
บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ3ง จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัทีI 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้ือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร 
ของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้  
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
 
 
 
 
 

อมรรตัน์  เพิ5มพนูวฒันาสขุ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 106,410,446 162,075,815 59,974,696 50,776,375

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สุทธิ 7 1,277,066,595 1,126,255,075 1,269,280,108 1,122,544,848

สินคาคงเหลือ สุทธิ 534,784,093 412,073,636 492,399,241 386,553,737

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 2,030,494 2,069,269 3,415,823 1,927,060

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,920,291,628 1,702,473,795 1,825,069,868 1,561,802,020

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 544,925,409 539,925,409

เงินลงทุนในการรวมคา 9 121,008,655 137,091,402 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิ 10.1 2,005,759,632 1,858,486,654 1,179,561,419 1,202,454,483

สินทรัพยสิทธิการใช สุทธิ 10.2 337,778,239 345,913,916 300,448,446 308,268,949

สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ 18,758,319 19,882,149 18,064,149 19,220,373

คาความนิยม 3,201,936 3,201,936 - -

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28,509,648 24,880,809 23,334,595 21,557,780

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 64,928,789 60,336,115 23,491,902 20,185,699

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,579,945,218 2,449,792,981 2,089,825,920 2,111,612,693

รวมสินทรัพย์ 4,500,236,846 4,152,266,776 3,914,895,788 3,673,414,713

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  __________________________________ กรรมการ  __________________________________
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี3 สินและส่วนของเจ้าของ

หนี3 สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 10,148,660 - 10,148,660

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 1,026,737,043 876,686,407 936,074,538 816,599,562

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชา

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป สุทธิ 4,073,794 5,751,094 3,587,109 4,797,962

ภาษีเงินไดคางจาย 61,460,270 33,630,391 61,316,377 33,236,543

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - 365,880 - 365,880

รวมหนี3 สินหมุนเวียน 1,092,271,107 926,582,432 1,000,978,024 865,148,607

หนี3 สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชา สุทธิ 11,116,075 12,789,517 9,578,241 10,649,909

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ 11 56,133,322 - - -

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 54,097,153 53,679,384 53,741,231 53,093,334

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 72,399,763 68,533,830 - -

รวมหนี3 สินไม่หมุนเวียน 193,746,313 135,002,731 63,319,472 63,743,243

รวมหนี3 สิน 1,286,017,420 1,061,585,163 1,064,297,496 928,891,850

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนี3 สินและส่วนของเจ้าของ (ตอ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน

   - ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 960,000,000 หุน 

        มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000

   - ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 960,000,000 หุน 

        มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 0.5 บาท 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 2,018,140,406 2,018,140,406 2,018,140,406 2,018,140,406

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจ

   ภายใตการควบคุมเดียวกัน สุทธิ (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709) (412,488,709)

สวนต่ําจากการเปล่ียนแปลงสัดสวน

  การถือหุนในบริษัทยอย (829,580) (829,580) - -

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000

   ยังไมไดจัดสรร 538,447,630 451,648,809 612,108,154 506,032,725

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 276,424,347 253,185,969 104,838,441 104,838,441

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 2,947,694,094 2,837,656,895 2,850,598,292 2,744,522,863

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 266,525,332 253,024,718 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,214,219,426 3,090,681,613 2,850,598,292 2,744,522,863

รวมหนี3 สินและส่วนของเจ้าของ 4,500,236,846 4,152,266,776 3,914,895,788 3,673,414,713

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจากการขาย 5 1,323,467,211 1,067,893,465 1,287,178,231 1,049,277,037

รายไดอ่ืน 15,956,453 5,527,188 21,630,613 12,531,413

รวมรายได้ 1,339,423,664 1,073,420,653 1,308,808,844 1,061,808,450

ค่าใช้จ่าย

ตนทุนการขาย 978,023,462 794,934,735 953,016,003 784,274,191

คาใชจายในการขาย 158,971,005 109,515,610 152,109,130 101,420,639

คาใชจายในการบริหาร 50,768,948 48,143,152 51,991,468 46,007,450

รวมค่าใช้จ่าย 1,187,763,415 952,593,497 1,157,116,601 931,702,280

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 151,660,249 120,827,156 151,692,243 130,106,170

ตนทุนทางการเงิน (146,150) (17,061,346) (125,755) (17,029,010)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา (6,223,852) (8,712,895) - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 145,290,247 95,052,915 151,566,488 113,077,160

ภาษีเงินได 12 (29,593,210) (21,259,372) (30,087,095) (22,852,195)

กําไรสําหรับงวด 115,697,037 73,793,543 121,479,393 90,224,965

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- ผลตางจากการแปลงคา

ขอมูลทางการเงิน 40,459,139 12,676,488 - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 40,459,139 12,676,488 - -

กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

สําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได้ 40,459,139 12,676,488 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 156,156,176 86,470,031 121,479,393 90,224,965

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

- สวนของผูเปนเจาของของบริษัท 115,829,839 76,782,742 121,479,393 90,224,965

- สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (132,802) (2,989,199) - -

กําไรสําหรับงวด 115,697,037 73,793,543 121,479,393 90,224,965

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

- สวนของผูเปนเจาของของบริษัท 141,283,925 84,082,640 121,479,393 90,224,965

- สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 14,872,251 2,387,391 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 156,156,176 86,470,031 121,479,393 90,224,965

กําไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 13 0.12 0.11 0.13 0.13

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



6

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจากการขาย 5 2,456,539,600 2,170,380,985 2,401,415,046 2,041,122,354

กําไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย - 128,734,589 - -

รายไดอ่ืน 26,476,096 12,951,047 38,445,178 22,432,516

รวมรายได้ 2,483,015,696 2,312,066,621 2,439,860,224 2,063,554,870

ค่าใช้จ่าย

ตนทุนการขาย 1,800,685,697 1,607,166,933 1,766,060,263 1,543,907,344

คาใชจายในการขาย 284,014,353 267,848,705 268,823,364 205,171,622

คาใชจายในการบริหาร 104,376,232 109,753,439 104,104,123 92,445,627

รวมค่าใช้จ่าย 2,189,076,282 1,984,769,077 2,138,987,750 1,841,524,593

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 293,939,414 327,297,544 300,872,474 222,030,277

ตนทุนทางการเงิน (325,722) (35,611,234) (282,756) (34,479,836)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 9 (14,325,835) (9,719,855) - -

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 279,287,857 281,966,455 300,589,718 187,550,441

ภาษีเงินได 12 (58,650,983) (35,966,619) (60,114,359) (37,809,701)

กําไรสําหรับงวด 220,636,874 245,999,836 240,475,359 149,740,740

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



7

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- ผลตางจากการแปลงคา

ขอมูลทางการเงิน 37,300,870 35,353,437 - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยัง

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 37,300,870 35,353,437 - -

กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

สําหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได้ 37,300,870 35,353,437 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 257,937,744 281,353,273 240,475,359 149,740,740

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

- สวนของผูเปนเจาของของบริษัท 221,198,751 254,691,653 240,475,359 149,740,740

- สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (561,877) (8,691,817) - -

กําไรสําหรับงวด 220,636,874 245,999,836 240,475,359 149,740,740

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

- สวนของผูเปนเจาของของบริษัท 244,437,130 275,023,915 240,475,359 149,740,740

- สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 13,500,614 6,329,358 - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 257,937,744 281,353,273 240,475,359 149,740,740

กําไรต่อหุ้น

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 13 0.23 0.35 0.25 0.21

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



8

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีB ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลกระทบจาก ส่วนตํBาจากการ รวม

การรวมธุรกิจ เปลีB ยนแปลง ส่วนเกินทุน ผลต่าง องค์ประกอบอืBน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีBออกและ สํารอง ภายใต้การ สัดส่วนการถือหุ้น จากการ จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีB ไม่มีอํานาจ รวม

ชําระแล้ว ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ตีราคาทีB ดิน ข้อมูลทางการเงิน เจ้าของ ของบริษัท ควบคุม ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วันทีB  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

การลดลงของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

จากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย - - - - - - - - - (12,301,790) (12,301,790)

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจ้าของ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืBน

กําไรสะสม
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีB ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลกระทบจาก ส่วนตํBาจากการ รวม

การรวมธุรกิจ เปลีB ยนแปลง ส่วนเกินทุน ผลต่าง องค์ประกอบอืBน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีBออกและ ส่วนเกิน สํารอง ภายใต้การ สัดส่วนการถือหุ้น จากการ จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีB ไม่มีอํานาจ รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ตีราคาทีB ดิน ข้อมูลทางการเงิน เจ้าของ ของบริษัท ควบคุม ส่วนของเจ้าของ

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

ยอดคงเหลือต้นงวด

ณ วันทีB  1 มกราคม พ.ศ. 2565 480,000,000 2,018,140,406 48,000,000 451,648,809 (412,488,709) (829,580) 236,255,843 16,930,126 253,185,969 2,837,656,895 253,024,718 3,090,681,613

เงินปนผลจาย 14 - - - (134,399,930) - - - - - (134,399,930) - (134,399,930)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 221,198,751 - - - 23,238,378 23,238,378 244,437,129 13,500,614 257,937,743

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 480,000,000 2,018,140,406 48,000,000 538,447,630 (412,488,709) (829,580) 236,255,843 40,168,504 276,424,347 2,947,694,094 266,525,332 3,214,219,426

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจ้าของ

กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

กําไรสะสม
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีB ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลกระทบจาก กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

การรวมธุรกิจ ส่วนเกินทุน รวม

ทุนทีBออกและ สํารอง ภายใต้การ จากการ องค์ประกอบอืBน รวม

ชําระแล้ว ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ตีราคาทีB ดิน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วันทีB  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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - 149,740,740 - - - 149,740,740

ยอดคงเหลือปลายงวด 

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

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีB ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผลกระทบจาก กําไรเบ็ดเสร็จอืBน

การรวมธุรกิจ ส่วนเกินทุน รวม

ทุนทีBออกและ ส่วนเกิน สํารอง ภายใต้การ จากการ องค์ประกอบอืBน รวม

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ตีราคาทีB ดิน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วันทีB  1 มกราคม พ.ศ. 2565 480,000,000 2,018,140,406 48,000,000 506,032,725 (412,488,709) 104,838,441 104,838,441 2,744,522,863

เงินปนผลจาย 14 - - - (134,399,930) - - - (134,399,930)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 240,475,359 - - - 240,475,359

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 480,000,000 2,018,140,406 48,000,000 612,108,154 (412,488,709) 104,838,441 104,838,441 2,850,598,292

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอืBนของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 279,287,857 281,966,455 300,589,718 187,550,441

รายการปรับปรุง

คาเส่ือมราคา 77,080,765 88,876,914 72,481,681 76,564,913

คาตัดจําหนาย 1,571,041 1,534,163 1,566,475 1,495,102

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินคาคงเหลือ 3,780,044 1,375,322 3,780,044 1,375,322

กําไรจากการตัดจําหนายและจําหนาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (61,455) (2,526,829) (61,455) (2,526,829)

คาเผื่อ (การกลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึน

สําหรับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน และหนี้สูญ (779,781) 2,164,665 (753,187) 1,425,250

คาเผื่อ (การกลับรายการ) การลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 2,581,371 (2,179,517) 3,131,495 (1,530,893)

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,834,499 2,403,128 1,795,537 1,867,449

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน (1,605,868) 1,800,816 (1,084,665) 4,548,083

กําไรจากการวัดมูลคายุติธรรมของอนุพันธทางการเงิน - (221,093) - (221,093)

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา 9 14,325,835 9,719,855 - -

การปรับปรุงรายการระหวางกันกับการรวมคาสําหรับ

กําไรในสินคาคงเหลือปลายงวด 9 1,756,912 9,983,081 - -

กําไรจากการยกเลิกสินทรัพยสิทธิการใช (36,820) (108,644) - -

กําไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย - (128,734,589) - -

ดอกเบี้ยรับ (90,243) (59,562) (63,003) (3,612)

ตนทุนทางการเงิน 325,722 35,611,234 282,756 34,479,836

กระแสเงินสดก่อนการเปลีB ยนแปลงของสินทรัพย์

และหนี3 สินดําเนินงาน 379,969,879 301,605,399 381,665,396 305,023,969

การเปลีB ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี3 สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน (146,794,786) (223,387,385) (143,104,134) 671,031

สินคาคงเหลือ (129,071,872) (28,279,483) (112,757,043) (30,274,609)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 38,775 100,253 (1,488,763) 121,236

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (19,672,336) (157,356) (42,300) (73,973)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 142,176,592 214,127,797 110,284,545 (26,080,858)

จายผลประโยชนพนักงาน (1,416,730) (319,969) (1,416,730) (319,969)

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (365,880) (34,192) (365,880) -

เงินสดไดมาจากการดําเนินงาน 224,863,642 263,655,064 232,775,091 249,066,827

จายภาษีเงินได (34,835,901) (12,148,535) (33,811,340) (9,969,854)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 190,027,741 251,506,529 198,963,751 239,096,973

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ3 ง จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ3 นสุดวันทีB  30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 90,243 59,562 63,003 3,612

เงินสดจายจากการเพ่ิมทุนในบริษัทยอย - - (5,000,000) (11,040,000)

เงินสดจายเพ่ือซื้อหุนเพ่ิมทุนในการรวมคา - (11,432,965) - -

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (410,251) (103,799) (410,251) (42,000)

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (153,819,547) (28,584,883) (36,805,155) (20,019,634)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 138,184 2,577,334 138,184 2,577,334

เงินสดลดลงจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุน

ในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนในการรวมคา - (22,675,373) - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (154,001,371) (60,160,124) (42,014,219) (28,520,688)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดสุทธิจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (10,040,660) (2,871,678) (10,040,660) (2,871,678)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 56,255,815 33,635,297 - 33,635,297

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (188,888,400) - (188,888,400)

เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชา (3,406,562) (13,450,194) (3,056,216) (4,460,407)

เงินสดจายดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในการจัดหาเงิน (2,288,558) (36,946,826) (286,139) (35,815,429)

เงินปนผลจาย 14 (134,368,196) - (134,368,196) -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,848,161) (208,521,801) (147,751,211) (198,400,617)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิB มขึ3น (ลดลง) สุทธิ (57,821,791) (17,175,396) 9,198,321 12,175,668

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 162,075,815 173,172,489 50,776,375 4,254,716

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงินสด 2,156,422 11,493,953 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 106,410,446 167,491,046 59,974,696 16,430,384

รายการทีB ไม่ใช่เงินสด

การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยสินเช่ือ 76,249,888 23,027,075 28,629,325 20,458,472

การไดมาซึ่งสินทรัพยสิทธิการใชภายใตสัญญาเชา 10.2 1,712,133 3,319,226 773,695 383,834

การยกเลิกสินทรัพยสิทธิการใชภายใตสัญญาเชา สุทธิ 10.2 1,793,647 5,265,632 - -

การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเชา สุทธิ 1,830,467 5,374,276 - -

การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณดวยการหักกลบกับลูกหนี้อ่ืน - - - 3,090,859

การซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนดวยการหักกลบกับลูกหนี้อ่ืน - - - 679,788

เงินปนผลคางจาย 59,017 - 59,017 -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ3ง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมลูทั Kวไป  

 
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี ้
 
325/6-9 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า กลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 

3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที ่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที ่ใช้ในการจัดทำ 
งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบาย
การบัญชีมาใช้ และจำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่สำคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ3ง จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับ 
และสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน 
โดยพิจารณาจากกำไรของสว่นงาน 
 
กลุ่มกิจการมีรายละเอียดส่วนงานที่รายงาน ดังนี ้
 
• ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม 
• ผลิตและจำหน่ายอาหารว่าง 
• จัดจำหน่ายสินค้าอื่น (1) 
 
ผลการดำเนินงานตามส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล 
ส่วนที่ไม่ได้มีการปันส่วนงาน ได้แก่ กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย ต้นทุนทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า และภาษีเงินได ้
 
รายได้หลักของกลุ่มกิจการเกิดจากการขายสินค้า ได้แก่ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งสำหรับตลาดในประเทศ 
และต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัต ิณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
 
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานธุรกิจมีแสดงดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
ผลิตและจาํหน่าย

เครืKองดืKม 
ผลิตและจาํหน่าย

อาหารว่าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    
    

รายได้จากลูกค้าภายนอก 611,418 712,050 1,323,468 
    

ค่าเสื่อมราคา 22,415 16,285 38,700 
    

กำไรของส่วนงาน 36,034 115,627 151,661 
    

ต้นทุนทางการเงิน   (146) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า   (6,224) 
ภาษีเงินได้   (29,593) 
กำไรสำหรับงวด   115,698 
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด   40,459 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด   156,157 
 
  



บริษทั ศรีนานาพร มารเ์กต็ติ3ง จาํกดั (มหาชน) 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
ผลิตและจาํหน่าย

เครืKองดืKม 
ผลิตและจาํหน่าย

อาหารว่าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    
    

รายได้จากลูกค้าภายนอก 496,553 571,340 1,067,893 
    

ค่าเสื่อมราคา 22,383 18,405 40,788 
    

กำไรของส่วนงาน 33,407 87,421 120,828 
    

ต้นทุนทางการเงิน   (17,061) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า   (8,713) 
ภาษีเงินได้   (21,260) 
กำไรสำหรับงวด   73,794 
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด   12,676 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด   86,470 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 
ผลิตและจาํหน่าย

เครืKองดืKม 
ผลิตและจาํหน่าย

อาหารว่าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    
    

รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,123,684 1,332,856 2,456,540 
    

ค่าเสื่อมราคา 44,052 33,029 77,081 
    

กำไรของส่วนงาน 71,878 222,062 293,940 
    

ต้นทุนทางการเงิน   (326) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า   (14,326) 
ภาษีเงินได้   (58,651) 
กำไรสำหรับงวด   220,637 
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด   37,301 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด   257,938 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

เครืKองดืKม 

ผลิตและ

จาํหน่าย

อาหารว่าง 

 

จดัจาํหน่าย

สินค้าอืKน(1) รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     
     

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

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

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

กำไรจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย    128,735 
ต้นทุนทางการเงิน    (35,611) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า    (9,720) 
ภาษีเงินได้    (35,967) 
กำไรสำหรับงวด    246,000 
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด    35,353 
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด    281,353 
 
(1) เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท สิร ิโปร จำกัด (สิริ โปร) ซึ่งกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมในสิร ิโปร เมื่อวันที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
รายได้จากการขายแยกแสดงรายได้จากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแสดงดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   
-  ภายในประเทศ (*) 967,136 848,624 
-  ต่างประเทศ (*) 356,332 219,269 
รายได้ทั้งหมด 1,323,468 1,067,893 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 
   

รายได้จากลกูค้าภายนอก   
-  ภายในประเทศ (*) 1,865,774 1,765,932 
-  ต่างประเทศ (*) 590,766 404,449 
รายได้ทั้งหมด 2,456,540 2,170,381 
 
(*) รายได้แสดงตามประเทศที่เป็นถิ่นฐานของลูกค้า  
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีรายได้จากการขายโดยใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ตั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายได้
ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ตั้งในประเทศไทย 
 
ลกูคา้รายใหญ่ 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเกิดจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่าง คิดเป็น 
ร้อยละ 50.1 ของรายได้รวมก่อนหักเงินคืนและส่วนลด (พ.ศ. 2564 ร้อยละ 43.4 ของรายได้รวมก่อนหักเงินคืนและส่วนลด) 
 

6 มลูค่ายติุธรรม 

 
การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกระดับข้อมูลตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที ่1) 
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม 

(ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที ่2) 
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที ่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที ่ไม่สามารถสังเกตได้)  

(ข้อมูลระดับที่ 3) 
 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการซึ่งผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าราคาตามบัญชีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน

ตัดจำหน่ายแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
- ลูกหนี้การค้า 
- ลูกหนี้อื่น(*) 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(*) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(*) 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
- ลูกหนี้การค้า 
- ลูกหนี้อื่น(*) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(*) 

 

หนี3สินทางการเงิน 

- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น(*) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

หนี3สินทางการเงิน 

- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น(*) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 

(*) ไม่รวมรายการที่ไม่ใช่สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน 
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7 ลกูหนี3การค้าและลกูหนี3อืKน สทุธิ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัทีK 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2565 

พนับาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

พนับาท 

     
ลูกหนี้การค้า 916,423 867,783 883,009 835,958 
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 16.3) 299,228 212,954 326,755 247,547 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (15,731) (16,514) (14,227) (15,064) 
ลูกหนี้การค้า สุทธ ิ 1,199,920 1,064,223 1,195,537 1,068,441 
     
ลูกหนี้สรรพากร 16,209 18,175 - - 
ลูกหนีอ้ื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ ข้อ 16.3) 7,365 3,256 43,582 24,024 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 16,719 17,589 16,102 16,713 
อื่น ๆ 37,348 23,531 14,553 13,886 
รวมลูกหนี้อื่น 77,641 62,551 74,237 54,623 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (494) (519) (494) (519) 
ลูกหนีอ้ื่น สุทธ ิ 77,147 62,032 73,743 54,104 
     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 1,277,067 1,126,255 1,269,280 1,122,545 
 
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 868,498 821,275 863,937 821,410 
ไม่เกิน 3 เดือน 321,394 232,478 312,193 230,869  
3 - 6 เดือน 5,102 4,107 9,819 6,796 
6 - 12 เดือน 1,651 2,662 6,313 5,155 
เกินกว่า 12 เดือน 19,006 20,215 17,502 19,275 
รวม 1,215,651 1,080,737 1,209,764 1,083,505 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (15,731) (16,514) (14,227) (15,064) 
ลูกหนี้การค้า สุทธ ิ 1,199,920 1,064,223 1,195,537 1,068,441 
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8 เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทนุ 

 
ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงดังต่อไปนี้ 
 

  

สถานที(หลกัในการ

ประกอบธรุกิจ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ

โดยกลุ่มกิจการ (ร้อยละ) 

 

ทนุชาํระแล้ว (พนั) วิธีราคาทนุ (พนับาท)   และประเทศ  

ชื(อบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ ที(จดทะเบยีนจดัตั Nง พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 สกลุเงิน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

          
บริษทัย่อย          
บริษทัย่อยทางตรง          
บริษัท เอสเอ็นเอ็นพ ีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิค 

   แก่กิจการที่เก่ียวข้อง 
ไทย 99.9 99.9 บาท 525,500 520,500 544,925 539,925 

บริษทัย่อยทางอ้อม          
บริษัท ศรีนานาพร ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม ไทย 99.9 99.9 บาท 1,000 1,000 999 999 
S.C Food Products Co., Ltd. ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม กัมพูชา 60.0 60.0 เรียลกัมพูชา 36,000,000 36,000,000 172,899 172,899 
STVV Development Co., Ltd. (1)   ถือครองอสังหาริมทรัพย์ กัมพูชา 49.0 49.0 เรียลกัมพูชา 4,400,000 4,400,000 18,812 18,812 
Harirama Venture Incorporated จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม ฟิลิปปินส ์ 80.0 80.0 เปโซ 12,500 12,500 6,586 6,586 
S.C Food Trading Co., Ltd. จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม กัมพูชา 100.0 100.0 เรียลกัมพูชา 400,000 400,000 3,170 3,170 
S.T. Food Marketing Co., Ltd. ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวียดนาม 100.0 100.0 ดงเวียดนาม 135,000,000 135,000,000 189,054 189,054 
Jin Xinglong (Shenzhen)  
   Import and Export Co., Ltd. 

จัดจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม จีน 100.0 100.0 หยวน - - - - 

 
(1) กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนใน STVV Development Co., Ltd. เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากกลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว 
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8.2 การเปลีKยนแปลงของเงินลงทนุ 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 

  

ราคาตามบัญชีต้นงวด 539,925 
การลงทุนเพิ่ม 5,000 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 544,925 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังต่อไปนี้ 
 
บริษทัย่อยทีKบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 
บริษทั เอสเอน็เอน็พี อินเตอรเ์นชั Kนแนล จาํกดั (SNNPI) 

 
การจา่ยชาํระคา่หุน้เพิ 2มทนุ 
 
เมื่อวันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของ SNNPI เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินแล้วทั้งสิ้น 25.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 50 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ SNNPI เมื่อวันที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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9 เงินลงทนุในการร่วมค้า 

 

9.1 รายละเอียดของเงินลงทนุ 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า แสดงดังต่อไปนี้ 
 

  สถานทีKหลกัในการ สดัส่วนความเป็น

เจ้าของโดยกลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 
ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  

ประกอบธรุกิจ 

และประเทศ 

 เงินลงทนุตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทนุตามวิธี 

ราคาทนุ 

ชืKอบริษทั ลกัษณะของธรุกิจ ทีKจดทะเบยีนจดัตั 3ง พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 สกลุเงิน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

          
การร่วมค้า          
บริษัท สิริ โปร จำกัด(1) จัดจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ ไทย 50.01   50.01   บาท 121,009 137,091 - - 
     สินค้าอุปโภคบริโภคอื่น          
 
(1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดำเนินงานในกิจการเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า 
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9.2 การเปลีKยนแปลงของเงินลงทนุ 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 

 พนับาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นงวด 137,091 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (14,325) 
การปรับปรุงรายการระหว่างกันกับการร่วมค้า  
   สำหรับกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด (1,757) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 121,009 
 

10 ทีKดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 

 
10.1 ทีKดิน อาคารและอปุกรณ์ สทุธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 

ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   
ราคาตามบัญชีต้นงวด สุทธิ 1,858,487 1,202,454 
ซื้อสินทรัพย ์ 176,251 41,071 
ตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย ์สุทธ ิ (77) (77) 
ค่าเสื่อมราคา (68,119) (63,887) 
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน 39,218 - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธ ิ 2,005,760 1,179,561 
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10.2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ สทุธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงิน 

รวม 

ข้อมลูทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

   
ราคาตามบัญชีต้นงวด สุทธิ 345,914 308,269 
การเพิ่มขึ้น 1,712 774 
การยกเลิกสัญญาเช่า (1,794) - 
ค่าเสื่อมราคา (9,441) (8,595) 
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 77 - 
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน 1,310 - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด สุทธ ิ 337,778 300,448 

 
11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นงวด - 
กระแสเงินสด :  
   รับเงินกู้เพิ่มระหว่างงวด 56,256 
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด :  
   ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม (1,788) 
   ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน 1,665 
ราคาตามบัญชีปลายงวด 56,133 
หัก  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป ี - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 56,133 
 
ในระหว่างไตรมาส 2 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมจำนวน 190,000  
ล้านดงเวียดนาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนธนาคารบวกร้อยละ 2.875 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มงวดแรก
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2570 และถูกค้ำประกันโดย บริษัท เอสเอ็นเอ็นพี อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดบางประการตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การดำรง
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยได้เบิกเงินกู้ยืมแล้วเป็นจำนวน 38,217 ล้านดงเวียดนาม หรือเทียบเท่า 56.3 ล้านบาท 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อแบบมีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 1,568.0 ล้านบาท
จำนวน 151,783 ล้านดงเวียดนาม และจำนวน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 
ที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 998.6 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1,337.9 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระดอกเบี้ย
จากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 988.9 ล้านบาท ตามลำดับ) 
 

12 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน มีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 31,112 20,330 31,043 20,059 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,519) 930 (956) 2,793 
รวมภาษีเงินได ้ 29,593 21,260 30,087 22,852 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 62,072 32,811 61,891  32,105 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (3,421) 3,156 (1,777) 5,705 
รวมภาษีเงินได ้ 58,651 35,967 60,114 37,810 
 
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้งค้างจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใช้อัตราภาษีเดียวกันกับที่ใช้กับอัตราของกำไรรวมทั้งปี
ที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้น คือ อัตราร้อยละ 21.00 ต่อปี (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที ่ใช้ในงวดระหว่างกาลหกเดือนสิ ้นสุดวันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คืออัตราร้อยละ 12.76 ต่อปี)  
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13 กาํไรต่อหุ้น 

 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและ 
ชำระในระหว่างงวด 
 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน ดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) 115,830 76,783 121,479 90,225 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 960,000,000 720,000,000 960,000,000 720,000,000 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12 0.11 0.13 0.13 
 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) 221,199 254,692 240,475 149,741 
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 960,000,000 720,000,000 960,000,000 720,000,000 
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.23 0.35 0.25 0.21 
 

14 เงินปันผลจ่าย 

 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 230.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับป ีพ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็น
จำนวนเงิน 134.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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15 ภาระผกูพนัและสญัญาทีKสาํคญั 

 
ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
ภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในข้อมูลทางการเงินมีดังนี ้
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
อาคารและอุปกรณ์ 130,818 184,523 28,594 16,911 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,795 1,620 1,795 1,620 
 132,613 186,143 30,389 18,531 

 
ข) ภาระผกูพนัอืKน 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีภาระผูกพันหนังสือสัญญาค้ำประกันกับสถาบันการเงินจำนวน 10.9 ล้านบาท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 10.9 ล้านบาท)  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบจำนวน 40.4 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการ 
ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจนถึงสิ้นป ีพ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 85.5 ล้านบาท) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีการค้ำประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าบางส่วนกับสถาบันการเงินให้แก่การร่วมค้าแห่งหนึ่ง
เป็นจำนวนเงิน 43.8 ล้านบาท (ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 62.1 ล้านบาท) 
 

ค) สญัญาทีKสาํคญั 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญาเช่าที่ดินกับ Vietnam-Singapore Industrial Park J.V. Co., Ltd. (VSIP)  
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 12.5 ไร่ โดยมีระยะเวลา 39 ปี อัตราค่าเช่าทั้งสิ ้น 25,340 ล้านดงเวียดนาม  
โดยบริษัทได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก ่VSIP ทั้งจำนวน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพร้อมการเช่าพื้นที่หลังคาสิ่งปลูกสร้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
หลายสัญญา โดยบริษัทได้ตกลงซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี 
นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามปริมาณความต้องการเฉลี่ย 150,000 กิโลกรัม 
ต่อเดือน หรือ 1,800,000 กิโลกรัมต่อป ีโดยมีระยะเวลา 5 ปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2570 
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16 รายการกบับคุคลหรือกิจการทีKเกีKยวข้องกนั 

 
บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม 
โดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมค้า และบุคคล 
หรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
กับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ Concord I. Capital Limited และบริษัท แอสเซนต์ ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 32.2 
 
รายละเอียดบริษัทย่อยและการร่วมค้าของบริษัทระบุไว้ตามหมายเหตุฯ ข้อ 8 และข้อ 9 
 
กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือกิจการที่ผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กับคณะกรรมการของกิจการ หรือกรรมการของกิจการเป็นผู้ถือหุ้น
ของกิจการนั้น 
 
รายการระหว่างบริษัทใหญ ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่บริษัทย่อย การร่วมค้า และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคาดังนี้ 
 
- การขายสินค้า คิดราคาโดยใช้ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม 
- รายได้ดอกเบี้ยรับ คำนวณโดยคำนึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มา โดยถัวเฉลี่ยบวกกำไรส่วนเพิ่ม 
- รายได้จากการให้เช่า คิดราคาตามราคาที่ตกลงกัน 
- รายได้อื่นประกอบไปด้วยรายได้ค่าบริหารจัดการ เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากต้นทุนการให้บริการบวกกำไรส่วนเพิ่ม 

- รายการซื้อสินค้าและรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและคิดราคาโดยใช้ราคาตามที่ตกลงกัน 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

16.1 รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้เช่าและรายได้อืKน 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าให้กับ     
   บริษัทย่อย - - 46,373 60,930 
   การร่วมค้า 216,026 205,645 216,026 205,645 
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 46 52 46 52 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 12 281 12 281 
 216,084 205,978 262,457 266,908 
     

รายได้จากการให้เช่า     
   บริษัทย่อย - - 769 756 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 67 68 67 68 
 67 68 836 824 
     

รายได้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 7,882 5,162 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 1,573 2,189 1,573 2,189 
 1,573 2,189 9,455 7,351 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าให้กับ     
   บริษัทย่อย - - 111,536 288,342 
   การร่วมค้า 430,977 255,274 430,977 255,274 
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 61 52 61 52 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 991 842 991 842 
 432,029 256,168 543,565 544,510 
     

รายได้จากการให้เช่า     
   บริษัทย่อย - - 1,554 1,495 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 135 135 135 135 
 135 135 1,689 1,630 
     

รายได้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 14,214 9,035 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 6,772 5,232 6,772 5,232 
 6,772 5,232 20,986 14,267 
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16.2 การซื3อสินค้าและรบับริการ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซื้อสินค้าจาก     
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 124 119 124 119 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 24,604 22,214 24,604 21,997 
 24,728 22,333 24,728 22,116 
     
ค่าไฟฟ้า     
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 2,277 2,071 2,277 2,071 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซื้อสินค้าจาก     
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 240 201 240 201 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 45,142 44,581 45,142 42,333 
 45,382 44,782 45,382 42,534 
     
ค่าไฟฟ้า     
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 4,515 3,984 4,515 3,984 
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16.3 ยอดคงเหลือทีKเกิดจากการซื3อและขายสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุฯ ข้อ 7)     
   บริษัทย่อย - - 63,744 55,361 
   การร่วมค้า 299,228 212,954 299,228 212,954 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 7,365 3,256 7,365 3,256 
 306,593 216,210 370,337 271,571 
     
สินทรัพย์สิทธิการใช ้     
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 7,524 8,020 7,524 8,020 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน  286,160 292,122 286,160 292,122 
 293,684 300,142 293,684 300,142 
     
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 3,553 10,914 
   การร่วมค้า 34,259 35,344 34,259 35,344 
   บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 430 410 430 410 
   กิจการที่มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 28,027 26,300 28,045 25,715 
 62,716 62,054 66,287 72,383 

 

16.4 ยอดคงเหลือทีKเกิดจากหนี3สินตามสญัญาเช่า 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
หนี้สินตามสัญญาเช่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
   ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 926 910 926 910 
   ส่วนที่ถึงกำหนดชำระมากกว่า 1 ปี 6,928 7,395 6,928 7,395 
 7,854 8,305 7,854 8,305 
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16.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
ค่าตอบแทนจ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับกรรมการและผู้บริหารสำคัญมีดังนี้ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 12,053 13,085 12,053 13,085 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ 95 234 95 234 
 12,148 13,319 12,148 13,319 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ3นสดุวนัทีK 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 25,937 25,826 25,937 25,826 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอาย ุ 306 467 306 467 
 26,243 26,293 26,243 26,293 

 
17 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีKในรายงาน 

 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.80 ล้านบาท โดยกำหนด
จ่ายเงินปันผลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
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