีออกและ ส ารอง ภายใต้การ จากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ช าระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ตีราคาท่ีดิน ของส่วนของเจา้ของ ส่วนของเจา้ของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 360,000,000 37,902,692 256,225,802 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 333,600,090

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - 149,740,740 - - - 149,740,740

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 360,000,000 37,902,692 405,966,542 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 483,340,830

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษเีงนิได้ 281,966,455 (4,864,256) 187,550,441 24,175,593

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือ่มราคา 88,876,914 99,416,124 76,564,913 72,181,944

คา่ตดัจ าหน่าย 1,534,163 1,472,920 1,495,102 1,375,796

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิคา้คงเหลอื 1,375,322 6,694,755 1,375,322 6,694,755

ก าไรจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่าย

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,526,829) (847,570) (2,526,829) (852,798)

คา่เผื่อผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส าหรบัลกูหนี้การคา้ 

และหนี้สญู 2,164,665 5,084,830 1,425,250 5,464,914

คา่เผื่อ (การกลบัรายการ) การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (2,179,517) 3,719,679 (1,530,893) 3,719,679

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 2,403,128 3,354,548 1,867,449 1,898,935

(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 1,800,816 (3,551,177) 4,548,083 (3,278,830)

ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (221,093) - (221,093) -

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 9,719,855 - - -

การปรบัปรงุรายการระหวา่งกนักบัการรว่มคา้ส าหรบั

ก าไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 10 9,983,081 - - -

ก าไรจากการยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (108,644) - - -

ก าไรจากการสญูเสยีการควบคมุในบรษิทัยอ่ย 9 (128,734,589) - - -

ดอกเบี้ยรบั (59,562) (108,471) (3,612) (13,673)

ตน้ทุนทางการเงนิ 35,611,234 41,873,016 34,479,836 39,149,231

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรพัย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 301,605,399 152,244,398 305,023,969 150,515,546

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (223,387,385) 278,514,825 671,031 315,805,719

สนิคา้คงเหลอื (28,279,483) 18,487,556 (30,274,609) 36,088,950

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 100,253 (503,740) 121,236 7,482,463

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (157,356) (1,594,653) (73,973) (51,800)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 214,127,797 (185,690,587) (26,080,858) (264,348,595)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (319,969) (653,103) (319,969) (743,757)

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (34,192) 30,173 - (85,196)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 263,655,064 260,834,869 249,066,827 244,663,330

จ่ายภาษเีงนิได้ (12,148,535) (4,649,579) (9,969,854) (728,730)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 251,506,529 256,185,290 239,096,973 243,934,600

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 59,562 112,037 3,612 13,673

เงนิสดจ่ายจากการเพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (11,040,000) (3,120,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อหุน้เพิม่ทุนในการรว่มคา้ 9 (11,432,965) - - -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (103,799) (1,904,103) (42,000) (1,903,950)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (28,584,883) (46,796,770) (20,019,634) (25,138,550)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,577,334 1,726,227 2,577,334 1,740,094

เงนิสดลดลงจากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (22,675,373) - - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (60,160,124) (46,862,609) (28,520,688) (28,408,733)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดสทุธจ่ิายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2,871,678) (8,000,000) (2,871,678) (8,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 33,635,297 - 33,635,297 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (188,888,400) (173,270,000) (188,888,400) (173,270,000)

เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (13,450,194) (30,355,645) (4,460,407) (4,221,923)

เงนิสดจ่ายดอกเบี้ยและคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิ (36,946,826) (46,687,312) (35,815,429) (42,583,668)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (208,521,801) (258,312,957) (198,400,617) (228,075,591)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ (17,175,396) (48,990,276) 12,175,668 (12,549,724)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 173,172,489 231,995,330 4,254,716 15,890,528

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 11,493,953 6,443,138 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 167,491,046 189,448,192 16,430,384 3,340,804

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยสนิเชือ่ 23,027,075 23,673,772 20,458,472 17,729,274

การไดม้าซึ่งสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 11.2 3,319,226 16,255,490 383,834 2,465,764

การซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดว้ยสนิเชือ่ - 86,170 - -

การยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ สทุธิ 11.2 5,265,632 - - -

การยกเลกิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 5,374,276 - - -

การซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยการหกักลบกบัลกูหนี้อืน่ - - 3,090,859 -
การซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดว้ยการหกักลบกบัลกูหนี้อืน่ - - 679,788 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บรษิทั ศรนีานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑ์การจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย์  
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจดัท าขึน้จากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบัญชทีี่ใชใ้นการจดัท างบการเงิน
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นเรื่อง การยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏบิัติส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้กลุ่มกิจการยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ตัง้แต่ว ันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนดังกล่าวไม่มีสาระส าคัญต่อผลการด าเนินงานของ  
กลุ่มกจิการส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเกี่ยวข้องกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการยงัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

 
การปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที ่ 2 (การปรบัปรุงระยะที ่ 2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่ 9 (TFRS 9) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) โดยก าหนด
มาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
กระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง 

 
มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงนิ (รวมถึง

หนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการก าหนดกระแสเงินสด
ตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใน
งบก าไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์
การก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งต้นดว้ย 

 
• ผ่อนปรนให้กิจการยงัสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีที่ความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงต้องรบัรูส่้วนของความไม่มปีระสทิธผิล  
 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 
• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช้ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิี่มีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพินิจที่มนีัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกจิการและแหล่งที่มา
ของขอ้มูลทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่ีอยู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้ร ับ  
และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  
โดยพจิารณาจากก าไรของส่วนงาน 
 
กลุ่มกจิการมรีายละเอยีดส่วนงานทีร่ายงาน ดงันี้ 
 
• ผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
• ผลติและจ าหน่ายอาหารว่าง 
• จดัจ าหน่ายสนิคา้อื่น 
 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงานเป็นรายการทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล 
ส่วนทีไ่ม่ไดม้กีารปันส่วนงาน ไดแ้ก่ ก าไรจากการสูญเสียการควบคุมในบรษิทัย่อย ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน
ในการร่วมคา้ และภาษีเงนิได ้
 
รายได้หลักของกลุ่มกิจการเกิดจากการขายสินค้า ได้แก่ อาหารว่าง เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น จ าหน่ายให้แก่ลูกค้า  
ทัง้ส าหรบัตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มกจิการเสรจ็สิ้นการปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตั ิณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิมแีสดงดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เครื่องด่ืม 

ผลิตและ
จ าหน่าย

อาหารว่าง 

 
จดัจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     
     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 496,553 571,340 - 1,067,893 
     

ค่าเสื่อมราคา 22,383 18,405 - 40,788 
     

ก าไรของส่วนงาน 33,407 87,421 - 120,828 
     

ต้นทุนทางการเงนิ    (17,061) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้    (8,713) 
ภาษีเงินได ้    (21,260) 
ก าไรส าหรบังวด    73,794 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด    12,676 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด    86,470 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เครื่องด่ืม 

ผลิตและ
จ าหน่าย

อาหารว่าง 

 
จดัจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563     
     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 477,504 478,813 39,318 995,635 
     

ค่าเสื่อมราคา 22,573 22,858 4,017 49,448 
     

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 16,273 6,170 (20,077) 2,366 
     

ต้นทุนทางการเงนิ    (19,907) 
ภาษีเงินได ้    2,177 
ขาดทุนส าหรบังวด    (15,364) 
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด    (27,463) 
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด    (42,827) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เครื่องด่ืม 

ผลิตและ
จ าหน่าย

อาหารว่าง 

 
จดัจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     
     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 953,730 1,131,967 84,684 2,170,381 
     

ค่าเสื่อมราคา 46,909 38,850 3,118 88,877 
     

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 31,254 179,586 (12,277) 198,563 
     

ก าไรจากการสูญเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย    128,735 
ต้นทุนทางการเงนิ    (35,611) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้    (9,720) 
ภาษีเงินได ้    (35,967) 
ก าไรส าหรบังวด    246,000 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด    35,353 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด    281,353 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ
จ าหน่าย
เครื่องด่ืม 

ผลิตและ
จ าหน่าย

อาหารว่าง 

 
จดัจ าหน่าย
สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563     
     

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 929,763 1,086,355 43,467 2,059,585 
     

ค่าเสื่อมราคา 43,648 46,065 9,703 99,416 
     

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 40,209 46,812 (50,012) 37,009 
     

ต้นทุนทางการเงนิ    (41,873) 
ภาษีเงินได ้    1,098 
ขาดทุนส าหรบังวด    (3,766) 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่นส าหรบังวด    12,995 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด    9,229 
 
รายไดจ้ากการขายแยกแสดงรายไดจ้ากลูกคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแสดงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลูกค้าภายนอก   
-  ภายในประเทศ (*) 848,624 801,191 
-  ต่างประเทศ (*) 219,269 194,444 
รายไดท้ัง้หมด 1,067,893 995,635 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลูกค้าภายนอก   
-  ภายในประเทศ (*) 1,765,932 1,643,648 
-  ต่างประเทศ (*) 404,449 415,937 
รายไดท้ัง้หมด 2,170,381 2,059,585 
 
(*) รายไดแ้สดงตามประเทศทีเ่ป็นถิน่ฐานของลูกคา้ 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากการขายโดยใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ทีต่ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และรายได้
ส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิขึน้จากสนิทรพัย์ทีต่ัง้ในประเทศไทย  
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ลูกคา้รายใหญ่ 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ซึ่งเกิดจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง คิดเป็น 
รอ้ยละ 43 ของรายไดร้วมก่อนหกัเงนิคนืและส่วนลด (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมก่อนหกัเงนิคนืและส่วนลด) 
 

7 มูลค่ายุติธรรม 
 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิจ าแนกระดบัขอ้มูลตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั (ขอ้มูลระดบัที ่1) 
- ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรอืโดยอ้อม 
  (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัย์นัน้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มูลระดบัที ่2) 
- ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)  

(ขอ้มูลระดบัที ่3) 
 

สินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกจิการซึ่งผู้บรหิารของกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าราคาตามบัญชีทีว่ดัมูลค่าด้วยวิธรีาคาทุน
ตดัจ าหน่ายแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 
 

สนิทรพัย์และหนี้สินทางการเงนิของกลุ่มกิจการจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ ส่วนเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินสญัญาเช่า 
จดัอยู่ในประเภทระยะยาว ซึ่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคยีงกบัอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการพิจารณาว่า สินทรพัย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที่ราคาตามบัญชีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
แสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุตธิรรมอย่างมสีาระส าคญั 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้วดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย โดยมมูีลค่าตามบญัชใีกล้เคยีงกบัมูลค่ายุตธิรรม 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- ลูกหนี้การคา้ 
- ลูกหนี้อื่น* 
- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น* 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น* 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- ลูกหนี้การคา้ 
- ลูกหนี้อื่น* 
- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น* 

 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น* 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

   (อตัราดอกเบี้ยลอยตวั) 

 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น* 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

   (อตัราดอกเบี้ยลอยตวั) 
 

* ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่สินทรพัย์หรือหนี้สินทางการเงิน 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 
พนับาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     

ลูกหนี้การคา้ 741,677 915,557 708,858 735,988 
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18.3) 249,019 304 270,939 246,703 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   (15,353) (15,923) (15,075) (14,479) 
ลูกหนี้การคา้ สุทธ ิ 975,343 899,938 964,722 968,212 
     

ลูกหนี้สรรพากร 18,173 36,265 - - 
ลูกหนี้อื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตฯุ ขอ้ 18.3) 7,212 1,669 31,885 27,338 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 32,881 33,244 31,893 29,719 
อื่น ๆ 26,350 60,891 21,680 28,369 
รวมลูกหนี้อื่น 84,616 132,069 85,458 85,426 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   (1,128) (1,357) (570) (807) 
ลูกหนี้อื่น สุทธิ 83,488 130,712 84,888 84,619 
     
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 1,058,831 1,030,650 1,049,610 1,052,831 
 
ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 712,049 640,441 706,745 704,577 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 244,428 207,620 237,019 204,693 
3 - 6 เดอืน 6,417 27,680 5,679 27,098 
6 - 12 เดอืน 7,027 18,671 6,705 22,507 
เกนิกว่า 12 เดอืน 20,775 21,449 23,649 23,816 
รวม 990,696 915,861 979,797 982,691 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   (15,353) (15,923) (15,075) (14,479) 
ลูกหนี้การคา้ สุทธ ิ 975,343 899,938 964,722 968,212 
 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
9.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

  
สถานท่ีหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ

โดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 

ทุนช าระแล้ว (พนั) วิธีราคาทุน (พนับาท)   และประเทศ  
ช่ือบริษัท ลกัษณะของธุรกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

          
บริษัทย่อย          
บริษัทย่อยทางตรง          
บรษิทั เอสเอน็เอน็พ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใหบ้รกิารด้านการบรหิาร หรอืด้านเทคนิค 

   แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้ง 
ไทย 99.9 99.9 บาท 439,860 428,820 459,285 448,245 

บริษัทย่อยทางอ้อม          
บรษิทั ศรนีานาพร ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั จดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไทย 99.9 99.9 บาท 1,000 1,000 999 999 
S.C Food Products Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม กมัพูชา 60.0 60.0 เรยีลกมัพูชา 36,000,000 36,000,000 172,899 172,899 
STVV Development Co., Ltd. (1)   ถอืครองอสงัหารมิทรพัย์ กมัพูชา 49.0 49.0 เรยีลกมัพูชา 4,400,000 4,400,000 18,812 18,812 
Harirama Venture Incorporated จดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฟิลปิปินส์ 80.0 80.0 เปโซ 12,500 12,500 6,586 6,586 
S.C Food Trading Co., Ltd. จดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม กมัพูชา 100.0 100.0 เรยีลกมัพูชา 400,000 400,000 3,170 3,170 
บรษิทั สริ ิโปร จ ากดั จดัจ าหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ ไทย - 70.0 บาท - 150,000 - 105,000 
     สนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่น          
S.T. Food Marketing Co., Ltd. ผลติและจดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวยีดนาม 60.0 60.0 ดงเวยีดนาม 135,000,000 135,000,000 109,461 109,461 
Jin Xinglong (Shenzhen)  
   Import and Export Co., Ltd. 

จดัจ าหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จนี 100.0 - หยวน - - - - 

 
(1) กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนใน STVV Development Co., Ltd. เป็นเงินลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 เน่ืองจากกลุ่มกจิการมอี านาจควบคมุในบรษิทัดงักล่าว 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตี้นงวด 448,245 
การลงทุนเพิม่ 11,040 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 459,285 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 
 
บริษทั เอสเอน็เอน็พี อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (SNNPI) 
 
การจ่ายช าระค่าหุน้เพิม่ทุน 
 
เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ตามการเรยีกช าระค่าหุน้เพิม่เตมิของ SNNPI เป็นจ านวนเงนิ 11.04 ล้านบาท  
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ช าระค่าหุน้เป็นจ านวนเงินแล้วทัง้สิ้น 419.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.47 ของ
มูลค่าหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 480.0 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 ของ SNNPI เมื่อวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 
 
บริษทั สิริ โปร จ ากดั (สิริ โปร) 
 
การสูญเสยีอ านาจการควบคุมจากการลดสดัส่วนการถอืหุน้โดยการไม่ใชส้ทิธกิารซื้อหุน้เพิม่ทุน (Deemed disposal)  
 
เมื่อวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 สริ ิโปร ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 150.0 ล้านบาท เป็นจ านวน 225.1 ล้านบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 750,720 หุน้ ซึ่งมมูีลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในมูลค่าทีต่ราไวบ้วกส่วนเพิม่หุน้ละ 51.43 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินรวม 113.7 ล้านบาท ทัง้นี้ กลุ่มกิจการได้ซื้อหุ้นสามญัออกใหม่ของ สิริ โปร จ านวน 75,500 หุ้น ในราคา
มูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 51.43 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 11.4 ล้านบาท การเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวท าให้สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มกิจการลดลงจากร้อยละ 70.00 เป็นร้อยละ 50.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่ากลุ่มกจิการยงัคงมีอ านาจการควบคุมร่วมในสิร ิโปร  จึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ 
 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดของมูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บัมา ณ วนัทีสู่ญเสยีการควบคุม มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 พนับาท 
  
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนหลงัการเพิม่ทุนในสริ ิโปร  
   (ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการ จ านวน 1,125,500 หุน้)  

 
170,434 

หกั  มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สุทธิของสริ ิโปร (สดัส่วนรอ้ยละ 100) (41,005) 
บวก  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม ณ วนัที่สูญเสยีการควบคุม 12,302 
หกั  ค่าความนิยม (1,563) 
หกั  เงนิสดจ่ายส าหรบัหุน้เพิม่ทุน (จ านวน 75,500 หุน้) (11,433) 
ก าไรจากการสูญเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย 128,735 
 
รายละเอยีดของประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บั ณ วนัทีไ่ดม้า มดีงันี้ 
 
 พนับาท 
  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 136,357 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น สุทธิ 197,074 
สนิคา้คงเหลอื สุทธิ 64,955 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 42,582 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้สุทธิ 200,673 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน สุทธิ 1,498 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 25,871 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 9,372 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (366,146) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (53) 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า สุทธิ (152,028) 
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนักงาน (5,467) 
ประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิีไ่ดร้บั  154,688 
  
สดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 50.01 77,359 
ค่าความนิยม 93,075 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 170,434 
 
กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิทีไ่ดม้าจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน ค่าความนิยม
ข้างต้นจ าเป็นต้องปรบัปรุงใหถู้กต้องต่อไปตามมูลค่ายุตธิรรมของสินทรพัย์สุทธิทีไ่ด้มาโดยจะต้องท าการประเมินใหเ้สรจ็สิ้น  ภายใน 
12 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีไ่ดม้า 
 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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10 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

  สถานท่ีหลกัในการ สดัส่วนความเป็น
เจ้าของโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

  
ประกอบธุรกิจ 
และประเทศ 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

ชื่อบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
          
การร่วมค้า          
บรษิทั สริ ิโปร จ ากดั จดัจ าหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ ไทย 50.01(1)   - บาท 150,731 - - - 
     สนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่น          

 
(1) โอนเปลี่ยนประเภทจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

 
 
 
 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตี้นงวด - 
เพิม่ขึน้จากการโอนเปลี่ยนประเภทของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นเงินลงทุน   
   ในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) 170,434 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (9,720) 
การปรบัปรุงรายการระหว่างกนักบัการร่วมคา้ส าหรบัก าไร  
   ในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด (9,983) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 150,731 
 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 
 

11.1 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ 
 
การเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
ราคาตามบญัชตี้นงวด สุทธิ 1,664,285 1,280,382 
ซื้อสนิทรพัย์ 18,364 19,396 
รบัโอนจากสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้สุทธิ 1,644 1,644 
ตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสนิทรพัย์ สุทธิ (51) (51) 
ค่าเสื่อมราคา (73,004) (66,796) 
ลดลงจากการโอนเปลี่ยนประเภทของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทุน   
   ในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) (42,582) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงนิ 22,652 - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 1,591,308 1,234,575 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีด่นิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ ซึ่งมรีาคาตามบญัชีสุทธิ 
565.0 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 550.7 ล้านบาท) ได้น าไปจดจ านองและจ าน าเพื่อเป็นหลักทรพัย์ 
ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 และขอ้ 13 

  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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11.2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สุทธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
ราคาตามบญัชตี้นงวด สุทธิ 569,171 325,575 
การเพิม่ขึน้ 3,319 384 
การยกเลกิสญัญาเช่า (5,266) - 
ค่าเสื่อมราคา (16,308) (9,769) 
โอนออกเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ (1,644) (1,644) 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า 15 15 
ลดลงจากการโอนเปลี่ยนประเภทของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทุน   
    ในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) (200,673) - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงนิ 2,154 - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด สุทธิ 350,768 314,561 

 
12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจ านวน 1,278.2 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.41 ถึง 
ร้อยละ 4.25 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 1,280.1 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ถึงร้อยละ 3.50 ต่อปี)  
เป็นหนี้สนิทีม่หีลกัประกนัโดยการจ านองทีด่นิ และอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และจ าน าเครื่องจกัร ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11.1 
 
 
 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม

และข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตี้นงวด 998,789 
กระแสเงนิสด :  
   รบัเงนิกู้เพิม่ระหว่างงวด 33,635 
   จ่ายคนืเงนิกู้ระหว่างงวด (188,888) 
การเปลี่ยนแปลงทีม่ใิช่เงนิสด :  
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้ยมื 289 
ราคาตามบญัชีปลายงวด 843,825 
หกั  เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (403,304) 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ 440,521 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 843.8 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 998.8 ล้านบาท) เป็นหนี้สิน 
ทีม่หีลกัประกนั โดยการจ านองทีด่นิ และอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และจ าน าเครื่องจกัร ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11.1 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อแบบมีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินทีย่งัไม่ได้ใช้จ านวน 368.6 ล้านบาท 
และวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินทีย่งัไม่ไดใ้ช้จ านวน 641.4 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
จ านวน 400.4 ล้านบาท และ 648.6 ล้านบาท ตามล าดบั) 
 
 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษีเงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่ 30 มถิุนายน มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบัน 20,330 (1,140) 20,059 (1,416) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 930 (1,037) 2,793 1,876 
รวมภาษีเงนิได้ 21,260 (2,177) 22,852 460 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบัน 32,811 2,923 32,105 2,560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,156 (4,021) 5,705 3,339 
รวมภาษีเงนิได้ 35,967 (1,098) 37,810 5,899 
 
ภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใช้อตัราภาษีเดียวกนักับทีใ่ชก้ับอัตราของก าไรรวมทัง้ปี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ  12.76 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 22.57 ต่อปี) อตัราภาษีที่ลดลงในระหว่างงวดเกดิจากใชข้าดทุนทางภาษีในอดตีของบริษัทย่อย 
ซึ่งไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 
 

15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั จ านวนหุ้น หุ้นสามญั 
 หุ้น พนับาท หุ้น พนับาท 

     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 900,000,000 450,000 720,000,000 360,000 
การลดทุนจดทะเบยีน (180,000,000) (90,000) - - 
การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 240,000,000 120,000 - - 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 960,000,000 480,000 720,000,000 360,000 
 
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 90 ล้านบาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 450 ล้านบาท เป็นจ านวน 360 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามญัจ านวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุน้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์ในวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 120 ล้านบาท  
จากทุนจดทะเบียน (หลงัการลดทุน) จ านวน 360 ล้านบาท เป็นจ านวน 480 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 240 ล้านหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์ในวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

16 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญั ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและช าระในระหว่างงวด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐานส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก าไร (ขาดทุน) สุทธทิีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้สามญั (พนับาท) 76,783 (9,164) 90,225 (510) 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 720,000,000 720,000,000 720,000,000 720,000,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.11 (0.01) 0.13 0.00 
 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 254,692 6,155 149,741 18,277 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุน้) 720,000,000 720,000,000 720,000,000 720,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.35 0.01 0.21 0.03 
 
บรษิทัไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดทีน่ าเสนอขา้งต้น 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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17 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีส าคญั 

 
ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผูกพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มูลทางการเงินมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
อาคารและอุปกรณ์ 246,528 20,168 17,910 14,613 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 1,652 1,754 1,652 1,754 
 248,180 21,922 19,562 16,367 

 
ข) ภาระผกูพนัอ่ืน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัหนังสือสัญญาค ้าประกันกับสถาบันการเงินจ านวน 10.9 ล้านบาท  
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 10.9 ล้านบาท)  
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผูกพนัเกี่ยวกบัสญัญาซื้อวตัถุดบิจ านวน 49.4 ล้านบาท โดยมรีะยะเวลาการซื้อ
วตัถุดบิดงักล่าวจนถงึสิ้นปี พ.ศ. 2564 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 91.2 ล้านบาท) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมกีารค ้าประกนัหนี้สนิตามสญัญาเช่าบางส่วนกับสถาบันการเงนิใหแ้ก่การร่วมค้าแห่งหนึ่ง
เป็นจ านวนเงนิ 80.3 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 98.5 ล้านบาท) 
 

ค) สญัญาท่ีส าคญั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมีสญัญาเช่าทีด่นิกับ Vietnam-Singapore Industrial Park J.V. Co., Ltd. (VSIP)  
ในประเทศเวยีดนาม จ านวน 12.5 ไร่ โดยมีระยะเวลา 39 ปี อัตราค่าเช่าทัง้สิ้น 25,340 ล้านดงเวียดนาม โดยบริษัทไดช้ าระ 
ค่าเช่าล่วงหน้าใหแ้ก่ VSIP ทัง้จ านวน 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีสญัญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อมการเช่าพื้นที่หลังคาสิ่งปลูกสร้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หลายสญัญา โดยบรษิทัไดต้กลงซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 
นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้า 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการที่มีความสมัพนัธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนัน้มีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม 
โดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคล  
หรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือบริษัท ผู้บริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครวั  
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
กบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถึงรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื Concord I. Capital Limited และบรษิทั แอสเซนต์ ไอ. โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 52.5 
 
รายละเอยีดบรษิทัย่อยของบรษิทัระบุไวต้ามหมายเหตุฯ ขอ้ 9 
 
กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือกิจการที่ผู้ถือหุ้นมีความสมัพนัธ์กับคณะกรรมการของกิจการ หรือกรรมการของกิจการ  
เป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการนัน้ 
 
รายการระหว่างบรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บรษิทัย่อย การร่วมคา้ และกจิการหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมนีโยบายการคดิราคาดงันี้ 
 
- การขายสนิคา้ คดิราคาโดยใชร้าคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
- รายไดด้อกเบี้ยรบั ค านวณโดยค านึงถงึต้นทุนของเงนิทีกู่้มา โดยถวัเฉลี่ยบวกก าไรส่วนเพิม่ 
- รายไดจ้ากการใหเ้ช่า คดิราคาตามราคาทีต่กลงกนั 
- รายไดอ้ื่นประกอบไปดว้ยรายไดค้่าบรหิารจดัการ เป็นการใหบ้รกิารด้านการบรหิารจดัการแก่บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย และบุคคลหรือ

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เพื่อใหบ้รษิทัดงักล่าวสามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามปกติธุรกจิ โดยคดิราคาจากต้นทุนการใหบ้รกิารบวกก าไร
ส่วนเพิม่ 

- รายการซื้อสนิคา้และรบับรกิารเป็นไปตามเงื่อนไขและคดิราคาโดยใชร้าคาตามทีต่กลงกนั 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
18.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้ดอกเบ้ียรบั รายได้จากการให้เช่าและรายได้อ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหก้บั     
   บรษิทัย่อย - - 60,930 214,518 
   การร่วมคา้ 205,645 - 205,645 - 
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 52 - 52 - 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 281 8 281 8 
 205,978 8 266,908 214,526 
     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า     
   บรษิทัย่อย - - 756 568 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 68 67 68 67 
 68 67 824 635 
     
รายไดอ้ื่น     
   บรษิทัย่อย - - 5,162 3,105 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 2,189 2,395 2,189 2,395 
 2,189 2,395 7,351 5,500 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหก้บั     
   บรษิทัย่อย - - 288,342 431,996 
   การร่วมคา้ 255,274 - 255,274 - 
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 52 1 52 1 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 842 17 842 17 
 256,168 18 544,510 432,014 
     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า     
   บรษิทัย่อย - - 1,495 1,177 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 135 128 135 128 
 135 128 1,630 1,305 
     
รายไดอ้ื่น     
   บรษิทัย่อย - - 9,035 8,264 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 5,232 7,495 5,232 7,495 
 5,232 7,495 14,267 15,759 

 
18.2 การซ้ือสินค้าและรบับริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การซื้อสนิคา้จาก     
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 119 73 119 73 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 22,214 23,809 21,997 22,274 
 22,333 23,882 22,116 22,347 
     
ค่าไฟฟ้า     
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 2,071 2,149 2,071 2,149 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การซื้อสนิคา้จาก     
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 201 164 201 164 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 44,581 44,133 42,333 42,598 
 44,782 44,297 42,534 42,762 
     
ค่าไฟฟ้า     
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 3,984 3,893 3,984 3,893 

 
18.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนีก้ารคา้และลกูหนี้อื่น (หมายเหตุฯ ขอ้ 8)     
   บรษิทัย่อย - - 46,593 272,068 
   การร่วมคา้ 249,011 - 249,011 - 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 7,220 1,973 7,220 1,973 
 256,231 1,973 302,824 274,041 
     
สนิทรพัย์สทิธกิารใช้     
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 8,526 9,022 8,526 9,022 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั  298,083 304,045 298,083 304,045 
 306,609 313,067 306,609 313,067 
     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น     
   บรษิทัย่อย - - 5,686 25,897 
   การร่วมคา้ 34,084 - 34,084 - 
   บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 489 621 489 621 
   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 25,332 23,813 25,100 22,947 
 59,905 24,434 65,359 49,465 
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18.4 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
หนี้สนิตามสญัญาเช่าบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 893 877 893 877 
   ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระมากกว่า 1 ปี 7,854 8,305 7,854 8,305 
 8,747 9,182 8,747 9,182 

 
18.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
ค่าตอบแทนจ่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 13,085 13,324 13,085 13,324 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 234 242 234 242 
 13,319 13,566 13,319 13,566 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 25,826 30,961 25,826 30,961 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 467 483 467 483 
 26,293 31,444 26,293 31,444 

 
 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
การออกและเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อสาธารณะ 
 
เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ศรนีานาพร มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการซื้อขายในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
เป็นวนัแรก โดยออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน จ านวน 240,000,000 หุ้น ด้วยราคาที่เสนอขายที่ 9.2 บาทต่อหุ้น 
การเสนอขายครัง้นี้แบ่งเป็น หุ้นสามัญจ านวน 7,421,300 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือ 
บรษิทัย่อย และหุน้สามญัจ านวน 232,578,700 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
 
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวด 
หกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.1 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 96.0 ล้านบาท โดยมกี าหนดจ่ายเงนิปันผล
ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 
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