


หน่วย : ล้านบาท 2559 2558 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน % 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 3 5 (2) (40.00%) 

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้ 3,283 2,257 1,026 45.46% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 465 298 167 56.04% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัท

ใหญ่ 
2,754 1,903 851 44.72% 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

64 56 8 14.29% 

 

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 2,754 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 851 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 44.72 % 

จาก 1,903 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 สาเหตหุลกัมาจาก 

1. รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 28,243 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,941 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 7.38% 

จาก 26,302 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2558 โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ตา่งๆอยูท่ี่ 

27,924 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,998 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 7.71% จาก 25,926 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2558 สว่นบริษัทยอ่ย

มีรายได้จากการขายวสัดหุีบห่อ 319 ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาทหรือลดลง 15.16% จาก 376 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 

2558  สาเหตหุลกัจาก 

 รายได้จากการขายอตุสาหกรรมอาหารสตัว์: ปริมาณขายกากถัว่เหลอืงซึง่เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์มีปริมาณ
สงูขึน้สอดคล้องตามอตุสาหกรรมปศุสตัว์ที่โตขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสง่ออกเนือ้ไก่ ประกอบกับ
ราคากากถัว่เหลืองที่น าเข้าจากต่างประเทศยงัคงมีความผนัผวน และมีความเสี่ยงสงูต่อการขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลีย่น ท าให้ผู้น าเข้ากลบัมาซือ้กากถัว่เหลอืงที่ผลติในประเทศมากขึน้ ในขณะท่ีราคาขายสนิค้า
มีการปรับราคาขายลดลงเลก็น้อยตามต้นทนุสนิค้าที่ลดลง 

 รายได้จากการขายน า้มนัถั่วเหลืองบริสทุธ์ิ: ปริมาณขายน า้มนัถั่วเหลืองท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้ในตลาดค้าปลีกใน
ประเทศและตลาดน า้มนัอตุสาหกรรม เนื่องจากน า้มนัปาล์ม ซึ่งเป็นสินค้าที่ทดแทนกนัได้เกิดสภาวะขาด
ตลาด สง่ผลให้มีการปรับราคาสงูขึน้ จึงท าให้ผู้บริโภคหนัมาซือ้น า้มนัถัว่เหลืองทดแทน และส าหรับตลาด
ต่างประเทศ  บริษัทฯสามารถเปิดตลาดน า้มันถั่วเหลือง ภายใต้แบรนด์ “Healthy Chef” และ 
“Queen”สง่ผลท าให้มียอดขายในตลาดตา่งประเทศเพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาขายสินค้ามีการปรับราคาขาย
ลดลงเลก็น้อยตามต้นทนุสนิค้าที่ลดลง 

 รายได้จากการขายวสัดหุีบห่อ: ปริมาณขายในกลุม่น า้ผลไม้ลดลงจากลกูค้ารายหลกัรายหนึ่งซึ่งได้ติดตัง้
เคร่ืองเป่าขวดเพื่อท าการผลิตขวดเอง ในขณะที่ยอดขายในกลุ่มน า้มนับริโภคเพิ่มขึน้จากปริมาณขายที่
เพิ่มขึน้ เนื่องจากราคาน า้มนัปาล์มสงูจากการที่ผลผลิตปาล์มขาดตลาดท าให้ผู้บริโภคหนัมาซือ้น า้มนัพืช



ถัว่เหลืองมากขึน้จึงสง่ผลให้ปริมาณขายเพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาขายสินค้ามีการปรับราคาขายเพิ่มขึน้ตาม
ต้นทนุสนิค้าที่เพิ่มขึน้ โดยราคาขายที่เพิ่มขึน้นัน้มีสดัสว่นท่ีมากกวา่ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทนุขาย  23,726 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 557 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 2.40% จาก 23,169 

ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2558  ซึ่งเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายสินค้า ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไร

ขัน้ต้น 4,354 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,370 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 45.92% จาก 2,984 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 และมี

อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 15.59% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ท่ีมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 11.51% เนื่องจากต้นทนุถัว่เหลืองน าเข้ามี

ราคาปรับตวัลดลง ประกอบกบัการบริหารจดัการต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทฯ ที่ได้ท าสญัญาซือ้ถัว่เหลืองลว่งหน้าไว้ ท าให้

ต้นทนุซือ้ถัว่เหลอืง ของบริษัทฯถกูลง จึงสง่ผลท าให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 

ส าหรับบริษัทย่อย ในปี 2559 มีก าไรขัน้ต้น 163 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 7.37% จาก 149 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558  และมีอัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 25.69% เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีอัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 

22.28% 

2. ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯสามารถบริหารจดัการ และท าการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน โดยการท าสญัญาซือ้ขาย

อตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า สง่ผลท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นส าหรับปี 2559 เป็นจ านวน 5 ล้านบาท ซึง่ก าไร

ดงักลา่วได้รวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการ Mark to Market (MTM) จ านวน 2 ล้านบาท และ

ส าหรับปี 2558 มีผลก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจ านวนเงิน เป็นจ านวน 244 ล้านบาท ซึง่ก าไรดงักลา่วได้รวมก าไรจาก

อตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ Mark to Market (MTM) จ านวน 3 ล้านบาท 

3. รายได้อื่น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 86 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 7.50% จาก 80 ล้านบาทเมื่อ

เทียบกบัปี 2558  ซึง่สาเหตหุลกัเกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทนุเพิ่มขึน้ 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 959 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 4.92% จาก 914 

ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2558 ซึง่สอดคล้องกบัปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ท าให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนสง่สนิค้าสงูขึน้ และ

ในปี 2559บริษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ รวมถึงการจดั

รายการชิงโชคของรางวลัให้กบัผู้บริโภค 

สว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 375 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 62 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 19.81% จาก 313 ล้านบาทเมื่อ

เทียบกบัปี 2558 สาเหตจุากคา่ใช้จ่ายในโครงการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการพฒันาบคุคลกรที่เพิ่มขึน้ 

5. ขาดทุนจากการปรับลดสนิค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ) 



ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯมีรายการกลบัรายการขาดทนุจากการปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สุทธิที่

จะได้รับซึง่ตัง้ไว้ในปี 2558 จ านวน 12 ล้านบาท 

 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2559 

ผลการด าเนินงานปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวม 28,243 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,941 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึน้ 7.38% จาก 26,302 ล้านบาท และต้นทนุขายรวมที่ 23,726 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 557 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 

2.40% จาก 23,169 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้นรวม 4,517 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 1,384 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 44.17% จาก 3,133 

ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย 959 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 4.92% จาก 914 ล้านบาท 

เนื่องจากการเพิ่มงบค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขาย และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการโฆษณาบนสื่อต่าง ๆ รวมถึงการแจกของ

รางวลัให้กบัลกูค้าเพื่อให้สอดคล้องกบัการแข่งขนัที่เติบโตขึน้ สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 375 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 

62 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 19.81% จาก 313 ล้านบาทโดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิรวมที่ 2,754 ล้าน

บาทเพิ่มขึน้ 851 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 44.72% จาก 1,903 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 


