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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 4 และปี 2564 

บริษทั ศรีนำนำพร มำร์เกต็ติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

1. ภาพรวมผลประกอบการของไตรมาส 4 และปี 2564  
 

- บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (“ก ำไรสุทธิฯ”) ในไตรมำส 4 ปี 2564 เท่ำกบั 120.9 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
228.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 และ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 โดยมีก ำไร
สุทธิฯ ส ำหรับปี 2564 เท่ำกบั 437.2 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 366.0 จำกปี 2563 จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกบักำรบริหำรตน้ทุน และค่ำใชจ้่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

- ก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั ในไตรมำส 4 ปี 2564 มีจ ำนวนทั้งส้ิน  126.7  ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
188.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 ส่งผลให้  
ปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 344.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 212.3 ลำ้นบำท หรือร้อย
ละ 160.8 เม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2563 ท่ีผำ่นมำ 

- บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2564 รวม 1,209.9 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 3.0 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 
4 ปี 2563 แต่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 ท่ีผำ่นมำ ส ำหรับ ปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำก
กำรขำยรวมทั้งส้ิน 4,357.9 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 0.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

- เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั  
บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรำยกำรในส่วนของรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทั  สิริ โปร จ ำกดั (“สิริ โปร”) โดยบริษทัฯ มีรำยได้
จำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2564 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศเติบโตร้อยละ 
25.3 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2563 และส ำหรับปี 2564 บริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 เม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2563 จำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยในประเทศร้อยละ 8.6 และรำยได้จำกกำรขำยใน
ต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 เม่ือเปรียบเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยส ำหรับปี 2563 หลงักำรปรับปรุงฯ ตำมล ำดบั 
 

2. เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้ ในไตรมาส 4 ปี 2564  

-      ผลจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ในประเทศไทยคล่ีคลำยไปในทิศทำงท่ีดีขึ้นในไตรมำส 4 ปี 2564 จำกจ ำนวนผูติ้ดเช้ือรำย
ใหม่ท่ีลดลง รวมถึงกำรท่ีหน่วยงำนภำครัฐมีกำรผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ มีกำรฟ้ืน
ตวัจำกไตรมำส 3 ปี 2564 ท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรท่ีบริษทัฯ มีกำรวำงแผนเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำด และกำรมี
มำตรำกำรป้องกนัคุมกำรท ำงำนในสำยกำรผลิตให้ปลอดภยัจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแฟคทอร่ีแซนด์บ็อก (Factory 
Sandbox) ตั้งแต่เดือนกนัยำยน ปี 2564 ส่งผลให้ก ำลงักำรผลิตของบริษทัฯ กลบัมำเป็นปกติ หลงัจำกท่ีช่วงไตรมำส 3 ปี 
2564 ท่ีผ่ำนมำ ก ำลงักำรผลิตมีกำรชะลอตัว และสูญเสียโอกำสในกำรขำยสินคำ้ในช่วงระยะเวลำหน่ึง  ซ่ึงปัจจุบนั
สำมำรถกลบัมำรองรับควำมตอ้งกำรของสินคำ้ทั้งจำกช่องทำงโมเดิร์นเทรด ช่องทำงร้ำนคำ้ปลีก และคำ้ส่งแบบดั้งเดิม 
ไดต้ำมปกติ 
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-  ส ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียนในเขตภูมิภำคลุ่มน ้ ำโขง (CLMV) นั้น สถำนกำรณ์โควิด-19 ก็ดีขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้
ยอดขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศดงักล่ำวฟ้ืนตวัขึ้นชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยเฉพำะยอดขำยจำกประเทศเวียดนำมและกมัพูชำ 

-  ในไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ “เจเล่ ชิวว่ี” (Jele Chewy) ซ่ึงเป็นกำรน ำนวตักรรมใหม่มำ
พฒันำเป็นผลิตภณัฑ์เยลล่ี กมัม่ี (Jelly Gummy) ท่ีแตกต่ำงจำกผลิตภณัฑ์เยลล่ีทัว่ไป รวมถึงผลิตภณัฑ์ใหม่เยลล่ีพร้อม
ด่ืม “เจเล่ x เนสที” (Jele x NESTEA) ซ่ึงมำจำกควำมร่วมมือของเจเล่และเนสที ท่ีพัฒนำสูตรร่วมกัน โดยทั้ง 2
ผลิตภณัฑ์ถือเป็นกำรเสริมกลุ่มผลิตภณัฑ์สินคำ้ภำยใตแ้บรนด์ “เจเล่” (Jele) ให้มีสินคำ้ท่ีครอบคลุมและตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเพ่ิมมำกขึ้น ในส่วนของผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยว บริษทัฯ ยงัมีกำรเปิดตวัผลิตภณัฑ์ขนมรูป
น่องไก่โลตสั ผสมใบกญัชำ รสบำร์บิคิว ซ่ึงถือเป็นผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยวท่ีมีส่วนผสมของใบกญัชำรำยแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทัฯ ในไตรมำส 4 ปี 2564 ดงัท่ีกล่ำวมำนั้นไดรั้บกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคเป็น
อยำ่งดี รวมถึงยอดขำยท่ีช่วยเสริมให้บริษทัมีรำยไดเ้ติบโตขึ้นทั้งจำกไตรมำสท่ีผำ่นมำ และปีก่อนหนำ้ 

3. ผลการด าเนินงาน 

ตำรำงแสดงงบก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนและส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

Q4/63 Q3/64 Q4/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

2563 2564 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

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

รายได้จากการขาย 1,247.4 977.6 1,209.9 -3.0% 23.8% 4,392.9 4,357.9 -0.8% 

รำยไดอ้ื่น 11.2 8.6 11.7 4.2% 35.8% 42.8 33.2  -22.3% 

ก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมใน
บริษทัยอ่ย 

- - - - - - 128.7  100.0% 

รำยไดร้วม 1,258.6 986.2 1,221.5 -2.9% 23.9% 4,435.7 4,519.8 1.9% 

ตน้ทุนกำรขำย (937.4) (732.2) (869.7) -7.2% 18.8% (3,263.9) (3,209.1) -1.7% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (191.3) (105.7) (139.0) -27.3% 31.5% (719.3) (512.6) -28.7% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (69.0) (56.4) (58.3) -15.5% 3.3% (277.7) (224.5) -19.2% 

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได ้

61.0 91.9 154.6 153.5% 68.2% 174.8 573.7 228.3% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (20.0) (4.4) (0.2) -98.8% -94.4% (81.1) (40.3) -50.3% 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ 

- (10.6) (5.8) 100.0% -45.4% - (26.1) 100.0% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 41.0 76.9 148.5 262.1% 93.1% 93.7 507.4 441.8% 

ภำษีเงินได ้ (9.0) (17.4) (32.4) 260.1% 85.6% (19.5) (85.8) 340.4% 

กำรแบ่งปันก ำไร          

- บริษัทใหญ่ 36.8 61.6 120.9 228.4% 96.2% 93.8 437.2 366.0% 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุม (4.8) (2.1) (4.7) -1.4% 122.3% (19.6) (15.5) -20.9% 

ก ำไรส ำหรับงวด 32.0 59.5  116.2  262.7% 95.3%  74.2   421.6  468.4% 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  0.05   0.07   0.13    0.13 0.53  
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รายได้จากการขาย 
นับตั้งแต่ วนัท่ี 16 มีนำคม 2564 บริษทั บุญรอด เทรดดิ้ง จ ำกดั (“บุญรอด”) เขำ้มำร่วมถือหุ้นในสิริโปร ร้อยละ 30 และ 
บริษทัฯ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 50.01 ส่งผลให้วิธีกำรบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯ ไม่สำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีรวมสิริโปรเขำ้มำได ้โดยจะเปล่ียนเป็นกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้แทน ดงันั้น
เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั บริษทั
ฯไดแ้สดงรำยไดใ้นส่วนของไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยไดส้ ำหรับ ปี 2563 และ 2564 ตำมล ำดบั โดยปรับปรุงรำยกำรของ
สิริโปรในส่วนของรำยไดก้ำรขำยผลิตภณัฑใ์นประเทศ และ รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อ่ืนให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม ตำม
ตำรำงและค ำอธิบำยดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

Q4/63 Q4/63[1] Q3/64 Q4/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 840.8 803.2 792.2 864.8 2.9% 7.7% 9.2% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่ำงประเทศ 275.4 275.4 185.5 345.1 25.3% 25.3% 86.1% 

รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 1,116.2 1,078.6 977.6 1,209.9 8.4% 12.2% 23.8% 

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อ่ืนให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม 131.3 - - - -100.0% - - 

รายได้จากการขาย 1,247.4 1,078.6 977.6 1,209.9 -3.0% 12.2% 23.8% 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 4 ปี 2564 รวม 1,209.9 ลำ้นบำท ลดลง 37.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.0 จำกไตรมำส 
4 ปี 2563  

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือเปรียบเทียบกบัรำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของสิริ โปรในไตรมำส 4 ปี 2563 บริษทัฯ มี
รำยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 12.2 จำกไตรมำส 4 ปี 2563 จำกทั้งยอดขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯภำยในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 61.6 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 7.7 จำกไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยไดจ้ำกกำรขำยในต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 69.7 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 25.3 
จำกไตรมำส 4 ปี 2563 จำกกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี รวมถึงรำยได้จำกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก
ผูบ้ริโภค 

1
 กำรปรับปรุงรำยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ในไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยได ้ส ำหรับงวดสิบสองเดือน ของปี 2563 และ 2564 ตำมกำรเปลี่ยนแปลงวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมจำก

กำรโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี2564 เพื่อสำมำรถเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไตรมำสปัจจุบนั 

* กำรเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ หลงักำรปรับปรุงรำยไดจ้ำกกำรขำยของสิริโปร ให้สอดคลอ้งกบัวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

Q4/63 Q3/64 Q4/64 
เพ่ิมขึน้  
(ลดลง) 2563 2564 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ก ำไรขั้นตน้ 310.0 245.4 340.2 9.7% 38.6% 1,129.0 1,148.8 1.8% 
ก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

115.7 133.0 195.7 69.2% 47.1% 380.9 746.4 95.9% 

อตัรำก ำไรขั้นตน้  24.9% 25.1% 28.1% 3.3% 3.0% 25.7% 26.4% 0.7% 
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

9.3% 13.6% 16.2% 6.9% 2.6% 8.7% 17.1% 8.5% 

อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 3.0% 6.3% 10.0% 7.0% 3.7% 2.1% 10.0% 7.9% 
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เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย เพ่ิมขึ้น 232.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.8 จำก
ไตรมำส 3 ปี 2564 โดยมีสำเหตุดงัท่ีไดก้ล่ำวไปขำ้งตน้ ประกอบกบัไตรมำส 4 ถือเป็นช่วงเวลำท่ียอดขำยสินคำ้เฉล่ียของ
บริษทัฯ สูงกว่ำไตรมำสอื่นๆ โดยยอดขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯภำยในประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.2 และรำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 86.1 จำกไตรมำส 3 ปี 2564 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

รายได้จากการขายของบริษัทฯ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 2563[1] 2564 2564[1] 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

  YoY (%)   YoY (%)* 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศ 3,248.9 3,076.6 3,338.2 3,342.1 2.7% 8.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในต่ำงประเทศ 903.2 903.2 935.0 935.0 3.5% 3.5% 

รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4,152.0 3,979.7 4,273.2 4,277.1 2.9% 7.5% 

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อ่ืนให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม 240.9 - 84.7 - -64.8% - 

รายได้จากการขาย 4,392.9 3,979.7 4,357.9 4,277.1 -0.8% 7.5% 

ส ำหรับปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม 4,357.9 ลำ้นบำท ลดลง 35.0 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.8 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

รำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของสิริ โปร เท่ำกบั 4,277.1 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 297.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.5 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศท่ียงัคงเติบโต จำก
กำรบริหำรจดักำรท่ีดี และรำยไดจ้ำกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไดรั้บกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภค  รวมถึงรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯ ในต่ำงประเทศท่ีฟ้ืนตวัในไตรมำส 4 ปี 2564 

ต้นทุนการขายและอัตราต้นทุนการขาย 
บริษัทฯ มีต้นทุนกำรขำยรวมในไตรมำส 4 ปี  2564 เท่ำกับ  869.7 ล้ำนบำท ลดลง  67.7 ล้ำนบำท  หรือร้อยละ 7.2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 แต่เพ่ิมขึ้น 137.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 18.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 ตำม
รำยไดจ้ำกกำรขำย และก ำลงักำรผลิตมีกำรเพ่ิมขึ้น โดยบริษทัฯ มีอตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม
เท่ำกบัร้อยละ 71.9 ลดลงจำกร้อยละ 75.1 ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ และร้อยละ 74.9 ในไตรมำส 3 ปี 2564 ท่ีผำ่นมำ 

ส ำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนกำรขำยรวมเท่ำกับ   3,209.1 ล้ำนบำท  ลดลง 54.9 ล้ำนบำท หรือ  ร้อยละ 1.7 และมี
อตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เท่ำกบัร้อยละ 73.6 ลดลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 74.3 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

 

 

1
 กำรปรับปรุงรำยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ในไตรมำส 4 ปี 2563 และรำยได ้ส ำหรับงวดสิบสองเดือน ของปี 2563 และ 2564 ตำมกำรเปลี่ยนแปลงวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมจำก

กำรโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี2564 เพื่อสำมำรถเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไตรมำสปัจจุบนั 

* กำรเปรียบเทียบรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ หลงักำรปรับปรุงรำยไดจ้ำกกำรขำยของสิริโปร ให้สอดคลอ้งกบัวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตำรำงแสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรของบริษทัฯ และอตัรำส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย ส ำหรับงวดสำมเดือนและ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

Q4/63 Q3/64 Q4/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

2563 2564 
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 191.3 105.7 139.0  -27.3% 31.5% 719.3  512.6  -28.7% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 69.0 56.4 58.3  -15.5% 3.3% 277.7  224.5  -19.2% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

15.3% 10.8% 11.5% -3.8% 0.7% 16.4% 11.8% -4.6% 

อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

5.5% 5.8% 4.8% -0.7% -1.0% 6.3% 5.2% -1.2% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

ในไตรมำส 4 ปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ  139.0 ล้ำนบำท ลดลง 52.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.3  
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบกำรเงินรวม
หลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร และกำรบริหำรจดักำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพ่ิมขึ้น 33.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 31.5 
ตำมสัดส่วนของยอดขำย และค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกมำในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 

ส ำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 512.6 ล้ำนบำท ลดลง 206.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.7 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบกำรเงิน
รวมหลังจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นกำรร่วมค้ำของสิริ  โปร และกำรบริหำรจัดกำรงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั  58.3 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลดลง 10.7 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 15.5 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธี
บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบกำรเงินรวมหลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร 
และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึ้น 1.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.3  

ส ำหรับปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 224.5 ลำ้นบำท ลดลง 53.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 19.2 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบกำรเงินรวมหลงัจำก
กำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร และกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 0.2 ลำ้นบำท ลดลง 19.7 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 98.8  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 และลดลง 4.2 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 94.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 เน่ืองจำก
กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวให้สถำบนักำรเงินภำยหลงักำรระดมทุนเสนอขำยหุ้น IPO 

ส ำหรับปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 40.3 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 40.8 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 50.3 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 ดว้ยเหตุผลหลกัเดียวกนักบัที่กล่ำวขำ้งตน้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เท่ำกบั 5.8 ลำ้นบำท ลดลง 4.8 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 45.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำสท่ีผำ่นมำ โดยมีสำเหตุมำจำกรำยไดจ้ำกกำรผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำร
ไม่มีผลกระทบเร่ืองก ำลงักำรผลิตท่ีมีกำรชะลอตวั เหมือนช่วงตน้ของไตรมำส 3 ปี 2564 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

ส ำหรับไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 32.4 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 23.4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 260.1         
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563 และเพ่ิมขึ้น 14.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 85.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 

ส ำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 85.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้ น 66.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 340.4  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธ ิ

ตำรำงแสดงก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั ส ำหรับงวดสำมเดือนและส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 
2 รำยกำรส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ หมำยถึง ขำดทุนของสิริ โปรในสัดส่วนที่บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 70 ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจำกบริษทัยอ่ยเป็น
กำรร่วมคำ้ 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

Q4/63 Q3/64 Q4/64 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

2563 2564 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

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

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 36.8 61.6 120.9  228.4% 96.2% 93.8  437.2  366.0% 

 ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้[2]  7.2 - -    -100.0% - 38.2  9.8  -74.4% 

 ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - 10.6 5.8  100.0% -45.4% -    26.1  100.0% 

 ปรับปรุง ก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย - - -    - - -     (128.7) 100.0% 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จากการด าเนินงานในธุรกิจหลัก 44.0 72.2 126.7  188.0% 75.5% 132.0  344.3  160.8% 

อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั 3.5% 7.4% 10.5% 6.9% 3.1% 3.0% 7.9% 4.9% 
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  SNNP: ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

หนำ้ท่ี 7 

ในไตรมำส 4 ปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 120.9 ลำ้นบำท และก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 
126.7 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 4 ปี 2563  จำกรำยไดท้ั้งในและต่ำงประเทศท่ียงัเติบโต กำรบริหำร
ตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 3 ปี 2564 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เพ่ิมขึ้น 59.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 96.2 และก ำไรสุทธิฯ จำก
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เพ่ิมขึ้น 54.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 75.5 โดยมีสำเหตุหลกัจำก กำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยของบริษทัฯ จำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และกำรไม่มีผลกระทบเร่ืองก ำลงักำรผลิตท่ีมีกำรชะลอตวั เหมือนช่วง
ตน้ของไตรมำส 3 ปี 2564 

ส ำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกับ 437.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นเท่ำกับ 343.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 366.0 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2563  โดยมีอตัรำก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัท่ีดีขึ้น มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรท่ี
ลดลง และมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินท่ีลดลง รวมถึงก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในสิริโปรจ ำนวน 128.7 ลำ้นบำทในไตร
มำส 1 ปี 2564 และบริษทัมีก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 344.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 212.3 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 160.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2563 

4. ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพย ์เท่ำกบั 4,152.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นเท่ำกบั 176.0 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.4 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ของสิริโปร และท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หน้ีสินของบริษทัฯ เท่ำกบั 1,061.6 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 2,454.2 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 69.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันและระยะยำวให้สถำบนักำรเงิน ภำยหลงักำรระดมทุนจำก
กำรเสนอขำยหุ้น IPO 

ส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกบั 3,090.7 ลำ้นบำทโดย เพ่ิมขึ้น 2,630.3 
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 571.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 มีสำเหตุจำกกำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น IPO กำรเพ่ิมขึ้นของ
ก ำไรสะสมอนัเน่ืองมำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ และก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในปี 2564 เท่ำกบั 457.1 ลำ้นบำท ลดลง 41.2 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดท่ีใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในปี 2564 เท่ำกับ 119.5 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรลงทุนเพ่ิมเติมใน
สินทรัพยถ์ำวร มีกำรซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของสิริ โปร และมีเงินสดท่ีลดลงจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นกำรร่วม
คำ้ของสิริโปร 
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กระแสเงินสดท่ีใชไ้ปสุทธิในกิจกรรมจดัหำเงิน ในปี 2564 เท่ำกบั 366.0 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูยื้มระยะส้ันและ
ระยะยำวให้สถำบนักำรเงินภำยหลงักำรระดมทุนจำกกำรเสนอขำยหุ้น IPO และกำรจ่ำยเงินปันผลสุทธิกบัเงินรับจำกกำรเพ่ิม
ทุน 


