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หนำ้ท่ี 1 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 3 ปี 2564 

บริษทั ศรีนำนำพร มำร์เกต็ติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

1. ภาพรวมผลประกอบการของไตรมาส 3 ปี 2564  
 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 3 ปี 2564 รวม 977.6 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 10.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 
และลดลงร้อยละ 8.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มี
รำยไดจ้ำกกำรขำยรวมทั้งส้ิน 3,148.0 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

- อย่ำงไรก็ตำม หลงัปรับปรุงรำยกำรขำยสินคำ้ของบริษทัผำ่นบริษทั สิริ โปร จ ำกดั (“สิริโปร”) และรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้นอกกลุ่ม เพื่อให้เป็นกำรเปรียบเทียบบนมำตรฐำนกำรบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมแบบเดียวกนัแลว้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยในไตรมำส 3 ปี 2564 ลดลงเร้อยละ 0.3 โดยสำเหตุหลกัคือรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ในต่ำงประเทศลดลง
ร้อยละ 12.4 ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑใ์นประเทศเติบโตร้อยละ 3.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนำ้ ส ำหรับ
งวดเกำ้เดือนแรกของปี 2564 รำยไดจ้ำกกำรขำย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.7 เป็นกำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑใ์น
ประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.0 ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑใ์นต่ำงประเทศลดลงร้อยละ 6.0 

- ก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (“ก ำไรสุทธิฯ”) ในไตรมำส 3 ปี 2564 เท่ำกบั 61.6 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 และ ลดลงร้อยละ 19.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 และมีก ำไรสุทธิฯ 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกบั 316.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 454.8 

- ก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั หลงัปรับปรุงส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัย่อย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  และก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อยของสิริโปร 
ในไตรมำส 3 ปี 2564 เท่ำกับ 72.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.0 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2563 และลดลง 
ร้อยละ 15.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 และมีก ำไรสุทธิฯจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัส ำหรับงวดเกำ้
เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกบั 217.6 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 129.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 147.2 จำกรำยไดใ้นประเทศท่ียงั
เติบโต กำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง 
 

2. เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้ ในไตรมาส 3 ปี 2564  
 

- บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชน (“IPO”) ระหว่ำงวนัท่ี 7-9 และ 12-14 กรกฎำคม 2564 จ ำนวน 240 
ลำ้นหุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 9.20 บำท โดยบริษทัฯ ไดรั้บเงินสุทธิทั้งส้ิน 2,138.1 ลำ้นบำท เงินท่ีไดจ้ำกเพ่ิมทุน
ดงักล่ำวบริษทัฯ ไดใ้ชใ้นกำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินให้เขม้แขง็รวมถึงกำรลดตน้ทุนทำงกำรเงิน โดยกำรช ำระคืน
หน้ีเงินกูยื้มแก่สถำบนักำรเงิน และใช้ลงทุนเพื่อด ำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนำม และในวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2564 
บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมตน้เขำ้ซ้ือขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรม
อำหำร หมวดอำหำรและเคร่ืองด่ืม โดยใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์“SNNP”  

- เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท (ก่อนหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย) รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 96 ลำ้นบำท และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวแลว้ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2564 ท่ีผำ่นมำ 
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- ผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดอย่ำงรุนแรงของโควิด-19 ในช่วงต้นของไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ ได้น ำร่อง    
โดยกำรใช้มำตรำกำรป้องกนัคุมกำรท ำงำนของแรงงำนและแยกกกัพ้ืนท่ีของแรงงำนกลุ่มเส่ียงภำยในพ้ืนท่ีโรงงำน 
(Factory Accommodation Isolation : FAI) หรือ บบัเบิลแอนดซี์ล ตำมโครงกำรของกระทรวงสำธำรณสุข โดยแรงงำน
ท่ีอยูใ่นสำยกำรผลิตจะถูกจดัพ้ืนท่ีให้อยูใ่นเขตควบคุมควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อป้องกนักำรเกิดปัญหำแพร่ระบำด และ
ในเดือนกนัยำยน ปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรแฟคทอร่ีแซนดบ์็อก (Factory Sandbox) ของกระทรวงแรงงำน 
โดยรณรงคใ์นกำรรับวคัซีนเพื่อสร้ำงภูมิคุม้กนัครบ 100% และมีกำรตรวจ PCR ทุกๆ 7-14 วนั เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงใน
ระบบกำรผลิต ควำมเช่ือมัน่ให้กบัพนกังำน คู่คำ้ และผูบ้ริโภค แมม้ำตรกำรดงักล่ำวจะส่งผลกระทบให้ก ำลงักำรผลิต 
มีกำรชะลอตวั และสูญเสียโอกำสในกำรขำย รวมถึงมีตน้ทุนค่ำใชจ้่ำยท่ีเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 

- ส ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียนในเขตภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขง (CLMV) นั้น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยงัคง
รุนแรง แต่ละประเทศมีกำรบงัคบัใชม้ำตรกำรล็อกดำวน์ และมำตรกำรจ ำกดักิจกรรมต่ำงๆ ท ำให้กระทบต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้ยอดขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศดงักล่ำวชะลอตวัในช่วงตน้ของไตรมำส 3 
ปี 2564 อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ เร่ิมเห็นแนวโนม้ท่ีดีขึ้นในช่วงปลำยไตรมำส 3 ท่ีผ่ำนมำและน่ำจะเร่ิมเห็นกำรฟ้ืนตวัท่ี
ชดัเจนขึ้นในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 
 

3. ผลการด าเนินงาน 

ตำรำงแสดงงบก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

Q3/63 Q2/64 Q3/64 
เพ่ิมขึน้  
(ลดลง) 9M/63 9M/64 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 

รายได้จากการขาย  1,085.9   1,067.9   977.6  -10.0% -8.5%  3,145.5   3,148.0  0.1% 
รำยไดอ้ื่น  7.6   5.5   8.6  12.7% 55.4%  31.6   21.5  -31.8% 
ก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมใน
บริษทัยอ่ย 

  -     - -  -     128.7  100.0% 

รำยไดร้วม  1,093.5   1,073.4   986.2  -9.8% -8.1%  3,177.1   3,298.3  3.8% 
ตน้ทุนกำรขำย  (781.7)  (794.9)  (732.2) -6.3% -7.9%  (2,326.5)  (2,339.4) 0.6% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (176.2)  (109.5)  (105.7) -40.0% -3.5%  (528.0)  (373.5) -29.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  (59.0)  (48.1)  (56.4) -4.3% 17.2%  (208.8)  (166.2) -20.4% 
ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได ้

 76.8   120.8   91.9  19.7% -23.9%  113.8   419.2  268.4% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (19.3)  (17.1)  (4.4) -77.1% -74.1%  (61.1)  (40.0) -34.5% 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ 

 -     (8.7)  (10.6) 100.0% 21.3%  -     (20.3) 100.0% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  57.5   95.1   76.9  33.7% -19.1%  52.6   358.9  581.7% 
ภำษีเงินได ้  (11.6)  (21.3)  (17.4) 50.5% -18.0%  (10.5)  (53.4) 409.1% 
กำรแบ่งปันก ำไร         

- บริษัทใหญ่  50.9   76.8   61.6  21.1% -19.8%  57.0   316.3  454.8% 
- ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุม  (4.9)  (3.0) (2.1) -57.0% -29.0%  (14.9)  (10.8) -27.2% 
ก ำไรส ำหรับงวด  45.9   73.8   59.5  29.5% -19.4%  42.2   305.5  624.7% 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  0.07   0.11   0.07     0.08   0.40   
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

Q3/63 Q2/64 Q3/64 
เพ่ิมขึน้  
(ลดลง) 9M/63 9M/64 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ก ำไรขั้นตน้  304.3   273.0   245.4  -19.3% -10.1%  819.0   808.6  -1.3% 
EBITDA  127.4   162.4   133.0  4.4% -18.1%  265.3   550.7  107.6% 
อตัรำก ำไรขั้นตน้  28.0% 25.6% 25.1% -2.9% -0.5% 26.0% 25.7% -0.4% 
EBITDA Margin 11.7% 15.2% 13.6% 1.9% -1.6% 8.4% 17.5% 9.1% 
อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 4.7% 7.2% 6.3% 1.6% -0.9% 1.8% 10.0% 8.2% 

รายได้จากการขาย 
นับตั้งแต่ วนัท่ี 16 มีนำคม 2564 บริษทั บุญรอด เทรดดิ้ง จ ำกดั (“บุญรอด”) เขำ้มำร่วมถือหุ้นในสิริโปร ร้อยละ 30 และ 
บริษทัฯ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 50.01 ส่งผลให้วิธีกำรบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ ไม่สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีรวมสิริโปรเขำ้มำได ้โดยจะเปล่ียนเป็นกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้แทน ดงันั้นเพื่อเป็น
กำรเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั บริษทัฯได้
แสดงรำยไดใ้นส่วนของไตรมำส 3 ปี 2563 และรำยได้ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ปี 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั โดยปรับปรุง
รำยกำรของสิริโปรในส่วนของรำยได้กำรขำยผลิตภัณฑ์ในประเทศ และ รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อื่นให้บริษทั
ภำยนอกกลุม่ ตำมตำรำงและค ำอธิบำยดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

Q3/63 Q3/63 [1] Q2/64 Q3/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

YoY (%) YoY (%) [1] QoQ (%) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 807.9      768.7  848.6  792.1  -2.0% 3.0% -6.7% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่ำงประเทศ 211.8  211.8  219.3  185.5  -12.4% -12.4% -15.4% 
รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 1,019.7  980.5  1,067.9  977.6  -4.1% -0.3% -8.5% 
รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อ่ืนให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม 66.2  -    -    -    -100.0% - - 
รายได้จากการขาย 1,085.9    980.5  1,067.9  977.6  -10.0% -0.3% -8.5% 

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยในไตรมำส 3 ปี 2564 รวม 977.6 ล้ำนบำท ลดลง 108.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 

อยำ่งไรก็ตำม เม่ือเปรียบเทียบกบัรำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของสิริโปรในไตรมำส 3 ปี 2563 บริษทัฯ มีรำยได้
ลดลงร้อยละ 0.3 โดยสำเหตุหลกัสืบเน่ืองจำกกำรท่ีบริษทัฯ เขำ้ร่วมปฎิบติัตำมมำตรำกำรของภำครัฐเพื่อป้องกนักำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ในโรงงำน ส่งผลให้ก ำลงักำรผลิตมีกำรชะลอตัว และสูญเสียโอกำสในกำรขำยสินค้ำในช่วง
ระยะเวลำหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม รำยไดใ้นประเทศยงัคงเพ่ิมขึ้น 23.4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.0 จำกกำรบริหำรจดักำรท่ีดี แต่
ส่วนของรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศนั้น เผชิญกบัสถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ีรุนแรงโดยเฉพำะในภูมิภำค CLMV รวมถึง
ปัญหำทำงดำ้นกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือท่ียงัมีปัญหำขำดแคลนตั้งแต่ตน้ปี 2564 ส่งผลให้มีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 26.4 
ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 12.4 เม่ือเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัในปีก่อนหนำ้ 

1
 กำรปรับปรุงรำยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ในไตรมำส 3 ปี 2563 และรำยได ้ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ของปี 2563 และ 2564 ตำมกำรเปลี่ยนแปลงวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมจำกกำร

โอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี2564 เพื่อสำมำรถเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไตรมำสปัจจุบนั 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 90.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.5โดยมี
สำเหตุดงัท่ีไดก้ล่ำวไปขำ้งตน้ ประกอบกบัไตรมำส 3 ถือเป็นช่วงเวลำท่ียอดขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษทัฯ ต ่ำกว่ำไตรมำสอื่นๆ 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

9M/63 9M/63 [1] 9M/64 9M/64 [1] 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

YoY (%) YoY (%) [1] 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 2,408.1 2,273.4 2,473.4 2,477.3 2.7% 9.0% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่ำงประเทศ 627.8  627.8  589.9  589.9  -6.0% -6.0% 
รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3,035.9  2,901.1  3,063.3  3,067.2  0.9% 5.7% 
รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อ่ืนให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม 109.6  -    84.7  -    -22.8% - 
รายได้จากการขาย 3,145.5  2,901.1  3,148.0  3,067.2  0.1% 5.7% 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 3,148.0 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 2.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
0.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหน้ำและมีรำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของสิริโปร เท่ำกบั 
3,067.2 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 166.1 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้จำกรำยไดจ้ำก
กำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศท่ียงัคงเติบโต 

ต้นทุนการขายและอัตราต้นทุนการขาย 
บริษัทฯ มีต้นทุนกำรขำยรวมในไตรมำส 3 ปี  2564 เท่ำกับ  732.2 ล้ำนบำท ลดลง  49.4 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 6.3 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 และลดลง 62.7 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 ตำม
รำยไดจ้ำกกำรขำย และก ำลงักำรผลิตมีกำรชะลอตวั ส่งผลให้อตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวมเท่ำกบั
ร้อยละ 74.9 เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 72.0 ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และร้อยละ 74.4 ในไตรมำส 2 ปี 2564 ท่ีผำ่นมำ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีตน้ทุนกำรขำยรวมเท่ำกบั  2,339.4 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 12.9 ลำ้นบำท หรือ  
ร้อยละ 0.6 และมีอตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เท่ำกบัร้อยละ 74.3 เพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัร้อยละ 74.0 ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตำรำงแสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรของบริษทัฯ และอตัรำส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย ส ำหรับงวดสำมเดือนและ
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2564 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

Q3/63 Q2/64 Q3/64 
เพ่ิมขึน้  
(ลดลง) 9M/63 9M/64 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  176.2   109.5   105.7  -40.0% -3.5%  528.0   373.5  -29.3% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  59.0   48.1   56.4  -4.3% 17.2%  208.8   166.2  -20.4% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

16.2% 10.3% 10.8% -5.4% 0.5% 16.8% 11.9% -4.9% 

อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

5.4% 4.5% 5.8% 0.4% 1.3% 6.6% 5.3% -1.3% 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ  105.7 ล้ำนบำท ลดลง 70.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.0  
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นกำรร่วมค้ำ  
ของสิริโปร และกำรบริหำรจัดกำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทัฯ 
มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง 3.8 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.5 ตำมสัดส่วนของยอดขำย 

ส ำหรับเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 373.5 ลำ้นบำท ลดลง 154.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
29.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
กำรร่วมคำ้ของสิริ โปรและกำรบริหำรจดักำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั  56.4 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลดลง 2.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปล่ียนแปลง    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปรและกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึ้น 8.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 17.2 โดย 
ส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรวิจยัพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ และค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ส ำหรับเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 166.2 ลำ้นบำท ลดลง 42.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
20.4 เม่ือเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็น 
กำรร่วมคำ้ของสิริโปร และกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกับ 4.4 ล้ำนบำท ลดลง 14.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 77.1        
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 และลดลง 12.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 74.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 
เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวให้สถำบนักำรเงินภำยหลงักำรระดมทุนเสนอขำย IPO 

ส ำหรับเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 40.0 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 21.1 ลำ้นบำท หรือ    
ร้อยละ 34.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 ดว้ยเหตุผลหลกัเดียวกนักบัที่กล่ำวขำ้งตน้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เท่ำกบั 10.6 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 1.9 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 21.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ีผำ่นมำ โดยมีสำเหตุมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจำกก ำลงักำรผลิตท่ีมีกำรชะลอตวั ในช่วงตน้ของไตรมำส 3 ปี 2564 
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ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

ส ำหรับไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 17.4 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 5.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50.5        
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563 และ ลดลง 3.8 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 18.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 

ส ำหรับเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 53.4 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 42.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
409.1  เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธ ิ

ตำรำงแสดงก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2564  

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

Q3/63 Q2/64 Q3/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

9M/63 9M/64 
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่  50.9   76.8   61.6  21.1% -19.8%  57.0   316.3  454.8% 
ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทั

ยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้[2]  

 12.5   -     -    -100.0% -  31.0   9.8  -68.5% 

ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงิน
ลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

 -     8.7   10.6  100.0% 21.3%  -     20.3  100.0% 

ปรับปรุง ก ำไรจำกกำรสูญเสียกำร
ควบคมุในบริษทัยอ่ย 

 -     -     -    - -  -     (128.7) 100.0% 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จากการ
ด าเนินงานในธุรกิจหลัก 

 63.3   85.5   72.2  14.0% -15.6%  88.0   217.6  147.2% 

อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จำก
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั 

5.8% 8.0% 7.4% 1.6% -0.6% 2.8% 6.9% 4.1% 

ในไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 61.6 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธิฯจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 
72.2 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2563  จำกรำยไดใ้นประเทศท่ียงัเติบโต กำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยในกำร
ขำยและบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯลดลง 15.2 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 19.8 โดยมีสำเหตุหลกัจำก 
กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ เน่ืองจำกกำรเขำ้ร่วมมำตรำกำรของภำครัฐเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ในโรงงำน สถำนกำรณ์โควิด-19 ในภูมิภำคท่ีรุนแรง ประกอบกบัไตรมำส 3 ถือเป็นช่วงเวลำท่ียอดขำยสินคำ้
เฉล่ียของบริษทัฯ ต ่ำกว่ำไตรมำสอื่นๆ  

ส ำหรับเกำ้เดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 316.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นเท่ำกบั 259.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
454.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัเกำ้เดือนแรกของปี 2563  โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัท่ีดีขึ้น มีค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยและบริหำรท่ีลดลง และมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง รวมถึงก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในสิริ โปรจ ำนวน 
128.7 ล้ำนบำทในไตรมำส 1 ปี 2564 และบริษทัมีก ำไรสุทธิฯจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกับ 217.6 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้น 129.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 147.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 

2 รำยกำรส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ หมำยถึง ขำดทุนของสิริ โปรในสัดส่วนที่บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 70 ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจำกบริษทัยอ่ยเป็น
กำรร่วมคำ้ 
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4. ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ เท่ำกับ 3,738.3 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 237.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.0 
เม่ือเปรียบเทียบกบัสินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชเ้น่ืองจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริโปร 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 หน้ีสินของบริษทัฯ เท่ำกับ 873.5 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกับ 2,642.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 75.2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัหน้ีสินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวให้
สถำบนักำรเงิน ภำยหลงักำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น IPO 

ส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกบั  2,864.8 ลำ้นบำทโดย เพ่ิมขึ้น 2,404.4 
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 522.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตุจำกกำรระดมทุนจำก
กำรเสนอขำยหุ้น IPO กำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสะสมอนัเน่ืองมำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ และก ำไรจำกกำรสูญเสียกำร
ควบคุมในบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในช่วงเกำ้เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกบั 356.5 ลำ้นบำท ลดลง 11.4 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนในช่วงเก้ำเดือนแรกของปี 2564 เท่ำกับ 101.9 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ  
มีกำรลงทุนเพ่ิมเติมในสินทรัพยถ์ำวร มีกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของสิริโปร และมีเงินสดท่ีลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริโปร 

กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปสุทธิในกิจกรรมจดัหำเงิน ในช่วงเกำ้เดือนแรกของปี 2564 เท่ำกบั 267.8 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรช ำระคืน
เงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวให้สถำบนักำรเงินภำยหลงักำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น IPO และกำรจ่ำยเงินปันผลสุทธิ
กบัเงินรับจำกกำรเพ่ิมทุน 


