
   บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ศรนีานาพร มารเ์กต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ศรนีานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ศรนีานาพร มาร์เก็ตติ้ง จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวม

และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบั

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูล 

ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่จะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสขุ  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 179,703,909 173,172,489 58,382,134 4,254,716

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 8 973,053,995 1,030,650,344 965,706,457 1,052,831,495

สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 389,622,962 418,379,906 364,457,857 325,178,388

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2,396,029 2,635,966 1,945,979 2,513,806

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,544,776,895 1,624,838,705 1,390,492,427 1,384,778,405

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

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

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 139,246,923 - - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 11.1 1,588,697,199 1,664,285,312 1,209,311,757 1,280,382,498

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 11.2 351,051,257 569,170,838 312,255,391 325,575,373

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 20,692,563 23,692,896 20,018,012 21,554,355

คา่ความนิยม 3,201,936 4,764,670 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 31,325,560 59,054,918 24,907,161 30,481,861

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 59,312,304 30,425,544 17,572,822 16,355,849

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 2,193,527,742 2,351,394,178 2,043,350,552 2,122,595,345

รวมสินทรพัย ์ 3,738,304,637 3,976,232,883 3,433,842,979 3,507,373,750

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  __________________________________ กรรมการ  __________________________________
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 27,287,002 1,280,120,175 27,287,002 1,280,120,175

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 734,419,693 967,500,553 723,370,252 818,474,910

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 6,390,500 61,242,617 5,429,790 7,790,020

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 13 - 402,285,104 - 402,285,104

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 19,371,224 10,600,359 17,799,866 9,441,366

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 521,190 87,246 521,190 -

รวมหนี้สินหมนุเวียน 787,989,609 2,721,836,054 774,408,100 2,518,111,575

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 13,097,404 124,829,204 10,680,013 11,847,661

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ 13 - 596,504,011 - 596,504,011

ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 50,418,315 52,886,608 49,753,961 47,310,413

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 21,956,286 19,749,905 - -

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 85,472,005 793,969,728 60,433,974 655,662,085

รวมหนี้สิน 873,461,614 3,515,805,782 834,842,074 3,173,773,660

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 15

   - ทุนจดทะเบยีน

      หุน้สามญั 960,000,000 หุน้ 

        มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

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

        มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) 480,000,000 450,000,000 480,000,000 450,000,000

   - ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 960,000,000 หุน้ 

        มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท

      (พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 720,000,000 หุน้ 

        มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท) 480,000,000 360,000,000 480,000,000 360,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 2,018,140,406 - 2,018,140,406 -

ผลกระทบจากการรวมธุรกจิ

   ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั สทุธิ (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709)

สว่นตํ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 37,902,692 37,902,692 37,902,692 37,902,692

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 342,833,339 122,544,144 383,486,211 256,225,802

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 154,756,955 114,998,509 91,960,305 91,960,305

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั 2,619,195,727 221,007,680 2,599,000,905 333,600,090

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 245,647,296 239,419,421 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,864,843,023 460,427,101 2,599,000,905 333,600,090

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,738,304,637 3,976,232,883 3,433,842,979 3,507,373,750

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 977,621,496 1,085,910,493 957,161,558 946,947,097

รายไดอ้ื่น 8,589,616 7,622,481 14,666,753 7,602,231

รวมรายได้ 986,211,112 1,093,532,974 971,828,311 954,549,328

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 732,220,712 781,650,858 724,898,153 705,187,194

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 105,684,090 176,160,406 96,904,837 109,990,563

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 56,409,889 58,951,654 54,271,448 47,276,995

รวมค่าใช้จ่าย 894,314,691 1,016,762,918 876,074,438 862,454,752

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 91,896,421 76,770,056 95,753,873 92,094,576

ตน้ทุนทางการเงนิ (4,412,891) (19,261,846) (4,384,521) (17,909,416)

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (10,567,693) - - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 76,915,837 57,508,210 91,369,352 74,185,160

ภาษเีงนิได้ 14 (17,442,055) (11,588,247) (17,851,933) (14,959,915)

กาํไรสาํหรบังวด 59,473,782 45,919,963 73,517,419 59,225,245

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 33,748,002 13,603,250 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 33,748,002 13,603,250 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 33,748,002 13,603,250 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 93,221,784 59,523,213 73,517,419 59,225,245

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

- สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 61,595,292 50,851,829 73,517,419 59,225,245

- สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (2,121,510) (4,931,866) - -

กาํไรสาํหรบังวด 59,473,782 45,919,963 73,517,419 59,225,245

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

- สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 81,021,477 58,730,407 73,517,419 59,225,245

- สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 12,200,307 792,806 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 93,221,784 59,523,213 73,517,419 59,225,245

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 16 0.07 0.07 0.08 0.08

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 3,148,002,481 3,145,495,971 2,998,283,912 2,796,760,342

กาํไรจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัยอ่ย 9 128,734,589 - - -

รายไดอ้ื่น 21,540,663 31,570,974 37,099,269 37,155,260

รวมรายได้ 3,298,277,733 3,177,066,945 3,035,383,181 2,833,915,602

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการขาย 2,339,387,645 2,326,513,370 2,268,805,497 2,163,752,561

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 373,532,795 528,013,869 302,076,459 348,873,712

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 166,163,328 208,760,890 146,717,075 165,869,929

รวมค่าใช้จ่าย 2,879,083,768 3,063,288,129 2,717,599,031 2,678,496,202

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 419,193,965 113,778,816 317,784,150 155,419,400

ตน้ทุนทางการเงนิ (40,024,125) (61,134,862) (38,864,357) (57,058,647)

สว่นแบง่ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 10 (20,287,548) - - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 358,882,292 52,643,954 278,919,793 98,360,753

ภาษเีงนิได้ 14 (53,408,674) (10,490,348) (55,661,634) (20,858,626)

กาํไรสาํหรบังวด 305,473,618 42,153,606 223,258,159 77,502,127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

การแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 69,101,439 26,598,176 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 69,101,439 26,598,176 - -

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

สาํหรบังวดสทุธิจากภาษีเงินได้ 69,101,439 26,598,176 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 374,575,057 68,751,782 223,258,159 77,502,127

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) 

- สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 316,286,945 57,006,997 223,258,159 77,502,127

- สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (10,813,327) (14,853,391) - -

กาํไรสาํหรบังวด 305,473,618 42,153,606 223,258,159 77,502,127

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

- สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 356,045,392 72,418,189 223,258,159 77,502,127

- สว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 18,529,665 (3,666,407) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 374,575,057 68,751,782 223,258,159 77,502,127

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 16 0.40 0.08 0.28 0.11

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบจาก ส่วนต ํา่จากการ ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ เปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทุน อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ สาํรอง ภายใต้การ สดัส่วนการถือหุ้น จากการ จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผ ู้เป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวม

ชาํระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ตีราคาที่ดิน ข้อมลูทางการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วนัที่ 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

สว่นตํ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบังวด - - 57,006,997 - - - 15,411,192 15,411,192 72,418,189 (3,666,407) 68,751,782

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 91,803,779 (412,488,709) (1,948,956) 131,542,495 (548,149) 130,994,346 200,193,742 255,976,403 456,170,145

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564

ผลกระทบจาก ส่วนต ํา่จากการ ผลต่างของ รวม

การรวมธรุกิจ เปลี่ยนแปลง ส่วนเกินทนุ อตัราแลกเปลี่ยน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง ภายใต้การ สดัส่วนการถือหุ้น จากการ จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผ ู้เป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ในบริษทัย่อย ตีราคาที่ดิน ข้อมลูทางการเงิน เจ้าของ ของบริษทั ควบคมุ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วนัที่ 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

การเพิม่หุน้สามญั 15 120,000,000 2,018,140,406 - - - - - - - 2,138,140,406 - 2,138,140,406

การลดลงของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคมุจากการสญูเสยี

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

เงนิปันผลจา่ย 17 - - - (95,997,750) - - - - - (95,997,750) - (95,997,750)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 316,286,945 - - - 39,758,446 39,758,446 356,045,391 18,529,665 374,575,056

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2564 480,000,000 2,018,140,406 37,902,692 342,833,339 (412,488,709) (1,948,956) 131,542,495 23,214,460 154,756,955 2,619,195,727 245,647,296 2,864,843,023

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทั

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่น

กาํไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบจาก กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

การรวมธรุกิจ ส่วนเกินทุน รวม

ทุนที่ออกและ สาํรอง ภายใต้การ จากการ องคป์ระกอบอื่น รวม

ชาํระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ตีราคาที่ดิน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที่ 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 77,502,127 - - - 77,502,127

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 360,000,000 31,833,282 218,409,144 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 289,714,022

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ผลกระทบจาก กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

การรวมธรุกิจ ส่วนเกินทุน รวม

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรอง ภายใต้การ จากการ องคป์ระกอบอื่น รวม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั ตีราคาที่ดิน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที่ 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

การเพิม่หุน้สามญั 15 120,000,000 2,018,140,406 - - - - - 2,138,140,406

เงนิปันผลจา่ย 17 - - - (95,997,750) - - - (95,997,750)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 223,258,159 - - - 223,258,159

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 480,000,000 2,018,140,406 37,902,692 383,486,211 (412,488,709) 91,960,305 91,960,305 2,599,000,905

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 358,882,292 52,643,954 278,919,793 98,360,753

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสือ่มราคา 129,215,195 149,206,403 114,120,646 108,003,532

ค่าตดัจาํหน่าย 2,333,656 2,280,085 2,289,631 2,133,889

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิคา้คงเหลอื 2,253,875 12,187,313 2,253,875 12,187,313

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายและจาํหน่าย

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,463,206) (1,991,429) (2,463,206) (1,996,656)

ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้สาํหรบัลกูหนี้การคา้ 

และหนี้สญู 2,552,431 6,040,639 1,389,585 5,388,196

ค่าเผือ่ (การกลบัรายการ) การลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื (2,775,962) 6,561,752 (1,192,797) 6,252,476

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 3,351,008 5,022,209 2,796,075 2,837,983

(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่น 2,588,717 (143,326) 5,996,209 988,849

ขาดทุนจากการวดัมลูค่ายตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ 521,190               86,779 521,190 86,779

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 10 20,287,548 - - -

การปรบัปรุงรายการระหวา่งกนักบัการร่วมคา้สาํหรบั

กาํไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด 10 10,899,994 - - -

กาํไรจากการยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (103,558) - (2,274) -

กาํไรจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัยอ่ย 9 (128,734,589) - - -

ดอกเบีย้รบั (71,721) (145,713) (3,611) (13,673)

ตน้ทุนทางการเงนิ 40,024,125 61,134,862 38,864,357 57,058,647

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย ์

และหนี้สินดาํเนินงาน 438,760,995 292,883,528 443,489,473 291,288,088

การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัยแ์ละหนี้สินดาํเนินงาน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (137,325,555) 264,540,674 84,948,310 311,727,757

สนิคา้คงเหลอื (35,675,819) (19,943,491) (40,340,547) 9,106,963

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 239,937 (191,926) 567,827 7,787,199

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (167,819) (1,616,376) (73,973) (76,800)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 135,105,336 (146,278,737) (99,269,630) (260,920,176)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (352,527) (851,034) (352,527) (887,537)

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (34,192) 87,885 - (85,196)

เงนิสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 400,550,356 388,630,523 388,968,933 357,940,298

จ่ายภาษเีงนิได้ (44,033,146) (20,736,791) (41,728,434) (15,948,220)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 356,517,210 367,893,732 347,240,499 341,992,078

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ้ง จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 71,721 149,279 3,611 13,673

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

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

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (101,594) (2,034,058) (39,795) (2,033,950)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (70,552,494) (59,780,515) (27,478,327) (34,353,525)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,830,684 1,713,064 2,830,684 1,726,930

เงนิสดลดลงจากการเปลีย่นแปลงเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (22,675,373) - - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (101,860,021) (59,952,230) (35,723,827) (37,766,872)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิ สทุธิ - 3,343,903 - 3,343,903

เงนิสดรบัสทุธ ิ(จ่ายคนื) รบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ (1,253,902,447) 4,421,702 (1,253,902,447) 4,421,702

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

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (1,034,329,996) (258,440,000) (1,034,329,996) (258,440,000)

เงนิสดจ่ายหนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (15,434,621) (43,234,607) (6,185,539) (6,466,115)

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิ (39,989,234) (66,679,014) (38,829,466) (60,938,635)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 15 2,138,140,406 - 2,138,140,406 -

เงนิปันผลจ่าย 17 (95,917,509) - (95,917,509) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (267,798,104) (360,588,016) (257,389,254) (318,079,145)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (13,140,915) (52,646,514) 54,127,418 (13,853,939)

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด 19,672,335 11,635,252 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 179,703,909 190,984,068 58,382,134 2,036,589

รายการที่ไมใ่ช่เงินสด

การซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยสนิเชือ่ 25,578,817 25,855,471 20,188,477 21,353,125

การไดม้าซึง่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 11.2 5,756,485 17,150,334 2,756,943 2,465,764

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดว้ยสนิเชือ่ 33,705 88,311 33,705 -

การยกเลกิสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ สทุธิ 11.2 4,909,915 - 111,615 -

การยกเลกิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 5,013,473 - 113,889 -

การซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ดว้ยการหกักลบกบัลกูหนี้อืน่ - - 3,090,859 -

การซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดว้ยการหกักลบกบัลกูหนี้อืน่ - - 679,788 -

เงนิปันผลคา้งจ่าย 80,241 - 80,241 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 

บรษิทั ศรนีานาพร มารเ์กต็ติง้ จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 

 

325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 

 

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ กลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกจิการดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการผลติและจดัจาํหน่ายผลติภณัฑอ์าหารวา่งและเครือ่งดื่ม 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นเรื่อง การยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาถอืปฏบิตัสิาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้กลุ่มกิจการยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ตัง้แต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนดงักล่าวไม่มีสาระสําคัญต่อผลการดําเนินงานของ 

กลุ่มกจิการสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการยงัไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

 

การปฏริูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิระยะที ่2 (การปรบัปรุงระยะที ่2) มกีารปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) โดยกําหนด

มาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

กระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

 

มาตรการผอ่นปรนทีส่าํคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 

 

• เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเกณฑใ์นการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ (รวมถงึ

หนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิและ เกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นการกําหนดกระแสเงนิสด

ตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ต้องรบัรู้ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

ในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลีย่น

เกณฑก์ารกาํหนดคา่เชา่จ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 

• ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งสาํหรบัรายการสว่นใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสีย่งไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ ทัง้นี้ กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้ว่นของความไมม่ปีระสทิธผิล 

 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

 

• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งองิอื่น และวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าวของกจิการ

ในชว่งการเปลีย่นแปลง 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารจะใชดุ้ลยพนิิจทีม่นีัยสําคญัในการนํานโยบายการบญัชขีองกจิการและแหล่งทีม่า

ของขอ้มลูทีส่าํคญัของความไมแ่น่นอนในการประมาณการทีม่อียูม่าใชเ้ชน่เดยีวกบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิัทที่ผู้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงานได้รบั 

และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

โดยพจิารณาจากกาํไรของสว่นงาน 

 

กลุ่มกจิการมรีายละเอยีดสว่นงานทีร่ายงาน ดงันี้ 

 

• ผลติและจาํหน่ายเครือ่งดื่ม 

• ผลติและจาํหน่ายอาหารวา่ง 

• จดัจาํหน่ายสนิคา้อื่น 

 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงานเป็นรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัแต่ละส่วนงาน หรอืทีส่ามารถปันส่วนใหส้่วนงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

ส่วนทีไ่ม่ไดม้กีารปันส่วนงาน ไดแ้ก่ กําไรจากการสญูเสยีการควบคุมในบรษิทัย่อย ตน้ทุนทางการเงนิ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุน

ในการรว่มคา้ และภาษเีงนิได ้

 

รายได้หลกัของกลุ่มกิจการเกิดจากการขายสนิค้า ได้แก่ อาหารว่าง เครื่องดื่มและสนิค้าอุปโภคบรโิภคอื่น จําหน่ายให้แก่ลูกค้า 

ทัง้สาํหรบัตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึง่กลุ่มกจิการเสรจ็สิน้การปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 

ขอ้มลูจาํแนกตามสว่นงานธุรกจิมแีสดงดงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

เครือ่งด่ืม 

ผลิตและ

จาํหน่าย

อาหารว่าง 

 

จดัจาํหน่าย

สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 432,222 545,399 - 977,621 

     

คา่เสือ่มราคา 22,083 18,256 - 40,339 

     

กาํไรของสว่นงาน 8,369 83,528 - 91,897 

     

ตน้ทุนทางการเงนิ    (4,413) 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้    (10,568) 

ภาษเีงนิได ้    (17,442) 

กาํไรสาํหรบังวด    59,474 

กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด    33,748 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด    93,222 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

เครือ่งด่ืม 

ผลิตและ

จาํหน่าย

อาหารว่าง 

 

จดัจาํหน่าย

สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     

     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 446,501 573,240 66,170 1,085,911 

     

คา่เสือ่มราคา 23,060 25,007 1,723 49,790 

     

กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 17,834 61,604 (2,668) 76,770 

     

ตน้ทุนทางการเงนิ    (19,262) 

ภาษเีงนิได ้    (11,588) 

กาํไรสาํหรบังวด    45,920 

กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด    13,603 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด    59,523 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

เครือ่งด่ืม 

ผลิตและ

จาํหน่าย

อาหารว่าง 

 

จดัจาํหน่าย

สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,385,952 1,677,366 84,684 3,148,002 

     

คา่เสือ่มราคา 68,992 57,106 3,118 129,216 

     

กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 39,623 263,114 (12,277) 290,460 

     

กาํไรจากการสญูเสยีการควบคมุในบรษิทัยอ่ย    128,735 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (40,024) 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้    (20,288) 

ภาษเีงนิได ้    (53,409) 

กาํไรสาํหรบังวด    305,474 

กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด    69,101 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด    374,575 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

เครือ่งด่ืม 

ผลิตและ

จาํหน่าย

อาหารว่าง 

 

จดัจาํหน่าย

สินค้าอ่ืน รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     
     

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,376,264 1,659,595 109,637 3,145,496 
     

คา่เสือ่มราคา 66,708 71,072 11,426 149,206 
     

กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 58,043 108,416 (52,680) 113,779 
     

ตน้ทุนทางการเงนิ    (61,135) 

ภาษเีงนิได ้    (10,490) 

กาํไรสาํหรบังวด    42,154 

กาํไรเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด    26,598 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด    68,752 
 

รายไดจ้ากการขายแยกแสดงรายไดจ้ากลกูคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแสดงดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท 

   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

-  ภายในประเทศ (*) 792,159 874,095 

-  ต่างประเทศ (*) 185,462 211,816 

รายไดท้ัง้หมด 977,621 1,085,911 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   

-  ภายในประเทศ (*) 2,558,091 2,517,743 

-  ต่างประเทศ (*) 589,911 627,753 

รายไดท้ัง้หมด 3,148,002 3,145,496 
 
(*) รายไดแ้สดงตามประเทศทีเ่ป็นถิน่ฐานของลกูคา้ 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากการขายโดยใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยท์ีต่ ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และรายได้

สว่นใหญ่ของกลุ่มกจิการเกดิขึน้จากสนิทรพัยท์ีต่ ัง้ในประเทศไทย  
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ลกูคา้รายใหญ่ 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมกีลุ่มลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเกดิจากส่วนงานผลติและจําหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง คดิเป็น 

รอ้ยละ 46.1 ของรายไดร้วมก่อนหกัเงนิคนืและสว่นลด (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 30.6 ของรายไดร้วมก่อนหกัเงนิคนืและสว่นลด) 
 

7 มูลค่ายติุธรรม 
 

การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิจาํแนกระดบัขอ้มลูตามวธิกีารประมาณมลูคา่ ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

- ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั (ขอ้มลูระดบัที ่1) 

- ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม 

  (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ (ขอ้มลูระดบัที ่2) 

- ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดอ้้างองิจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัที ่3) 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการซึ่งผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการพจิารณาแลว้ว่าราคาตามบญัชทีีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุน

ตดัจาํหน่ายแสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยุตธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ ส่วนเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหนี้สนิสญัญาเช่า 

จดัอยู่ในประเภทระยะยาว ซึ่งเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด โดยผูบ้รหิาร

ของกลุ่มกจิการพจิารณาว่า สนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิของกลุ่มกจิการที่ราคาตามบญัชวีดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 

แสดงมลูคา่ไมแ่ตกต่างจากมลูคา่ยุตธิรรมอยา่งมสีาระสาํคญั 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย โดยมมีลูคา่ตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้ 

- ลกูหนี้อื่น* 

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่* 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น* 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- ลกูหนี้การคา้ 

- ลกูหนี้อื่น* 

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น* 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้ 

- เจา้หนี้อื่น* 

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

   (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 

 

หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

- เจา้หนี้การคา้ 

- เจา้หนี้อื่น* 

- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

   (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
 

* ไม่รวมรายการทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์หรอืหนี้สนิทางการเงนิ 
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8 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

พนับาท 
     

ลกูหนี้การคา้ 718,285 915,557 688,975 735,988 

ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 19.3) 203,609 304 220,900 246,703 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   (15,688) (15,923) (15,062) (14,479) 

ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 906,206 899,938 894,813 968,212 
     

ลกูหนี้สรรพากร 18,666 36,265 - - 

ลกูหนี้อื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 19.3) 5,498 1,669 33,775 27,338 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 24,674 33,244 24,084 29,719 

อื่น ๆ 19,116 60,891 13,581 28,369 

รวมลกูหนี้อื่น 67,954 132,069 71,440 85,426 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   (1,106) (1,357) (547) (807) 

ลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 66,848 130,712 70,893 84,619 

     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 973,054 1,030,650 965,706 1,052,831 

 

ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 709,711 640,441 703,057 704,577 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 178,840 207,620 174,459 204,693 

3 - 6 เดอืน 7,112 27,680 5,113 27,098 

6 - 12 เดอืน 2,222 18,671 3,743 22,507 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 24,009 21,449 23,503 23,816 

รวม 921,894 915,861 909,875 982,691 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้   (15,688) (15,923) (15,062) (14,479) 

ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 906,206 899,938 894,813 968,212 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย แสดงดงัต่อไปนี้ 

 

  

สถานท่ีหลกัในการ

ประกอบธรุกิจ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ

โดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 

ทุนชาํระแล้ว (พนั) วิธีราคาทุน (พนับาท)   และประเทศ  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

          

บริษทัย่อย          

บริษทัย่อยทางตรง          

บรษิทั เอสเอน็เอน็พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร หรอืดา้นเทคนิค 

   แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

บริษทัย่อยทางอ้อม          

บรษิทั ศรนีานาพร ดสิทรบิวิชัน่ จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม ไทย 99.9 99.9 บาท 1,000 1,000 999 999 

S.C Food Products Co., Ltd. ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม กมัพชูา 60.0 60.0 เรยีลกมัพชูา 36,000,000 36,000,000 172,899 172,899 

STVV Development Co., Ltd. (1)   ถอืครองอสงัหารมิทรพัย ์ กมัพชูา 49.0 49.0 เรยีลกมัพชูา 4,400,000 4,400,000 18,812 18,812 

Harirama Venture Incorporated จดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม ฟิลปิปินส ์ 80.0 80.0 เปโซ 12,500 12,500 6,586 6,586 

S.C Food Trading Co., Ltd. จดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม กมัพชูา 100.0 100.0 เรยีลกมัพชูา 400,000 400,000 3,170 3,170 

บรษิทั สริ ิโปร จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหารวา่ง เครือ่งดื่ม และ ไทย - 70.0 บาท - 150,000 - 105,000 

    สนิคา้อปุโภคบรโิภคอืน่          

S.T. Food Marketing Co., Ltd. ผลติและจดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม เวยีดนาม 60.0 60.0 ดงเวยีดนาม 135,000,000 135,000,000 109,461 109,461 

Jin Xinglong (Shenzhen)  

   Import and Export Co., Ltd. 

จดัจาํหน่ายอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม จนี 100.0 - หยวน - - - - 

 
(1) กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนใน STVV Development Co., Ltd. เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เน่ืองจากกลุม่กจิการมอีาํนาจควบคุมในบรษิทัดงักล่าว 



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

23 

 

9.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 448,245 

การลงทุนเพิม่ 11,040 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 459,285 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 

บริษทั เอสเอน็เอน็พี อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (SNNPI) 

 

การจ่ายชาํระคา่หุน้เพิม่ทุน 

 

เมือ่วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้าํระคา่หุน้ตามการเรยีกชาํระคา่หุน้เพิม่เตมิของ SNNPI เป็นจาํนวนเงนิ 11.04 ลา้นบาท  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชําระค่าหุ้นเป็นจํานวนเงินแล้วทัง้สิ้น 419.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.47  

ของมลูคา่หุน้เพิม่ทุนจาํนวน 480.0 ลา้นบาท ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ของ SNNPI เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2562 

 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

บริษทั สิริ โปร จาํกดั (สิริ โปร) 

 

การสญูเสยีอาํนาจการควบคุมจากการลดสดัสว่นการถอืหุน้โดยการไมใ่ชส้ทิธกิารซื้อหุน้เพิม่ทุน (Deemed disposal)  

 

เมือ่วนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 สริ ิโปร ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 150.0 ลา้นบาท เป็นจํานวน 225.1 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 750,720 หุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในมลูค่าทีต่ราไวบ้วกสว่นเพิม่หุน้ละ 51.43 บาท 

คดิเป็นจํานวนเงนิรวม 113.7 ล้านบาท ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไดซ้ื้อหุน้สามญัออกใหม่ของ สริ ิโปร จํานวน 75,500 หุน้ ในราคา

มูลค่าที่ตราไว้บวกส่วนเพิ่มหุ้นละ 51.43 บาท คิดเป็นจํานวนเงนิรวม 11.4 ล้านบาท การเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ดงักล่าวทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการลดลงจากรอ้ยละ 70.00 เป็นรอ้ยละ 50.01 ของทุนจดทะเบยีนและชําระแลว้ 

อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่ากลุ่มกจิการยงัคงมอีํานาจการควบคุมร่วมในสริ ิโปร จงึจดัประเภทเป็นเงนิลงทุน 

ในการรว่มคา้ 
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รายละเอยีดของมลูคา่ของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บัมา ณ วนัทีส่ญูเสยีการควบคุม มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 พนับาท 

  

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนหลงัการเพิม่ทุนในสริ ิโปร  

   (ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของกลุ่มกจิการ จาํนวน 1,125,500 หุน้)  

 

170,434 

หกั  มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธขิองสริ ิโปร (สดัสว่นรอ้ยละ 100) (41,005) 

บวก  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม ณ วนัทีส่ญูเสยีการควบคมุ 12,302 

หกั  คา่ความนิยม (1,563) 

หกั  เงนิสดจ่ายสาํหรบัหุน้เพิม่ทุน (จาํนวน 75,500 หุน้) (11,433) 

กาํไรจากการสญูเสยีการควบคมุในบรษิทัยอ่ย 128,735 

 

รายละเอยีดของประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บั ณ วนัทีไ่ดม้า มดีงันี้ 

 

 พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 136,357 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ 197,074 

สนิคา้คงเหลอื สทุธ ิ 64,955 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ 42,582 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธ ิ 200,673 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธ ิ 1,498 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 25,871 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 9,372 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (366,146) 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (53) 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ (152,028) 

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน (5,467) 

ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ดร้บั  154,688 

  

สดัสว่นการลงทุนของบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 50.01 77,359 

คา่ความนิยม 93,075 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 170,434 

 

กลุ่มกจิการยงัอยู่ระหว่างการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุน ค่าความนิยม

ขา้งตน้จําเป็นตอ้งปรบัปรุงใหถู้กตอ้งต่อไปตามมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าโดยจะตอ้งทําการประเมนิใหเ้สรจ็สิน้ ภายใน 

12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดม้า 
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10 เงินลงทุนในการรว่มค้า 

 

10.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ แสดงดงัต่อไปนี้ 

 

  สถานท่ีหลกัในการ สดัส่วนความเป็น

เจ้าของโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  

ประกอบธรุกิจ 

และประเทศ 

 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

          

การร่วมค้า          

บรษิทั สริ ิโปร จาํกดั จดัจาํหน่ายอาหารวา่ง เครือ่งดื่ม และ ไทย 50.01(1)   - บาท 139,247 - - - 

    สนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่น          

 
(1) โอนเปลีย่นประเภทจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทนุในการรว่มคา้ 
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10.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 

เพิม่ขึน้จากการโอนเปลีย่นประเภทของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุน   

   ในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) 170,434 

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (20,287) 

การปรบัปรุงรายการระหวา่งกนักบัการรว่มคา้  

   สาํหรบักาํไรในสนิคา้คงเหลอืปลายงวด (10,900) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 139,247 

 

11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 

 

11.1 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 1,664,285 1,280,382 

ซือ้สนิทรพัย ์ 30,460 27,438 

รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธ ิ 1,644 1,644 

ตดัจาํหน่ายและจาํหน่ายสนิทรพัย ์สทุธ ิ (367) (367) 

คา่เสือ่มราคา (108,511) (99,785) 

ลดลงจากการโอนเปลีย่นประเภทของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุน   

   ในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) (42,582) - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 43,768 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ 1,588,697 1,209,312 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ทีด่นิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และเครื่องจกัรของกลุ่มกจิการ ซึง่มรีาคาตามบญัชสีทุธ ิ

463.0 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 550.7 ล้านบาท) ไดนํ้าไปจดจํานองและจํานําเพื่อเป็นหลกัทรพัย ์

คํา้ประกนัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 และขอ้ 13 
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11.2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 569,171 325,575 

การเพิม่ขึน้ 5,756 2,757 

การยกเลกิสญัญาเชา่ (4,910) (112) 

คา่เสือ่มราคา (21,375) (14,336) 

โอนออกเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธ ิ (1,644) (1,644) 

การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 15 15 

ลดลงจากการโอนเปลีย่นประเภทของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทุน   

    ในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9.2) (200,673) - 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 4,711 - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด สทุธ ิ 351,051 312,255 
 

12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจํานวน 27.3 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.50 ถงึรอ้ยละ 

1.55 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 1,280.1 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.40 ถงึรอ้ยละ 3.50 ต่อปี) และเป็นหนี้สนิ 

ที่มหีลกัประกนัโดยการจํานองที่ดนิ และอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และจํานําเครื่องจกัร ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ขอ้ 11.1 

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งดาํเนินการไถ่ถอนหลกัทรพัยค์ํ้าประกนัทีม่กีบัสถาบนัการเงนิตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 998,789 

กระแสเงนิสด :  

   รบัเงนิกูเ้พิม่ระหวา่งงวด 33,635 

   จ่ายคนืเงนิกูร้ะหวา่งงวด (1,034,330) 

การเปลีย่นแปลงทีม่ใิชเ่งนิสด :  

   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนยีมการจดัหาเงนิกูย้มื 1,906 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - 

หกั  เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัทางการเงนิ - 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มเีงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 

998.8 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมวีงเงนิสนิเชือ่แบบมภีาระดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ชจ้ํานวน 1,040.7 ลา้นบาท 

และวงเงนิสนิเชื่อแบบไมม่ภีาระดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 632.7 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 

400.4 ลา้นบาท และ 648.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เป็นวงเงนิสนิเชือ่ทีม่หีลกัประกนั โดยการจาํนองทีด่นิ และอาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

และจํานําเครื่องจกัร ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 11.1 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างดําเนินการไถ่ถอน

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนัทีม่กีบัสถาบนัการเงนิตามสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 

14 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 18,513 13,915 17,982 13,535 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,071) (2,327) (130) 1,425 

รวมภาษเีงนิได ้ 17,442 11,588 17,852 14,960 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 51,324 16,838 50,087 16,095 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 2,085 (6,348) 5,575 4,764 

รวมภาษเีงนิได ้ 53,409 10,490 55,662 20,859 

 

ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัราของกําไรรวมทัง้ปี

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราร้อยละ 14.88 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ในงวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 19.93 ต่อปี) อตัราภาษทีีล่ดลงในระหว่างงวดเกดิจากใชข้าดทุนทางภาษใีนอดตีของบรษิทัย่อย 

ซึง่ไมไ่ดร้บัรูเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
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15 ทุนเรือนหุ้น 

 

 
 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น 

 

รวม 
 จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั   
 หุ้น พนับาท หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 

       

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 900,000,000 450,000 720,000,000 360,000 - 360,000 

การลดทุนจดทะเบยีน (180,000,000) (90,000) - - - - 

การเพิม่ทุนจดทะเบยีน 240,000,000 120,000 240,000,000 120,000 2,018,140 2,138,140 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 960,000,000 480,000 960,000,000 480,000 2,018,140 2,498,140 

 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 90 ล้านบาท  

จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 450 ล้านบาท เป็นจํานวน 360 ล้านบาท โดยการลดหุ้นสามญัจํานวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

หุน้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เมื่อวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัได้มมีตใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจํานวน 120 ล้านบาท  

จากทุนจดทะเบยีน (หลงัการลดทุน) จํานวน 360 ลา้นบาท เป็นจํานวน 480 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 240 ลา้นหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

การออกและเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อสาธารณะ 

 

เมื่อวนัที ่7 ถงึวนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน 240 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหุน้ละ 9.2 บาท เป็นจํานวนเงนิ 2,208 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้

จํานวน 69.9 ล้านบาท แสดงหกัจากส่วนเกนิมูลค่าหุน้ทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้ใหม่ทําใหส้่วนเกนิมูลค่าหุน้มจีํานวนคงเหลอืสุทธเิป็น 

จํานวน 2,138.1 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนชําระหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2564 และเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทัไดท้าํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 
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16 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและชาํระ

ในระหวา่งงวด 
 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 61,595 50,852 73,517 59,225 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 923,478,261 720,000,000 923,478,261 720,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.07 0.07 0.08 0.08 
 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 316,287 57,007 223,258 77,502 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (หุน้) 788,571,429 720,000,000 788,571,429 720,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.40 0.08 0.28 0.11 
 

17 เงินปันผลจ่าย 

 

เมื่อวนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานสาํหรบังวด 

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.1 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิน้ 96.0 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่าย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

18 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีสาํคญั 

 

ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 240,186 20,168 19,348 14,613 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,620 1,754 1,620 1,754 

 241,806 21,922 20,968 16,367 
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ข) ภาระผกูพนัอ่ืน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระผูกพนัหนังสอืสญัญาคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงนิจํานวน 17.1 ล้านบาท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 10.9 ลา้นบาท)  

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาซือ้วตัถุดบิจาํนวน 28.2 ลา้นบาท โดยมรีะยะเวลาการซือ้

วตัถุดบิดงักล่าวจนถงึสิน้ปี พ.ศ. 2564 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 91.2 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมกีารคํ้าประกนัหนี้สนิตามสญัญาเช่าบางส่วนกบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก่การรว่มคา้แหง่หนึ่ง

เป็นจาํนวนเงนิ 71.2 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 98.5 ลา้นบาท) 

 

ค) สญัญาท่ีสาํคญั 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมสีญัญาเชา่ทีด่นิกบั Vietnam-Singapore Industrial Park J.V. Co., Ltd. (VSIP)  

ในประเทศเวยีดนาม จํานวน 12.5 ไร่ โดยมรีะยะเวลา 39 ปี อตัราค่าเช่าทัง้สิ้น 25,340 ลา้นดงเวยีดนาม โดยบรษิทัไดช้ําระ 

คา่เชา่ล่วงหน้าใหแ้ก่ VSIP ทัง้จาํนวน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อมการเช่าพื้นที่หลงัคาสิง่ปลูกสร้างกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 

หลายสญัญา โดยบรษิทัไดต้กลงซื้อไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยส์ญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลา 25 ปี 

นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้า 

 

19 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยที่บุคคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม 

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัร่วม การร่วมค้า และบุคคล 

หรอืกจิการซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบรษิทั ผูบ้รหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิในครอบครวั 

ที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ และกจิการทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านัน้ ถือเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

กบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื Concord I. Capital Limited และบรษิทั แอสเซนต ์ไอ. โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่ถอืหุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 39.4 

 

รายละเอยีดบรษิทัยอ่ยของบรษิทัระบุไวต้ามหมายเหตุฯ ขอ้ 9 

 

กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั คอืกจิการทีผู่ถ้อืหุน้มคีวามสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการของกจิการ หรอืกรรมการของกจิการ 

เป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการนัน้ 
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รายการระหวา่งบรษิทัใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ บรษิทัยอ่ย การรว่มคา้ และกจิการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัมนีโยบายการคดิราคาดงันี้ 

 

- การขายสนิคา้ คดิราคาโดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรสว่นเพิม่ 

- รายไดด้อกเบีย้รบั คาํนวณโดยคาํนึงถงึตน้ทุนของเงนิทีกู่ม้า โดยถวัเฉลีย่บวกกาํไรสว่นเพิม่ 

- รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ คดิราคาตามราคาทีต่กลงกนั 

- รายไดอ้ื่นประกอบไปดว้ยรายไดค้่าบรหิารจดัการ เป็นการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการแก่บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย และบุคคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เพือ่ใหบ้รษิทัดงักล่าวสามารถดาํเนินธุรกจิไดต้ามปกตธิุรกจิ โดยคดิราคาจากตน้ทุนการใหบ้รกิารบวกกําไร

สว่นเพิม่ 

- รายการซือ้สนิคา้และรบับรกิารเป็นไปตามเงือ่นไขและคดิราคาโดยใชร้าคาตามทีต่กลงกนั 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

19.1 รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้เช่าและรายได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหก้บั     

   บรษิทัยอ่ย - - 51,215 233,597 

   การรว่มคา้ 189,119 - 189,119 - 

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 - 6 - 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 48 45 48 45 

 189,173 45 240,388 233,642 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่     

   บรษิทัยอ่ย - - 734 755 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 68 68 68 68 

 68 68 802 823 

     

รายไดอ้ืน่     

   บรษิทัยอ่ย - - 5,325 2,400 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 5,153 461 5,153 461 

 5,153 461 10,478 2,861 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหก้บั     

   บรษิทัยอ่ย - - 339,557 665,593 

   การรว่มคา้ 444,393 - 444,393 - 

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 58 1 58 1 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 890 62 890 62 

 445,341 63 784,898 665,656 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่     

   บรษิทัยอ่ย - - 2,229 1,932 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 203 196 203 196 

 203 196 2,432 2,128 

     

รายไดอ้ืน่     

   บรษิทัยอ่ย - - 14,360 10,664 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 10,385 7,956 10,385 7,956 

 10,385 7,956 24,745 18,620 

 

19.2 การซ้ือสินค้าและรบับริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซือ้สนิคา้จาก     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 46 108 46 108 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 20,606 21,048 19,931 20,695 

 20,652 21,156 19,977 20,803 

     

คา่ไฟฟ้า     

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 1,940 1,911 1,940 1,911 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซือ้สนิคา้จาก     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 247 272 247 272 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 65,187 65,181 62,264 63,293 

 65,434 65,453 62,511 63,565 

     

คา่ไฟฟ้า     

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 5,924 5,804 5,924 5,804 

 

19.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (หมายเหตุฯ ขอ้ 8)     

   บรษิทัยอ่ย - - 45,568 272,068 

   การรว่มคา้ 203,608 - 203,608 - 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 5,499 1,973 5,499 1,973 

 209,107 1,973 254,675 274,041 

     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้     

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,273 9,022 8,273 9,022 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั  295,103 304,045 295,103 304,045 

 303,376 313,067 303,376 313,067 

     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่     

   บรษิทัยอ่ย - - 8,288 25,897 

   การรว่มคา้ 29,700 - 29,700 - 

   บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 456 621 456 621 

   กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 23,117 23,813 22,652 22,947 

 53,273 24,434 61,096 49,465 

  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ต้ิง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.4 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 901 877 901 877 

   สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี 7,626 8,305 7,626 8,305 

 8,527 9,182 8,527 9,182 

 

19.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

คา่ตอบแทนจ่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 13,176 12,865 13,176 12,865 

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 233 241 233 241 

 13,409 13,106 13,409 13,106 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 39,002 43,826 39,002 43,826 

ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ 700 724 700 724 

 39,702 44,550 39,702 44,550 

 

20 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย 

 

เมื่อวนัที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เอสเอน็เอน็พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

(SNNPI) จํานวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 500 ล้านบาท เป็นจํานวน 550 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพิม่ทุนจํานวน 0.5 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท และในวนัเดยีวกนั บรษิทัไดช้ําระค่าหุน้ตามการเรยีกชําระค่าหุน้ของ SNNPI 

เป็นจาํนวน 12.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของมลูคา่หุน้เพิม่ทุนจาํนวน 50 ลา้นบาท 
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