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  สรุปผลการดำเนินงาน 

ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 
 

3 เดือน ดีข้ึน หรือ 
 (แย่ลง) 

9 เดือน ดีข้ึน หรือ 
 (แย่ลง) 3Q20  3Q21  9M20  9M21  

รายได้ 1,388 1,186 (202) 3,822 3,401 (421) 

ต้นทุน (649) (590) 59 (1,836) (1,643) 193 

กำไรขั้นต้น 
กำไรข้ันต้น (ร้อยละ) 

739 

53.2% 
596 

50.2% 
(143) 

(3.0%) 
1,985 

51.9% 
1,758 

51.7% 
(227) 

(0.2%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (572) (502) 70 (1,900) (1,558) (342) 

กำไรสุทธิ - สว่นของผู้เป็นเจ้าของ 
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 

154 

11.1% 

95 

8.0% 

(59) 

(3.1%) 

76 

2.0% 

218 

6.4% 

142 

4.4% 

 

▪ กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีมูลค่า 95 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งน้ีมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 รอบเดือนเมษายนปี 2564 ที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการล็อคดาวน์ต้ังแต่ปลายเดือนมิถุนายน 
2564 และยกระดับมาตรการเป็นเข้มงวดสูงสุดสำหรับจังหวัดแดงเข้ม 13 จังหวัด เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 และยกระดับ
เพิ่มเติมเป็น 29 จังหวัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวเป็นการห้ามรับประทานในร้าน และห้ามซื้อกลับบ้าน โดย
ให้สามารถบริการเฉพาะบริการสง่ถึงบ้านเท่าน้ัน ทำให้สาขาต้องปิดบริการมากถึงเกือบ 200 สาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เน้น “การสร้าง
ยอดขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่” ในสาขาท่ียังเปิดให้บริการ โดยขยายเขตการให้บริการให้ทั่วถึง และเน้นกระตุ้น “การเพ่ิมยอดขายเฉลี่ยต่อ
รายการให้สูงข้ึน” ผ่าน Combo Value Pack และ Meal Box พร้อมทาน กระจายไปตามสาขาท่ียังเปิดให้บริการ นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้น
เรื่อง “การควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเน่ือง” ส่งผลให้บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลกำไรได้ในไตรมาส 3 ทั้งๆ ที่ร้านปิด
ให้บริการไปมาถึงเกือบ 200 สาขา 

▪ รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นไตรมาส
ของเทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันแม่ บริษัทฯ ได้กระตุ้นยอดขายสินค้าช่วงเทศกาลผ่านสื่อดิจิทัล และผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ ด้วย
แคมเปญ “คุณสั่ง เราส่ง”  โดยขนมไหว้พระจันทร์ในปีน้ี ยังสามารถสร้างยอดขายได้เท่ากับปีที่แล้วทั้งๆ ที่มีเรื่องมาตรการล็อคดาวน์
เข้มข้น และเน้นการสร้างยอดขายผ่านธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต  

 

  จำนวนสาขา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 

ร้านอาหารและเบเกอร่ี จำนวน
สาขา 

ประเทศไทย ต่างประเทศ 

Equity Franchise Equity Franchise JV 

                 S&P Restaurant 142 136 1 5 - - 

                 S&P Bakery Shop 306 304 2 - - - 

                 S&P DelTA 17 11 - - - - 

                 BlueCup - - - - - - 

                 Patio 2 2 - - - - 

                 Patara 10 1 - 4 1 4 

                 SNP 1 1 - - - - 

                 Grand Seaside 1 1 - - - - 

                 Maisen 11 11 - - - - 

                 Umenohana  2 2 -    

รวมทั้งสิ้น 492 475 3 9 1 4 

http://www.snpfood.com/
http://www.snpfood.com/
http://www.patiofood.com/
http://www.snpfood.com/
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  การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของบริษัท 

1. รายได้  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,181 
922 

157 

202 

50 
62 

  4% 

  4% 

รายได้ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 มีมูลค่าลดลง 202 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปีก่อน มีผลมาจากมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นซึ่งทำให้สาขาต้อง
ปิดให้บริการไปเกือบ 200 สาขาในระหว่างไตรมาส แต่สามารถ
ชดเชยได้ด้วยรายได้ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ และการ upsell ยอดขาย
เฉลี่ยต่อบิล ตลอดจนรายได้จากธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต  
 
ในประเทศ : 
❖ ธุรกิจร้านอาหาร ถึงแม้จะได้รับผลกระทบหนักจากมาตรการ

ล็อคดาวน์เข้มข้น บริษัทฯ ได้เน้น “การสร้างยอดขายผ่าน
ช่องทางเดลิเวอรี่” ในสาขาท่ียังเปิดให้บริการ โดยขยายเขตการ
ให้บริการให้ทั่วถึง และเน้นกระตุ้น “การเพ่ิมยอดขายเฉลี่ยต่อ
รายการให้สูงข้ึน” ผ่าน Combo Value Pack และ Meal Box 
พร้อมทาน กระจายไปตามสาขาท่ียังเปิดให้บริการ ประกอบกับ
เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันแม่ ทำให้สามารถชดเชย 
ยอดขายในช่วงดังกล่าวได้บางส่วน 
 

❖ ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต รายได้เติบโตจากปีก่อน 29% 
และจากไตรมาสก่อน 63% จากกลุ่มอาหารแช่แข็ง ผ่านช่อง
ทางการขายต่างๆ โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์
เก็ต    

ต่างประเทศ : 
❖ ร้านอาหารในต่างประเทศ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และ

ออสเตรีย กลับมาขายอาหารได้เป็นปกติแบบ Full Service มี
ลูกค้าทยอยกลับมาใช้บริการ 

3Q20                    3Q21                                            9M20                     9M21 

                                                                  

   
รายได้ 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าลดลง 421 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปีก่อน มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกเดือน
เมษายน ซึ่งส่งผลให้มีมาตรการอนุญาตในทานร้านได้ 25% ต้ังแต่
กลางเดือนพฤษภาคม และขยับเป็น 50% ในครึ่งหลงัของมิถุนายน 
จากน้ัน ได้มีมาตรการล็อคดาวน์ห้ามทานในร้านต้ังแต่ปลาย
มิถุนายน และยกระดับความเข้มข้นในไตรมาส 3 
   
ในประเทศ : 
❖ ธุรกิจร้านอาหาร  ได้รับผลกระทบหนักๆ สำหรบัยอดขาย

รับประทานในร้านต้ังแต่มีการระบาดระลอกเดือนเมษายน และ
ต่อมาจากยอดซื้อกลับบ้านในช่วงไตรมาส 3 ที่มีมาตรการล็อค
ดาวน์เข้มข้น แต่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นสร้างยอดขายผ่านช่องทางเดลิ
เวอรี่ และปรับแผนการตลาด โดยเน้นสร้างยอดขายต่อบิลให้สูงข้ึน 
ทำให้สามารถชดเชยยอดขายได้บางส่วน   

❖ ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต  รายได้เติบโตจากปีก่อน 8% 
หลักๆ มาจาก กลุ่มอาหารแช่แข็ง ผ่านช่องทางการขายต่างๆ 
โดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต และยอดรับจ้าง
ผลิตกลุ่มเชนร้านอาหาร    

 ต่างประเทศ : 
❖ ร้านอาหารในต่างประเทศมีรายได้ 9 เดือนลดลง เป็นผลมาจาก

การล็อคดาวน์หลายครั้งในช่วงครึง่ปีแรก อย่างไรก็ตาม ยอดขาย
ในไตรมาส 3 เริ่มมีแนวโน้มดีข้ึน จากมาตรการคลายล็อคดาวน์ 

รายได้จำแนกตามธุรกิจหลัก 

ร้านอาหารในประเทศ 
ธุรกิจขายส่ง 
ร้านอาหารต่างประเทศ 

1,388  
 1,186 

 

3,822  

 3,401 

17% 

78% 

  5% 

13% 

84% 

 3% 

11% 

85% 

11% 

85% 

9M 3M 

-202ลบ. 
(-15%) 

-421ลบ. 
(-22%) 

3,257 
2,842 

412 

445 

153 

114 
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22%

ร้านอาหารในประเทศ : รายได้แยกตามช่องทางการขาย 

3M 9M 

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามช่องทางการขายในไตรมาส 3 ปี 2564 ในส่วน
ของช่องทาง “รับประทานในร้าน” และ “ซื้อกลับบ้าน” ได้รับผลกระทบ
หนักๆ จากมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นในระหว่างไตรมาส 3 โดยบริษัทฯ 
เน้นสร้างยอดขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี ่ ทำให้สามารถชดเชยยอดขายได้
บางส่วน   
ซื้อกลับบ้าน  รายได้ลดลง 18% จากปีก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 6% จากไตรมาส
ก่อน ขณะที่สัดส่วนยังใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ทั้งน้ี รายได้ที่ลดลงเป็นผลมา
จากมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้น ซึ่งหา้มรับประทานในร้าน และห้ามซื้อ
กลับบ้าน โดยให้เปิดบริการเดลิเวอรีอ่ย่างเดียว ส่งผลให้สาขาใน
ห้างสรรพสินคา้และโมเดิร์นเทรดต้องปิดให้บริการไปเกือบ 200 สาขา 
ซึ่งบริษัทฯ เน้นสร้างยอดขายผ่านสินค้าช่วงเทศกาล คือ ขนมไหว้พระ
จันทน์ และเค้กวันแม่ ตลอดจนมีการ upsell เพ่ือสร้างยอดขายเฉลี่ยต่อ
บิลเพ่ิมเติมจาก Combo Value Pack และ Meal Box เพ่ือชดเชยรายได้
ที่หายไป  
รับประทานในร้าน รายได้ลดลง 85% จากปีก่อน ขณะที่สัดส่วนรายได้
ลดลงเหลือเพียง 3% ทั้งน้ี เป็นผลมาจากมาตรการล็อคดาวน์สั่งห้าม
รับประทานในร้านต้ังแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน ต่อเน่ืองมาจนถึงปลาย
เดือนสิงหาคม และมาผ่อนคลายใหร้ับประทานในร้านได้ 50%-75% ใน
เดือนกันยายน   
สั่งเดลิเวอร่ี รายได้เติบโตเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 66% และ 32% จากไตร
มาสก่อน ซึ่งไตรมาสน้ีได้ทุบสถิติยอดรายได้เดลิเวอรี่ ทำให้สัดส่วนรายได้
พุ่งขึ้นเป็น 22% โดยบริษัทฯ ได้เน้นการส่งเสริมการขาย โดยสินค้าหลัก 
คือ ขนมไหว้พระจันทร์ และเค้กวันแม่ ตลอดจนโปรโมชั่นเมนูอาหารจาน
เด่ียวผ่านช่องทาง Food Aggregator และ 1344  

สำหรับสัดส่วนรายได้ตามช่องทางการขายสะสม 9 เดือน ปี 2564 ในสว่นของ
ช่องทาง “รับประทานในรา้น” ได้รับผลกระทบหนักๆ จากมาตรการ
มาตรการอนุญาติในทานร้านได้ 25% ต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม และขยับ
เป็น 50% ในครึ่งหลังของมิถุนายน จากน้ัน ได้มีมาตรการล็อคดาวน์ห้ามทาน
ในร้านต้ังแต่ปลายมิถุนายน และยกระดับความเข้มข้นในไตรมาส 3 ซึ่ง
กระทบช่องทาง “ซื้อกลับบ้าน” ด้วย โดยบริษัทฯ ได้เน้นสร้างยอดขายผ่าน
ช่องทางเดลิเวอรี่ เพื่อชดเชยยอดขายที่หายไป  
ซื้อกลับบ้าน  รายได้ลดลง 11% จากปีก่อน รายได้ลดลงจากปีก่อน
เกิดจากโควิดระลอกเดือนเมษายน และมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นระหว่าง
ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้เน้นการสร้างยอดขายผ่าน S&P Market Place และ
สินค้าช่วงเทศกาล คือ ข้าวแช ่ชุดไหว้ตรุษจีน ขนมไหว้พระจันทน์ และเค้กวัน
แม่ เป็นต้น ตลอดจนมีการ upsell เพ่ือสร้างยอดขายเฉลี่ยต่อบิลเพ่ิมเติมจาก 
Combo Value Pack และ Meal Box   
รับประทานในร้าน รายได้ลดลง 50% จากปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ
ห้ามทานในร้านเกิน 25% ในเดือนพฤษภาคม และหา้มเกิน 50% ในเดือน
มิถุนายน และมาตรการล็อคดาวน์ ถึงล็อคดาวน์เข้มข้นในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ถึงสิงหาคม โดยห้ามรับประทานในร้าน 100% ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายรับประทานในร้านในปีนี้เป็นอย่างมาก และยาวนานหลายเดือน 
มากกว่าการล็อคดาวน์ครั้งแรกในปีทีแ่ล้ว ซึ่งรวมกันประมาณเพียงเกือบ 2 
เดือนเท่าน้ัน  
สั่งเดลิเวอร่ี รายได้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 37% จากการเน้นการส่งเสริมการขาย
ผ่านช่องทางน้ี ปรับแผนที่เขตใหบ้ริการ เปิดร้านแพลตฟอร์มใหม่เดลต้า 
(DelTA – Delivery and Take-aways) จำนวน 17 สาขา และเริ่มต้นเปิด
ให้บริการแอพพลิเคชั่น 1344 รปูโฉมใหม่บนมือถือและเว็บไซต์ ในเดือน
พฤษภาคมปีนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 
 
 
 
 

 

รับประทานในร้าน 
สั่งเดลิเวอรี่ 

ซื้อกลับบ้าน 

3Q20                           3Q21                                       9M20                         9M21 
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  2. กำไรขั้นต้น 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   3. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1,985 
1,758 

1,526 
1,190 

374 

367 

478 374 

94 
128 

 
อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 0.2% จากปีก่อน มีสาเหตุหลักๆ มาจากกำไร
ขั้นต้นของหมวดเมนูอาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้าง
สูง จากมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นในระหว่างไตรมาส 3 ซึ่งสง่ผลให้ต้อง
ปิดการให้บริการสาขาในหา้งสรรพสินคา้ และโมเดิร์น เทรด รวมกันถึง
เกือบ 200 จุด ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นเรื่องการบริหารและควบคุมต้นทุน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือชดเชยอัตรากำไรขั้นต้นของหมวดอาหารที่
หายไป 

 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

 
อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 3% จากปีก่อน มีสาเหตุหลักๆ  
1) รายได้การรับประทานอาหารในร้านทีข่าดหายไปจากการปิดรา้นกว่า 

200 สาขา ทำให้รายได้หมวดอาหารและเครื่องด่ืมหายไป ซึ่งหมวดน้ีมี
อัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง 

2) การจัดทำ Combo Value Pack และจัดโปรโมชั่นผ่าน S&P Market 
Place เพ่ือช่วยสร้างยอดขายเฉลี่ยต่อบิลให้สูงขึ้น ซึ่งทำให้ยอดเฉลี่ยใช้
จ่ายต่อบิลสูงขึ้น 13% เพ่ือชดเชยจำนวนบิลที่หายไปถึงกวา่ 30% 

3M 

 3Q20                    3Q21                                             9M20                     9M21                                                               

   

3Q20                    3Q21                                            9M20                   9M21                                                                 

   9M 3M 

9M 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ลดลง 104 ล้านบาท จากปีก่อน หรือ ลดลง 22% 
เป็นผลมาจากการปิดสาขาเกือบ 200 แห่งในระหวา่งไตรมาส 3 ซึ่งจะไม่มี
ค่าใชจ้่ายใดๆ ยกเว้นค่าเสื่อมราคา  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 34 ล้านบาท หลักๆ มาจาก
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงาน ซึ่งไตรมาส 3 ปีก่อน ได้มีมาตรการตัดลด
เงินเดือน สวัสดิการ สำรองโบนัส ตลอดจนการงดสมทบเงินสำรองเลี้ยงชีพ 
และเงินประกันสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ยกเลิก
มาตรการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปีทีแ่ล้ว นอกจากน้ี ยังมีค่าใช้จา่ยในการ
จำหน่ายทรัพย์สินถาวรอีกประมาณ 7 ลา้นบาท 

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 343 ลา้น
บาท และเมื่อเทียบกับยอดขายลดลง 3.9%  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เน่ืองมาจากการบริหารจัดการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่  

1. การบริหารประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานตามสาขา 
2. การเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของแรงงานในโรงงาน 
3. การเจรจาต่อรองค่าเชา่ 
4. การปรับโครงสรา้งองค์กรใหม ่
5. การควบคุมและลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธภิาพ 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและขั้นตอนการทำงานด้วย

ระบบออโตเมชั่น และการออกแบบขบวนการการทำงานใหม่ 
 

53.2% 

50.2% 

51.9% 51.7% 

-143ลบ. 
(-19%) 

41.2% 42.3% 

49.7% 
45.8% 

ต้นทุนในการจัดจัดหน่าย

จำหน่ายายการขาย 

572 502 

1,900 

1,557 

-227ลบ. 
(-11%) 

-70ลบ. 
(-12%) 

-343ลบ. 
(-18%) 

34.4% 

6.7% 

31.5% 

10.8% 39.9% 

9.8% 

35.9% 

9.9% 

739 
596 
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    4. กำไรสุทธิ - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 
  

 

 

 

   

  
76 

218 

154 

95 

   3Q20                  3Q21                                               9M20                9M21                                                                 

   

11.1% 

8.0% 

2.0% 

6.4% 

-59ลบ. 
(-38%) 

+142ลบ. 
(+187%) 

▪ กำไรสุทธิในไตรมาสที ่3 ของปี 2564 มีมูลค่า 95 ล้านบาท ถึงแม้จะมีมาตรการล็อคดาวน์เข้มข้นในระหว่างไตรมาส 3 ซึ่งส่งผลให้ต้อง
ปิดการให้บริการของสาขาในห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด รวมกันเกือบ 200 แห่ง โดยกระทบกับยอดสั่งทานในร้าน และยอดซื้อ
กลับบ้าน ซึ่งเป็นรายได้ช่องทางหลักของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างยอดขายผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ การ upsell 
ยอดใช้จ่ายต่อบิลให้เพ่ิมข้ึนผ่าน S&P Market Place และ Combo Value Pack ต่างๆ ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์และ
วันแม่ ทำให้บริษัทฯ ยังสามารถสร้างยอดขายมาชดเชย ตลอดจนมีการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเน่ือง จึงยังสามารถ
ทำกำไรในไตรมาส 3 น้ีได้ 

▪ กำไรสุทธิของ 9 เดือน ปี 2564 เพ่ิมข้ึน 142 ล้านบาทจากปีก่อน ทั้งๆ ที่ยอดขายลดลงถึง 421 ล้านบาทจากปีก่อน เป็นผลมาจาก
ทัศนคติต่อการทำงานร่วมกันภายในองค์กร และการปรบัตัวให้เร็ว เพ่ือรองรับทุกสถานการณ์ เพ่ือหาทางสร้างรายได้มาชดเชยส่วนที่
หายไป ตลอดจนการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสิทธิภาพ 

https://snp1344.com/th
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   5. สินทรัพยร์วม / หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 830 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 253 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ธันวาคม ปี 2563 เน่ืองจากกระแสเงินสดสุทธิ
จากการดำเนินงาน สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท ลดลง 119  ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 
ธันวาคม ป ี2563 เน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2564 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  : โดยหลักประกอบไปด้วยลูกหน้ีและสินค้าคงเหลือ ซึง่ถือว่ามียอดต่ำกว่าหากเปรียบเทียบกับยอดขายและการ
จัดการสินค้าคงเหลือ ลูกหน้ีการค้าได้รวมถึง บมจ.การบนิไทย มูลค่าหน้ี 9.4 ล้านบาท และต้ังประมาณการไว้ที่ 3.7 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าหน้ี    
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า : กลุ่มบริษทัได้ปรับใช้มาตราฐานทางบัญชี TFRS16 ในเรื่องสัญญาเช่า โดยมีผลต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน จากการต้ังสำรองเกษียณอายุพนักงาน 

ยอดกำไรสะสมคงเหลือไม่เปลี่ยนแปลงจากยอด ณ ธันวาคม 2563 เน่ืองมาจากกำไรสุทธิสำหรับงวด มูลค่า 217.5 ล้านบาท สุทธิกับ
การจ่ายเงินปันผล มูลค่า 147.1 ล้านบาท 

ลา้นบาท % ลา้นบาท %
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 830           17% 577          11%
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 360           7% 479          9%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 529           11% 492          10%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,719       34% 1,548      30%
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 85             2% 67            1%
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 200           4% 200          4%
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,485       30% 1,410      28%
สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 1,435       29% 1,814      35%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 94             2% 80            2%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,299       66% 3,571      70%
รวมสนิทรพัย์ 5,018       100% 5,119      100%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 63             1% 57            1%
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 451           9% 472          9%
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 680           14% 647          13%
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 111           2% 110          2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,305       26% 1,286      25%
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 209           4% 91            2%
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนเพือ่ผลประโยชนพ์นักงาน 170           3% 152          3%
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 780           16% 1,115      22%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 77             2% 80            2%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,236       25% 1,438      28%
รวมหนีส้นิ 2,541       51% 2,724      53%

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 490           10% 490          10%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 690           14% 690          13%
สว่นเกนิจากก าไรจากการโอนธรุกจิใหแ้กก่ารรว่มคา้ 80             2% 80            2%
ทนุส ารองตามกฎหมาย 52             1% 52            1%
ยังไมไ่ดจั้ดสรร 1,136       23% 1,065      21%
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ -13 0% -18 0%
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 42             1% 36            1%

รวมสว่นของเจา้ของ 2,477       49% 2,395      47%
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 5,018       100% 5,119      100%

ทนุจดทะเบยีน 515           490          
ราคาพาร ์(บาท/หุน้) 1.0            1.0           
จ านวนหุน้ (ลา้นหน่วย) 515           490          

งบแสดงฐานะการเงนิ

ดชันชีีว้ดัส าคญั
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
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“มุ่งมั่นเตบิโต ธุรกิจหลกั, สรา้งสรรคผ์ลกัดนั ธุรกิจใหม่” 

หากต้องการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ :  

                irsnp@snpfood.com 


