


(หน่วย : ล้านบาท) 
ส าหรบบงวดสามเดอนน สิ นนสดดวบนท ่ 30 มิถดนายน ส าหรบบงวดหกเดอนน สิ นนสดดวบนท ่ 30 มิถดนายน 

2559 2558 เพิ่มขึ นน/(ลดลง) 2559 2558 เพิ่มขึ นน/(ลดลง) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1 2 (1) (50.00%) 2 3 (1) (33.33%) 

ก าไรสดทธิก่นนภาษ เงนิได้ 949 645 304 47.13% 1,507 1,242 265 21.34% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 135 83 52 62.65% 209 164 45 27.44% 

ก าไรสดทธิส่วนท ่เป็นขนงผู้ถอนหด้น

บริษบทใหญ่ 

800 549 251 45.72% 1,269 1,047 222 21.20% 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ 

ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

14 13 1 7.69% 29 31 (2) (6.45%) 

 

ในไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 800 ล้านบาท เพิ่มขึน้

251 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 45.72% จาก 549 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (งวดหกเดือน : มีก าไรสทุธิ

สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,269 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึน้ 222 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 21.20% จาก 1,047 ล้านบาท

เมื่อเทียบกบัช่วงไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน) สาเหตจุาก 

1. รายได้จากการขายและต้นทดนขาย 

ในไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 6,692 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 403 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้ 6.41% จาก 6,289 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ เป็น

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ต่างๆอยู่ที่ 6,602 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 419 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 6.78% จาก 6,183 ล้านบาท

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สว่นบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวสัดหุีบหอ่ 90 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาท

หรือลดลง 15.09% จาก 106 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจาก 

 รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์: ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2559 ปริมาณขายกากถัว่เหลืองซึง่
เป็นวตัถดุิบอาหารสตัว์มีปริมาณสงูขึน้เนื่องจากอตุสาหกรรมปศสุตัว์ที่เติบโตขึน้จากภาวะการสง่ออก
เนือ้ไก่ที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัราคากากถัว่เหลอืงน าเข้ายงัคงมีความผนัผวน และมีความเสี่ยงสงูตอ่การ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ท าให้ผู้น าเข้ากากถัว่เหลืองกลบัมาซือ้กากถัว่เหลืองที่ผลิตในประเทศ
มากขึน้ ส่งผลให้ปริมาณขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึน้  ในขณะที่ราคาขายปรับตวัลดลงเล็กน้อย ตาม
ทิศทางราคาตลาดโลกที่ลดลง 

 รายได้จากการขายน า้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิ: ปริมาณขายน า้มนัถัว่เหลืองเพิ่มขึน้ทัง้ในตลาดค้าปลีกใน
ประเทศและตลาดน า้มนัอตุสาหกรรม ในขณะที่ราคาขายปรับตวัลดลงเลก็น้อย 

 รายได้จากการขายวสัดหุีบห่อ: ปริมาณขายกลุม่น า้ผลไม้ลดลง เนื่องจากลกูค้าบางรายหนัมาผลติเอง
แทนการสัง่ซือ้ อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยสามารถชดเชยปริมาณสัง่ซือ้ของลกูค้าในกลุ่มน า้ดื่มบรรจุ
ภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้แทนได้ จึงได้รับผลกระทบไมม่ากนกัในการสญูเสยีปริมาณขายดงักลา่ว ในขณะท่ีราคา



ขายสินค้ามีการปรับเพิ่มขึน้ตามต้นทนุสินค้าที่เพิ่มขึน้ โดยราคาขายที่เพิ่มขึน้นัน้มีสดัส่วนที่มากกว่า
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 2/2559 จ านวน 5,440 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ 0.06% จาก 5,437 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้ในอตัราที่ต ่ากว่าการเพิ่มขึน้ของ

รายได้จากการขาย เนื่องจาก ต้นทุนถั่วเหลืองน าเข้ามีราคาปรับตวัลดลง และจากการบริหารจดัการต้นทุนวตัถดุิบของ

บริษัทฯ ซึ่งได้ท าสญัญาซือ้ถั่วเหลืองล่วงหน้าไว้ ท าให้ต้นทุนของถั่วเหลืองในคร่ึงปีแรกของปี 2559 ของบริษัทฯต ่าลง 

สง่ผลให้ในไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 399 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 48.99% จาก 815 ล้านบาทมาอยูท่ี่

1,214 ล้านบาทเมื่อเทียบกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 18.38% เพิ่มขึน้จากไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 13.17% และส าหรับบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 2/2559 มีก าไรขัน้ต้น 38 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 1 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 2.70% จาก 37 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

2. รายได้นอ่น 

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่น 20 ล้านบาทลดลง 51 ล้านบาทหรือลดลง 71.83% จาก 71 

ล้านบาท ซึง่เกิดจากเงินปันผลรับท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทตา่งๆลดลง 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 

จ านวน 228 ล้านบาท และ 502 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 

6.54% และ 95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 23.34% ตามล าดบั โดยในไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้จ่ายสง่เสริมการ

ขาย และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการโฆษณาบนสือ่ตา่ง ๆ รวมถึงการจดัรายการชิงโชคของรางวลั ให้กบัผู้บริโภค 

สว่นคา่ใช้จ่ายบริหารส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จ านวน 87 ล้านบาท และ 

158 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 23 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 35.94% และ 32 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ 25.40% ตามล าดบั สาเหตจุากจ่ายในโครงการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการพฒันาบคุคลการ 

4. ขาดทดนจากนบตราแลกเปล ่ยน 

ในไตรมาสที่ 2/2559 บริษัทฯมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเป็นจ านวน 7 ล้านบาท ซึง่ขาดทนุดงักลา่วได้รวม

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จริง จ านวน 8 ล้านบาท และมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ 

Mark to Market (MTM) จ านวน 1 ล้านบาท 

5. ขาดทดนจากการปรบบลดสนิค้าคงเหลอนเป็นมูลค่าสดทธิท ่จะได้รบบ 

ในไตรมาสที่ 2/2559 ไมม่ีรายการขาดทนุจากการปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 

 



สรดปผลการด าเนินงานคร่ึงป แรก 

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมที่ 13,659 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 448 

ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 3.39% จาก 13,211 ล้านบาท และต้นทุนขายรวมที่ 11,551 ล้านบาทลดลง 6 ล้านบาทหรือลดลง 

0.05% จาก 11,557 ล้านบาทก าไรขัน้ต้นรวม 2,108 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 454 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 27.45% จาก 1,654 ล้าน

บาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายรวม 502 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 23.34% จาก 407 ล้านบาท

เนื่องจากการเพิ่มงบคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขาย และประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการโฆษณาบนสือ่ตา่ง ๆ รวมถึงการจดัรายการ

ชิงโชคของรางวลั ให้กบัผู้บริโภค สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 158 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 32 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 25.40% 

จาก 126 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวมที่ 1,269 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 222 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ 21.20% จาก 1,047 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 


