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เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาส 2 สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2565 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่สง่มาด้วย ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565 
 
  บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งงบการเงินประจ าไตรมาส 2 
สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย 

  โดยผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับงวด 3 เดือน และงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 มีก าไรสทุธิเท่ากับ 115.70 ล้านบาท และ 220.64 ล้านบาท ตามล าดบั บริษัทขออธิบายถึงสาเหตขุองผลการ
ด าเนินงานของบริษัทเม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                        บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน)  
 
 

           (นายศภุโชค บ ารุงพนัธ์)  
                                                                              รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานบญัชีและการเงิน  
 



  SNNP: ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร 

หนำ้ท่ี 1 

ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 2 ปี 2565 

บริษทั ศรีนำนำพร มำร์เกต็ติ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

1. ภาพรวมผลประกอบการของไตรมาส 2 ปี 2565 
 

- บริษทั ศรีนำนำพร มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 2 ปี 2565 รวม 1,323.5 ลำ้นบำท 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 23.9 จำกไตรมำส 2 ปี 2564 และ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 16.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ 
จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีสำเหตุจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ท่ีเร่ิมกลบัมำ
สู่ภำวะปกติ กำรปรับตัวดีขึ้ นของอุปสงค์ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ  
ท่ีไดรั้บกำรตอบรับเป็นอยำ่งดีจำกผูบ้ริโภค 

- ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีรำยได้จำกกำรขำยรวม 2,456.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 13.2 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน และเม่ือเปรียบเทียบกับรำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของ 
สิริ โปร บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.6 จำกทั้งรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

- บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (“ก ำไรสุทธิฯ”) ในไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกบั 115.8 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
50.9 และมีก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 122.0 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 42.8 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไตรมำส 2 ปี 2564  และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.9 และก ำไร
สุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.6 จำกรำยไดท้ั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเติบโต รวมถึง
กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

- ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 221.2 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 13.2 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดใ้นรูปของก ำไรจำกกำรสูญเสียกำร
ควบคุม จ ำนวน 128.7 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นรำยได้คร้ังเดียว (One time) อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่นับรวมรำยกำรดงักล่ำว 
บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจหลกัในปี 2565 เท่ำกบั 235.5 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2564 เท่ำกบั 
145.5 ลำ้นบำท ปรับตวัเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 61.9  สำเหตุมำจำกรำยไดท้ั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเติบโต อตัรำก ำไร
ท่ีดีขึ้น รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ 
 

2. เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้ ในไตรมาส 2 ปี 2565  
 

- กิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ท่ีเร่ิมกลบัมำสู่ภำวะปกติ อุปสงคใ์นประเทศและตำ่งประเทศปรับตวัดีขึ้น ซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรเปิดประเทศ กำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด COVID-19 และกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเท่ียวและ
บริกำร ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศโดยเฉพำะช่องทำงโมเดิร์นเทรด เช่น ร้ำนสะดวกซ้ือต่ำงๆ มีกำรเติบโต
เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงยอดขำยต่ำงประเทศท่ีฟ้ืนตวัตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม 
หลงัจำกท่ีในไตรมำส 1 ปี 2565 มีช่วงของเทศกำลหยุดยำว และปัญหำทำงดำ้นกำรขนส่งสินคำ้ทำงเรือ ประกอบกบั
ผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทัฯ ท่ีได้รับกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคเป็นอย่ำงดี ส่งผลให้รำยได้เติบโตทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
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- กำรปรับตวัขึ้นของรำคำสินคำ้โภคภณัฑ ์ส่งผลให้ตน้ทุนวตัถุดิบบำงรำยกำร และค่ำขนส่งของบริษทัฯ สูงขึ้น อยำ่งไรก็
ตำม จำกกำรท่ีบริษทัฯ มีกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีหลำกหลำย ท ำให้ผลกระทบของกำรปรับตวัสูงขึ้นของรำคำวตัถุดิบบำง
รำยกำรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  อย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถึงมีกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย ท่ีมี
ประสิทธิภำพ และผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีอตัรำก ำไรสูงขึ้น กำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่องทำงท่ีมีอตัรำก ำไรสูง 
ส่งผลให้เกิดผลกระทบในเร่ืองอตัรำตน้ทุนลดนอ้ยลง 

-  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลั “Inspirational Brand Award” จำก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ซ่ึงเป็นรำงวลั
ระดบัภูมิภำคเอเชียเพ่ือยกย่องเกียรติภูมิควำมเป็นเลิศของผูป้ระกอบกำรและผูน้ ำทำงธุรกิจทัว่ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกใน
ปี 2022 ท่ีมอบให้กบัองคก์รชั้นน ำหรือแบรนดท่ี์มีแนวคิด วิสัยทศัน์ กลยุทธ์และแนวทำงในกำรบริหำรงำนท่ีโดดเด่น 
สำมำรถน ำพำองค์กรให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืน มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้แบบท่ีสำมำรถสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรพฒันำและบริหำรงำนอย่ำงย ัง่ยืนตำมหลกักำรสำกลเพ่ือ
กำ้วสู่เวทีระดบัโลก 

3. ผลการด าเนินงาน 

ตำรำงแสดงงบก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2565 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

Q2/64 Q1/65 Q2/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

6M/64 6M/65 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

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

รายได้จากการขาย  1,067.9   1,133.1   1,323.5  23.9% 16.8%  2,170.4   2,456.5  13.2% 

รำยไดอ้ื่น  5.5   10.5   15.9  188.7% 51.7%  13.0   26.5  104.4% 

ก ำไรจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมใน
บริษทัยอ่ย 

 -     -     -    - -  128.7   -    -100.0% 

รำยไดร้วม  1,073.4   1,143.6   1,339.4  24.8% 17.1%  2,312.1   2,483.0  7.4% 

ตน้ทุนกำรขำย  (794.9)  (822.7)  (978.0) 23.0% 18.9%  (1,607.2)  (1,800.7) 12.0% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (109.5)  (125.0)  (159.0) 45.2% 27.1%  (267.8)  (284.0) 6.0% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  (48.1)  (53.6)  (50.8) 5.5% -5.3%  (109.8)  (104.4) -4.9% 

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและ
ภำษีเงินได ้

 120.9   142.3   151.6  25.5% 6.6%  327.3   293.9  -10.2% 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (17.1)  (0.2)  (0.1) -99.1% -18.6%  (35.6)  (0.3) -99.1% 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ 

 (8.7)  (8.1)  (6.2) -28.6% -23.2%  (9.7)  (14.3) 47.4% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  95.1   134.0   145.3  52.9% 8.4%  282.0   279.3  -0.9% 

ภำษีเงินได ้  (21.3)  (29.1)  (29.6) 39.2% 1.8%  (36.0)  (58.7) 63.1% 

กำรแบ่งปันก ำไร  
        

- บริษัทใหญ่  76.8   105.4   115.8  50.9% 9.9%  254.7   221.2  -13.2% 

- ส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอ ำนำจควบคุม  (3.0)  (0.4)  (0.1) -95.6% -69.0%  (8.7)  (0.6) -93.5% 

ก ำไรส ำหรับงวด  73.8   104.9   115.7  56.8% 10.3%  246.0   220.6  -10.3% 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน  0.11   0.11   0.12     0.35   0.23   
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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
เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบรำยได้จำกกำรขำยของบริษทัฯ ให้สอดคล้องกับวิธีบันทึกบัญชีในงบกำรเงินรวมในปัจจุบนั     
บริษทัฯ ไดแ้สดงรำยไดใ้นส่วนของงวดหกเดือนแรกของปี 2564 โดยปรับปรุงรำยกำรของสิริโปรในส่วนของรำยได้กำร
ขำยผลิตภัณฑ์ในประเทศ และ รำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอื่นให้บริษทัภำยนอกกลุ่ม ตำมตำรำงและค ำอธิบำย
ดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2565 

 

บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยในไตรมำส 2 ปี 2565 รวม 1,323.5 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น  255.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.9 จำกไตรมำส 2 
ปี 2564 จำกทั้งรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 14.0 และรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 62.5 
โดยมีสำเหตุหลกัจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ท่ีเร่ิมกลบัมำสู่ภำวะปกติ กำรปรับตวัดีขึ้นของอุปสงคภ์ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเท่ียว และผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคเป็นอยำ่งดี 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย เพ่ิมขึ้น 190.4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 16.8 โดย
มีสำเหตุดงัท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ ประกอบกบัไตรมำส 2 ถือเป็นช่วงเวลำท่ียอดขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษทัฯ สูงกว่ำไตรมำส 1 
จำกสินคำ้ในกลุ่มเคร่ืองด่ืมในประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเวียดนำมท่ีเติบโตขึ้น โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.6 และรำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 52.0 จำกไตรมำส 1 ปี 2565 

*กำรปรับปรุงรำยรำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯ ตำมกำรเปลี่ยนแปลงวิธีบนัทึกบญัชีในงบกำรเงินรวมจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ  โปร ตั้งแต่

ไตรมำส 2 ปี2564 เพื่อสำมำรถเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยไตรมำสปัจจุบนั 

งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

Q2/64 Q1/65 Q2/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

6M/64 6M/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ก ำไรขั้นตน้  273.0   310.4   345.4  26.6% 11.3%  563.2   655.8  16.4% 
ก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

 162.4   181.4   191.1  17.7% 5.4%  417.7   372.6  -10.8% 

อตัรำก ำไรขั้นตน้  25.6% 27.4% 26.1% 0.5% -1.3% 26.0% 26.7% 0.7% 
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 

15.2% 16.0% 14.4% -0.8% -1.6% 19.2% 15.2% -4.0% 

อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 7.2% 9.3% 8.8% 1.6% -0.5% 11.7% 9.0% -2.7% 

รายได้จากการขาย 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

Q2/64 Q1/65 Q2/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

6M/64 6M/64* 6M/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%)* YoY (%) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ  848.6   898.7   967.2  14.0% 7.6%  1,681.3   1,685.2   1,865.8  11.0% 10.7% 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ  219.3   234.4   356.3  62.5% 52.0%  404.4   404.4   590.7  46.1% 46.1% 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
ของบริษัทฯ 

 1,067.9   1,133.1   1,323.5  23.9% 16.8%  2,085.7   2,089.6   2,456.5  17.8% 17.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้อื่นฯ -    -     -    - -  84.7   -     -    -100.0% - 
รายได้จากการขาย  1,067.9   1,133.1   1,323.5  23.9% 16.8%  2,170.4   2,089.6   2,456.5  13.2% 17.6% 
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หนำ้ท่ี 4 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม  2,456.5 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 286.1 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ 

และเม่ือเปรียบเทียบกบัรำยไดห้ลงักำรปรับปรุงกำรบนัทึกบญัชีของสิริ โปร ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2564 บริษทัฯ มี
รำยไดจ้ำกกำรขำยเพ่ิมขึ้น 366.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 17.6 จำกทั้งรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10.7 และ
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 46.1 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ ท่ีเร่ิมกลบัมำสู่ภำวะปกติ 
กำรปรับตวัดีขึ้นของอุปสงคภ์ำยในประเทศและต่ำงประเทศ กำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเท่ียว และผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ ท่ี
ไดรั้บกำรตอบรับจำกผูบ้ริโภคเป็นอยำ่งดี 

ต้นทุนการขายและอัตราต้นทุนการขาย 

บริษัทฯ มีต้นทุนกำรขำยรวมในไตรมำส 2 ปี 2565 เท่ำกับ 978.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 183.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 23.0 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยบริษทัฯ มีอตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำร
ขำยรวมเท่ำกบัร้อยละ 73.9 ลดลงจำกร้อยละ 74.4 ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นผลจำกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีอตัรำ
ก ำไรสูงขึ้น และกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยในช่องทำงท่ีมีอตัรำก ำไรสูง รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ มีตน้ทุนกำรขำยรวม เพ่ิมขึ้น 155.3 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 18.9 และ 
มีอตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 72.6 เป็นร้อยละ 73.9 โดยมีสำเหตุจำกรำคำ
ตน้ทุนวตัถุดิบส่วนหน่ึงมีกำรปรับตวัสูงขึ้นตำมรำคำตลำด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ มีกำรบริหำรจดักำร และควบคุมตน้ทุน 
รวมถึงกำรเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเพ่ิมอตัรำก ำไรขั้นตน้ให้สูงขึ้น เพ่ือชดเชยกบักำรปรับตวัสูงขึ้นของรำคำวตัถุดิบ 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีตน้ทุนกำรขำยรวมเท่ำกบั 1,800.7 ลำ้นบำท  เพ่ิมขึ้น 193.5 ลำ้นบำท หรือ  
ร้อยละ 12.0 และมีอตัรำส่วนตน้ทุนกำรขำยรวมต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม เท่ำกบัร้อยละ 73.3 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 74.0 
ในช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหนำ้ ซ่ึงเป็นผลจำกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีอตัรำก ำไรสูงขึ้น และกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ในช่องทำงท่ีมีอตัรำก ำไรสูง รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตำรำงแสดงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรของบริษทัฯ และอตัรำส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย ส ำหรับงวดสำมเดือนและ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2565 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

Q2/64 Q1/65 Q2/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

6M/64 6M/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

YoY (%) QoQ (%) YoY (%) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  109.5   125.0   159.0  45.2% 27.1%  267.8   284.0  6.0% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  48.1   53.6   50.8  5.5% -5.3%  109.8   104.4  -4.9% 
อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

10.3% 11.0% 12.0% 1.7% 1.0% 12.3% 11.6% -0.7% 

อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อ
รำยไดจ้ำกกำรขำย 

4.5% 4.7% 3.8% -0.7% -0.9% 5.1% 4.2% -0.9% 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ  159.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 49.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพ่ิมขึ้น 34.0 
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 27.1 โดยมีสำเหตุมำจำกค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีออกมำในช่วงไตรมำส 2 ปี 2565 และค่ำ
ขนส่งท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับตวัสูงขึ้นของรำคำน ้ำมนั 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 284.0 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 16.2 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.0 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 ดว้ยเหตุผลหลกัเดียวกนักบัที่กล่ำวขำ้งตน้  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 50.8 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 2.7 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 และเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรลดลง 2.8 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 5.3 โดยบริษทัฯ มีอตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 
ลดลงจำกร้อยละ 4.5 ในไตรมำส 2 ปี 2564 และร้อยละ 4.7 ในไตรมำส 1 ปี 2565 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรบริหำรงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรเท่ำกบั 104.4 ลำ้นบำท ลดลง 5.4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.9 
เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีบนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในงบกำรเงินรวม
หลงัจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นกำรร่วมคำ้ของสิริ โปร และกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 0.1 ลำ้นบำท ลดลง 16.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 99.1 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 เน่ืองจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำวให้สถำบนักำรเงินภำยหลงักำรระดมทุน
เสนอขำยหุ้น IPO  

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเท่ำกบั 0.3 ลำ้นบำท ลดลงเท่ำกบั 35.3 ลำ้นบำท หรือ 
ร้อยละ 99.1 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 ดว้ยเหตุผลหลกัเดียวกนักบัที่กล่ำวขำ้งตน้ 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เท่ำกบั 6.2 ลำ้นบำท ลดลง 2.5 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 28.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 และลดลง 1.9 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.2 จำกไตรมำส 1 ปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยมีสำเหตุมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมขึ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เท่ำกบั  14.3 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 
4.6 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 47.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 จำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรบนัทึกบญัชีใน
งบกำรเงินรวม เป็นกำรรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2564 
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ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้

ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 29.6 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 8.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 39.2         
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564 และเพ่ิมขึ้น 0.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดเ้ท่ำกบั 58.7 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 22.7 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 63.1  
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน 

ก าไรสุทธิ และอัตราก าไรสุทธ ิ

ตำรำงแสดงก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2565 

ในไตรมำส 2 ปี 2565 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 115.8 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 39.0 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 50.9 และก ำไรสุทธิฯ จำก
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เท่ำกบั 122.0 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 36.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 42.8  เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2564  
จำกรำยไดท้ั้งในและต่ำงประเทศท่ีเติบโต อตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้นจำกสินคำ้ใหม่และกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ช่องทำงท่ีมีอตัรำก ำไรสูง รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2565 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เพ่ิมขึ้น 10.4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.9 และก ำไรสุทธิฯ จำก
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั เพ่ิมขึ้น 8.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.6 โดยมีสำเหตุหลกัจำก กำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดจ้ำกกำรขำย
ดงัท่ีไดก้ล่ำวไปขำ้งตน้ ประกอบกบัไตรมำส 2 ถือเป็นช่วงเวลำท่ียอดขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษทัฯ สูงกว่ำไตรมำส  1 จำก
สินคำ้ในกลุ่มเคร่ืองด่ืมในประเทศ และรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศเวียดนำมท่ีเติบโตขึ้น 

ส ำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิฯ เท่ำกบั 221.2 ลำ้นบำท ลดลง 33.5 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองจำกในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษทัฯ มีรำยไดใ้นรูปของก ำไรจำกกำร
สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อย (สิริโปร) จ ำนวน 128.7 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นรำยไดค้ร้ังเดียว (One time)  ซ่ึงเกิดจำกส่วนเพ่ิม
มูลค่ำหุ้นของสิริโปร จำกกำรท่ีสิริโปรไดอ้อกหุ้นสำมญัใหม่ตำมรำคำท่ีบริษทัฯ และ บุญรอด ไดใ้ชสิ้ทธิเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี  
16 มีนำคม 2564 อย่ำงไรก็ตำมหำกไม่นบัรวมรำยกำรดงักล่ำว บริษทัมีก ำไรสุทธิฯ จำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจหลกัในปี 
2565 เท่ำกบั 235.5 ลำ้นบำท เทียบกบัปี 2564 เท่ำกบั 145.5 ลำ้นบำท ปรับตวัเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 61.9 จำกรำยไดท้ั้งในและ
ต่ำงประเทศท่ีเติบโต อตัรำก ำไรท่ีดีขึ้น กำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยท่ีมีประสิทธิภำพ  

 
** รำยกำรส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ หมำยถึง ขำดทุนของสิริ โปรในสัดส่วนที่บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 70 ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจำกบริษทัยอ่ยเป็น
กำรร่วมคำ้ 

รายการ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

Q2/64 Q1/65 Q2/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

6M/64 6M/65 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

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

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่  76.8   105.4   115.8  50.9% 9.9%  254.7   221.2  -13.2% 

 ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย-ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้**   -     -     -    - -  9.8   -    -100.0% 

 ปรับปรุง ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้  8.7   8.1   6.2  -28.6% -23.2%  9.7   14.3  47.4% 

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

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จากการด าเนินงานในธุรกิจหลัก  85.5   113.5   122.0  42.8% 7.6%  145.5   235.5  61.9% 

อตัรำก ำไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่จำกกำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลกั 8.0% 10.0% 9.2% 1.2% -0.8% 6.7% 9.6% 2.9% 

file:///C:/Users/SNIR0101/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/6EAC585D.tmp%23RANGE!_ftn1
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4. ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพย์ เท่ำกับ 4,500.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นเท่ำกับ 347.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8.4  
เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัฯ มีหน้ีสิน เท่ำกับ 1,286.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นเท่ำกับ 224.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.1  
เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 

ส่วนของเจ้าของ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของหรือส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ำกบั 3,214.2 ลำ้นบำท โดยเพ่ิมขึ้น 123.5 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 4.0 เม่ือเปรียบเทียบกับ  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสะสมอัน
เน่ืองมำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ  

งบกระแสเงินสด 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ำกบั 190.0 ลำ้นบำท  

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ำกับ 154.0 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษทัฯ มี 
กำรลงทุนเพ่ิมเติมในท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ำกบั 93.9 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนช่วงหกเดือนหลงัของปี 2564 


