


  SNNP: คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

หนา้ที 1 

คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสําหรับผลประกอบการของไตรมาส 2 ปี 2564 

บริษทั ศรีนานาพร มาร์เกต็ตงิ จํากดั (มหาชน) 

1. ภาพรวมและเหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึน ในไตรมาส 2 ปี 2564  

- การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เริมตน้ขึนในเดือนเมษายน 256  ซึงมีความรุนแรงกว่าการระบาดระลอก  จาก

จาํนวนผูติ้ดเชือ และการกระจายตวัทีมากกว่า เนืองจากเป็นไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ทีมีความสามารถในการระบาดสูง

กว่าเดิม แมท้างการจะหลีกเลียงการใชม้าตรการลอ็กดาวน์ทีเขม้งวดมาก เพอืลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ แต่การระบาด

ในระดบัสูงต่อเนืองทาํให้ประชาชนมีความกงัวลส่งผลให้การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงค่อนขา้งมาก 

ถึงแมว่้าการระบาดของโควิด-19 จะมีความรุนแรง แต่ดว้ยแผนการตลาดและศกัยภาพในการกระจายสินคา้ทีทาํไดใ้น

เชิงลึกและครอบคลุมในทุกช่องทางทาํให้บริษทัฯ สามารถทาํยอดขายในประเทศเติบโตไดต้่อเนืองทงัเมือเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนและเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ทีผา่นมา  

- การทีมีบริษทั บุญรอด เทรดดิง จาํกดั (“บุญรอด”) เขา้มาร่วมถือหุ้นใน บริษทั  สิริโปร จาํกดั (“สิริโปร”) ร้อยละ 30 

และ บริษทัฯ ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 50.01 ส่งผลให้วิธีการบนัทึกบญัชีในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

ตงัแต่ไตรมาส 2 ปี 2564 ไม่สามารถจดัทาํงบการเงินรวมทีรวมสิริโปรเขา้มาได ้โดยจะเปลียนเป็นการรับรู้กาํไรหรือ 

ขาดทุนจากการร่วมคา้แทน โดยการทีมีบุญรอดเขา้มาร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้สิริโปรมีความ

เขม้แขง็เพอืต่อยอดในการขยายธุรกิจให้เป็นบริษทัรับจดัจาํหน่ายสินคา้ชนันาํของประเทศไทยไดใ้นอนาคต  

- การขาดแคลนตู้สินคา้ทีเป็นปัจจยักดดนัต่อยอดส่งออกสินคา้ในไตรมาส  เริมคลีคลายลงบา้ง โดยในไตรมาส 2 

บริษทัสามารถบริหารจดัการการขนส่งสินคา้ไดดี้ขึน ทาํให้สามารถจดัส่งสินคา้ไปยงัต่างประเทศไดต้ามแผนคาํสังซือ

ของคู่คา้ไดดี้ขึน ส่งผลให้ยอดส่งออกสินคา้ปรับตัวเพิมขึนเมือเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม

ปัญหาการขาดแคลนตูข้นส่งสินคา้ก็จะเป็นปัจจยัสาํคญัทีบริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการเพอืป้องกนัความ

เสียงทีอาจจะเกิดขึนไดอี้กในอนาคต 

- เงินบาทอ่อนค่าลงตังแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ส่งผลดีต่อบริษัทฯ เล็กน้อยเนืองจากยอดขายสุทธิในสกุลเงิน

ต่างประเทศมีมากกว่ายอดซือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑใ์นสกุลเงินต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีแผนทีจะป้องกนั

ความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารรายรับและรายจ่ายในสกุล

เงินตราต่างประเทศ (Natural Hedging) หรือการใช้เครืองมือทางการเงินอืนๆ ในการป้องกันความผนัผวนทีอาจจะ

เกิดขึนได ้ 

- ล็อกดาวน์ในกมัพูชาจากโควิด-19 มีการระบาดของโควิด-19 รอบ 4 หลงัเผชิญการระบาดระลอกใหม่ทีรุนแรง ส่งผล

ให้ภาครัฐตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวน์ทีเขม้งวดตงัแต่เดือนเมษายน การฉีดวคัซีนทีมีความคืบหน้าไม่เร็วนัก ประกอบ

กบัการระบาดระลอกใหม่ ทาํให้กระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ซึงส่งผลต่อยอดขายสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ

ในประเทศกมัพูชายงัคงชะลอตวัต่อเนืองมาจากไตรมาส 1 ซึงทางบริษทัฯ ไดใ้ชม้าตรการเรืองการควบคุมค่าใชจ่้ายใน

โรงงาน การบริหารสต๊อกสินคา้และการเก็บชาํระหนีให้มีความรัดกุมเพือรองรับสภาพชะลอตวัของธุรกิจทีเกิดขึน 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เริมเห็นแนวโน้มทีดีขึนในช่วงปลายไตรมาส 2 ทีผ่านมาและน่าจะเริมเห็นการฟืนตวัทีชดัเจน

ขึนในช่วงครึงปีหลงัของปี 2564 
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2. ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 998.2 ล้านบาท และ 1,073.4 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยเพมิขึน 75.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.5 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ทงันี รายไดส่้วนใหญ่

ของบริษทัฯ ยงัคงมาจากรายไดจ้ากการขาย โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.7 และร้อยละ 99.5 ของรายไดร้วมสาํหรับงวด

สามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 ตามลาํดบั โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการ

ขายเท่ากับ 995.6 ล้านบาท และ 1,067.9 ล้านบาท ตามลาํดับ เพิมขึน 72.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 เทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปี 2563 โดยเป็นการเติบโตจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในประเทศร้อยละ 11.4 และเป็นการ

เติบโตจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในต่างประเทศร้อยละ12.8 ในขณะทีบริษทัฯไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากการ

จดัจาํหน่ายสินคา้อืนให้บริษทัภายนอกกลุ่มในงบการเงินรวมจากการโอนเปลียนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็น

การร่วมคา้ของสิริโปรตงัแต่ไตรมาส 2 เป็นตน้ไป  

ตารางแสดงรายไดข้องบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 2563 และ 2564 

รายได้ของบริษัทฯ 

งวดสามเดือนสินสุดวันที 3  มิถุนายน 

2563 2564 
เพมิขึน 

(ลดลง) 

% เพมิขึน 

(ลดลง) 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 761.9 76.3 848.6 79.1 86.8 11.4% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้อนืให้บริษทัภายนอกกลุ่ม 39.3 3.9 - - (39.3) -100.0% 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่างประเทศ 194.4 19.5 219.3 20.4 24.8 12.8% 

รวมรายได้จากการขาย 995.6 99.7 1,067.9 99.5 72.3 7.3% 

รายไดอื้น 2.5 0.3 5.5 0.5 3.0 117.7% 

รวมรายได้ 998.2 100.0 1,073.4 100.0 75.2 7.5% 

 

ผลการดาํเนินงานสําหรับครึงปีแรกของปี 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีรายไดร้วม ,083.5 ลา้นบาท และ ,312.1 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยเพิมขึน 228.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.0 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ทงันี รายไดห้ลกั

ของบริษทัฯ ยงัคงมาจากรายไดจ้ากการขาย โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.9 และร้อยละ 93.9 ของรายไดร้วม สําหรับ

ครึงปีแรกของปี 2563 และ 2564 ตามลาํดับ โดยครึงปีแรกของปี 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 

2,059.6 ลา้นบาท และ 2,170.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพมิขึน 110.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.4 เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 

2563 ซึงรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัในประเทศสําหรับครึงปีแรกของปี 2564 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้าเพิมขึน ถึงแมจ้ะมีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเพิมสูงขึนในปี 2564 เมือเทียบกบัปีก่อน

หน้า ขณะทีรายไดจ้าการขายผลิตภณัฑ์ของบริษทัในต่างประเทศปรับตวัลดลงเล็กน้อยเนืองจากการขาดแคลนตู้สินค้า

ในช่วงตน้ปี 2564 ส่วนรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้อืนให้บริษทัภายนอกกลุ่มปรับตวัเพิมขึนจากจาํนวนคู่คา้รายใหม่ที

เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัแต่บริษทัฯ ไม่มีการรับรู้รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้อนืให้บริษทัภายนอกกลุ่มในงบการเงินรวม

จากการโอนเปลียนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปรตงัแต่ไตรมาส 2 เป็นตน้ไป  นอกจากนี

ครึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีรายไดใ้นรูปของกาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย (สิริโปร) จาํนวน 128.7 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.6 ของรายไดร้วม ซึงเกิดจากส่วนเพมิมูลค่าหุ้นของสิริโปร จากการทีสิริโปรไดอ้อกหุ้นสามญั

ใหม่ตามราคาทีบริษทัฯ และ บริษทั บุญรอด เทรดดิง จาํกดั ไดใ้ชสิ้ทธิเพมิทุน ณ วนัที 16 มีนาคม 2564 
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ตารางแสดงรายไดข้องบริษทัฯ สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 2563 และ 2564 

รายได้ของบริษัทฯ 

งวดหกเดือนสินสุดวันที 3  มิถุนายน 

2563 2564 
เพมิขึน 

(ลดลง) 

% เพมิขึน 

(ลดลง) 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 1,600.2 76.8 1,681.2 72.7 81.1 5.1% 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้อนืให้บริษทัภายนอกกลุ่ม 43.5 2.1 84.7 3.7 41.2 94.8% 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่างประเทศ 415.9 20.0 404.5 17.5 (11.5) -2.8% 

รวมรายได้จากการขาย 2,059.6 98.9 2,170.4 93.9 110.8 5.4% 

รายไดอื้น 23.9 1.1 13.0 0.5 (11.0) -45.9% 

กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย - - 128.7 5.6 128.7 100.0% 

รวมรายได้ 2,083.5 100.0 2,312.1 100.0 228.5 11.0% 

ตารางแสดงงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 2563 และ 2564 

งบกําไรขาดทุน 

งวดสามเดือนสินสุดวันท ี  มิถุนายน งวดหกเดือนสินสุดวันท ี  มิถุนายน 

2563 2564 
เพิมขึน  

(ลดลง) 

% เพิมขึน 

(ลดลง) 

2563 2564 
เพิมขึน  

(ลดลง) 

% เพิมขึน 

(ลดลง 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย 995.6 1,067.9 72.3 7.3% 2,059.6 2,170.4 110.8 5.4% 

รายไดอื้น 2.5 5.5 3.0 117.7% 23.9 13.0 (11.0) -45.9% 

กาํไรจากการสูญเสียการควบคุม

ในบริษทัยอ่ย 
- - - - - 128.7 128.7 100.0% 

รายไดร้วม 998.2 1,073.4 75.2 7.5% 2,083.5 2,312.1 228.5 11.0% 

ตน้ทุนการขาย (753.8) (794.9) 41.1 5.5% (1,544.9) (1,607.2) 62.3 4.0% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (171.6) (109.5) (62.1) -36.2% (351.8) (267.8) (84.0) -23.9% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (70.4) (48.1) (22.3) -31.6% (149.8) (109.8) (40.1) -26.7% 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได ้
2.4 120.8 118.5 5,008.8% 37.0 327.3 290.3 784.4% 

ตน้ทุนทางการเงิน (19.9) (17.1) (2.8) -14.3% (41.9) (35.6) (6.3) -15.0% 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 
- (8.7) 8.7 100.0% - (9.7) 9.7 100.0% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (17.5) 95.1 112.6 641.9% (4.9) 282.0 286.8 5,896.7% 

ภาษีเงินได ้ 2.2 (21.3) 23.4 1,076.4% 1.1 (36.0) 37.1 3,375.9% 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)          

- บริษทัใหญ่ (9.2) 76.8 85.9 937.9% 6.2 254.7 248.5 4,037.9% 

- ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (6.2) (3.0) 3.2 51.8% (9.9) (8.7) 1.2 12.4% 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (15.4) 73.8 89.2 580.3% (3.8) 246.0 249.8 6,631.5% 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน (0.01) 0.11   0.01 0.35   
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ต้นทุนการขายและอัตราต้นทุนการขาย 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนการขายรวมเท่ากบั 753.8 ลา้นบาท และ 

794.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีตน้ทุนการขายรวมเพิมขึน 41.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.5 ซึงเป็นไปตามรายไดจ้ากการขาย

ทีเพิมขึน อย่างไรก็ดี อตัราส่วนตน้ทุนการขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2563 และ 2564 เท่ากบัร้อยละ 75.7 และร้อยละ 74.4 ตามลาํดบั ลดลงเล็กน้อย เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อนหนา้ 

สําหรับครึงปีแรกของปี 2563 และ 2564 บริษทัฯ มีต้นทุนการขายรวมเท่ากับ 1,544.9 ล้านบาท และ 1,607.2 ล้านบาท 

ตามลาํดับ โดยมีต้นทุนการขายรวมเพิมขึน 62.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 ซึงเป็นไปตามรายได้จากการขายทีเพิมขึน 

อย่างไรก็ดี อตัราส่วนตน้ทุนการขายรวมต่อรายไดจ้ากการขายรวมสําหรับครึงปีแรกของปี 2563 และ 2564 เท่ากบัร้อยละ 

75.0 และร้อยละ 74.0 ตามลาํดบั ลดลงเล็กนอ้ยเมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 109.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.  ของรายไดจ้ากการขาย ลดลง 62.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.2 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้าของสิริโปรและการบริหารจัดการงานทีมี

ประสิทธิภาพมากขึน ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรดา้นการขายลดลงประมาณร้อยละ 44.4 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและทาํรายการ

ส่งเสริมการขายลดลงประมาณร้อยละ 49.0 และค่าขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ลดลงประมาณร้อยละ 19.1  

สําหรับครึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 267.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรายไดจ้ากการ

ขาย ลดลง 84.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.9 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปรและการบริหารจดัการงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน ค่าใชจ่้าย

ดา้นบุคลากรดา้นการขายลดลงประมาณร้อยละ 27.9 ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและทาํรายการส่งเสริมการขายลดลงประมาณ

ร้อยละ 42.1 และค่าขนส่งและจดัจาํหน่ายสินคา้ลดลงประมาณร้อยละ 10.9   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั .  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

4.5 ของรายไดจ้ากการขาย ลดลง 22.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.6 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากการเปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปรและการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพมากขึน

จึงสามารถดาํเนินธุรกิจไดด้ว้ยจาํนวนพนกังานบริหารทีลดลง ค่าใชจ้่ายและผลตอบแทนสาํหรับบุคลากรลดลงจาํนวน 13.0 

ลา้นบาท เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563  
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สําหรับครึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 109.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรายไดจ้าก

การขาย ลดลง 40.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.7 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ

เปลียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปรและการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพมากขึนจึงสามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดด้ว้ยจาํนวนพนกังานบริหารทีลดลง ค่าใชจ้่ายและผลตอบแทนสําหรับบุคลากรลดลงจาํนวน 29.4 ลา้นบาท 

เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563  

ตารางแสดงค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 

2563 และ 2564 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งวดสามเดือนสินสุดวันที  มิถุนายน งวดหกเดือนสินสุดวันท ี  มิถุนายน 

2563 2564 
เพิมขึน  

(ลดลง) 

% เพิมขึน 

(ลดลง) 

2563 2564 
เพิมขึน  

(ลดลง) 

% เพิมขึน 

(ลดลง) 
งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ลา้นบาท ร้อยละ1 ลา้นบาท ร้อยละ1 ลา้นบาท ร้อยละ1 ลา้นบาท ร้อยละ1 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 171.6 17.2 109.5 10.3 (62.1) -36.2% 351.8 17.1 267.8 12.3 (84.0) -23.9% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70.4 7.1 48.1 4.5 (22.3) -31.6% 149.8 7.3 109.8 5.1 (40.1) -26.7% 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 17.1 ลา้นบาท ลดลง 2.8 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 14.3 เมือเปรียบเทียบกบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 เนืองจากการชาํระคืนเงินกูยื้มระยะ

ยาวให้สถาบนัการเงินตามกาํหนดเวลา 

สําหรับครึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 35.6 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 6.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

15.0 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 ดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัทีกล่าวขา้งตน้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้เท่ากบั 8.7 ลา้น

บาท  และครึงปีแรกของปี 2564 มีจาํนวนเท่ากบั 9.7 ลา้นบาท ซึงเป็นรายการทีเกิดขึนจากการเปลียนประเภทจากเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดเ้ท่ากบั 21.3 ลา้นบาท เพมิขึนเท่ากบั 23.4 

ลา้นบาท เมือเปรียบเทียบกบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 

สําหรับครึงปีแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 36.0 ล้านบาท เพิมขึนเท่ากับ 37.1 ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 

 
1
 อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดจ้ากการขายรวม 
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กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธ ิ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 76.8 ลา้นบาท เพมิขึน

เท่ากบั 85.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 937.9 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการ

ขายทีสูงขึน มีอตัรากาํไรขนัตน้ทีดีขึน มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทีลดลง และมีค่าใชจ้่ายทางการเงินทีลดลง  

สําหรับครึงปีแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ เท่ากับ 254.7 ลา้นบาท เพิมขึนเท่ากบั 248.5 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 4,037.9 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการขายทีสูงขึน มี

อตัรากาํไรขนัตน้ทีดีขึน มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารทีลดลง และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินทีลดลง รวมถึงกาํไรจากการ

สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย  

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจดัจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มขนมขบเคียวและเครืองดืมทีมีแผนในการทาํธุรกิจจาก

ประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและเติบโตสู่ตลาดโลก โดยบริษทัฯ ไดถื้อเงินลงทุนในธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ใน

ประเทศไทย ผา่นสิริโปร (“ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า”) ซึงปัจจุบนับริษทัมีเงินลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 50.01 และบญุรอด ร้อย

ละ 30 และทีมผูบ้ริหารผูร่้วมก่อตงัสิริโปร อีกร้อยละ 19.9  โดยการลงทุนในธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ปัจจุบนัเขา้สู่ปีที 3 ของ

การขยายธุรกิจ การมีพนัธมิตรทีเขม้แขง็จะเสริมศกัยภาพให้สิริโปรขยายสู่ผูน้าํในธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทย 

 

การมีสิริโปรเป็นพนัธมิตรในการจดัจาํหน่ายสินคา้ช่วยสร้างประโยชน์ในการต่อยอดการกระจายสินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ได้

มากโดยเฉพาะช่องทางคา้ส่งและคา้ปลีกแบบดงัเดิม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัการดาํเนินการในการขยายธุรกิจจดัจาํหน่าย

สินคา้ดงักล่าวยงัเป็นช่วงเริมตน้ ซึงจาํเป็นทีจะตอ้งลงทุนและรับรู้ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการขายและการกระจายสินคา้อยู ่

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในสําหรับครึงปีแรกของปี 2564 

จาํนวน 145.5 ลา้นบาท เพิมขึนเท่ากบั 120.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 489.1 เมือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 

จากความแขง็แกร่งของผลิตภณัฑข์องบริษทัและการบริหารจดัการเรืองค่าใชจ่้ายทีลดลง  

ตารางแสดงกาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกั สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 3  มิถุนายน 2563 และ 

2564 

รายการ งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  
เพมิขึน  

(ลดลง) 

% เพมิขึน 

(ลดลง) 
2563 2564 

ลา้นบาท ลา้นบาท 

กาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 6.2 254.7 248.5 4,037.9% 

ปรับปรุง ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดั

จาํหน่ายสินคา้2  

18.6 9.8 (8.8) -47.3% 

ปรับปรุง ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 9.7 9.7 100.0% 

ปรับปรุง กาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย - (128.7) (128.7) 100.0% 

กาํไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกั 24.8 145.5 120.7 488.7% 

 
2
 รายการส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ หมายถึง (กาํไร) ขาดทุนของสิริโปรในสัดส่วนทบีริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 70 ก่อนการเปลียนแปลง

ประเภทเงินลงทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ 
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3. ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์เท่ากบั 3,782.9 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 193.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.9 เมือ

เปรียบเทียบกบัสินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

เนืองจากการโอนเปลียนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปร 

หนีสิน 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 หนีสินของบริษทัฯ เท่ากบั 3,053.4 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 462.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.2 เมือ

เปรียบเทียบกบัหนีสินของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เนืองจากการชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวให้สถาบนัการเงินตาม

กาํหนดเวลาและการสูญเสียการควบคุมในสิริโปรในเดือนมีนาคม 2564  

ส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 729.5 ลา้นบาทโดย เพิมขึน 269.1 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 58.4 เมือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 มีสาเหตุจากการเพิมขึนของกาํไร

สะสมอนัเนืองมาจากผลประกอบการของบริษทัฯ และกาํไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

บริษทัฯมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในช่วงครึงปีแรกของปี 2564 เท่ากบั 251.5 ลา้นบาท ลดลง 4.7 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดทีไดม้า (ใชไ้ป) สุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในช่วงครึงปีแรกของปี 2564 เท่ากบั (60.2) ลา้นบาท เนืองจากบริษทัฯ 

มีการซือหุ้นเพิมทุนของสิริโปร มีการลงทุนเพิมเติมในสินทรัพยถ์าวร และมีเงินสดทีลดลงจากการเปลียนแปลงเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมคา้ของสิริโปร 

กระแสเงินสดทีไดม้า (ใชไ้ป) สุทธิในกิจกรรมจดัหาเงิน ในช่วงครึงปีแรกของปี 2564 เท่ากบั (208.5) ลา้นบาท เนืองจาก

การชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวให้สถาบนัการเงินตามกาํหนดเวลาและหนีสินภายใตส้ัญญาเช่า รวมถึงมีการจ่ายดอกเบียและ

ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงิน 

 

 

 


