(หน่ วย : ล้ านบาท)
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน

สาหรบบงวดสามเดอนน สินน สดดวบนท่ 30 มิถดนายน

สาหรบบงวดหกเดอนน สินน สดดวบนท่ 30 มิถดนายน
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ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
ในไตรมาสที่ 2/2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ 800 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
251 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 45.72% จาก 549 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน (งวดหกเดือน : มีกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ 1,269 ล้ านบาทหรื อ เพิ่มขึ ้น 222 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 21.20% จาก 1,047 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน) สาเหตุจาก
1. รายได้ จากการขายและต้ นทดนขาย
ในไตรมาสที่ 2/2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวม 6,692 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 403 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น 6.41% จาก 6,289 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ เป็ น
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ที่ 6,602 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 419 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 6.78% จาก 6,183 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่วนบริ ษัทย่ อยมีรายได้ จากการขายวัสดุหีบห่อ 90 ล้ านบาท ลดลง 16 ล้ านบาท
หรื อลดลง 15.09% จาก 106 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักจาก
 รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์: สาหรับครึ่ งปี แรกของปี 2559 ปริ มาณขายกากถัว่ เหลืองซึง่
เป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีปริ มาณสูงขึ ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมปศุสตั ว์ที่เติบโตขึ ้นจากภาวะการส่งออก
เนื ้อไก่ที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับราคากากถัว่ เหลืองนาเข้ ายังคงมีความผันผวน และมีความเสี่ยงสูงต่อการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ ผ้ นู าเข้ ากากถัว่ เหลืองกลับมาซื ้อกากถัว่ เหลืองที่ผลิตในประเทศ
มากขึน้ ส่งผลให้ ปริ มาณขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาขายปรั บตัวลดลงเล็กน้ อย ตาม
ทิศทางราคาตลาดโลกที่ลดลง
 รายได้ จากการขายน ้ามันถัว่ เหลืองบริ สทุ ธิ์: ปริ มาณขายน ้ามันถัว่ เหลืองเพิ่มขึ ้นทังในตลาดค้
้
าปลีกใน
ประเทศและตลาดน ้ามันอุตสาหกรรม ในขณะที่ราคาขายปรับตัวลดลงเล็กน้ อย
 รายได้ จากการขายวัสดุหีบห่อ: ปริ มาณขายกลุม่ น ้าผลไม้ ลดลง เนื่องจากลูกค้ าบางรายหันมาผลิตเอง
แทนการสัง่ ซื ้อ อย่างไรก็ตามบริ ษัทย่อยสามารถชดเชยปริ มาณสัง่ ซื ้อของลูกค้ าในกลุ่มน ้าดื่ม บรรจุ
ภัณฑ์ที่เพิ่มขึ ้นแทนได้ จึงได้ รับผลกระทบไม่มากนักในการสูญเสียปริ มาณขายดังกล่าว ในขณะที่ราคา

ขายสินค้ ามีการปรับเพิ่มขึ ้นตามต้ นทุนสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น โดยราคาขายที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ สดั ส่วนที่มากกว่า
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนขายของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในไตรมาสที่ 2/2559 จานวน 5,440 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 3 ล้ านบาทหรื อ
เพิ่มขึ ้น 0.06% จาก 5,437 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ากว่าการเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ จากการขาย เนื่องจาก ต้ นทุนถั่วเหลืองนาเข้ ามีราคาปรับตัวลดลง และจากการบริ หารจัดการต้ นทุนวัตถุดิบของ
บริ ษัทฯ ซึ่งได้ ทาสัญญาซื ้อถั่วเหลืองล่วงหน้ าไว้ ทาให้ ต้นทุนของถั่วเหลืองในครึ่ งปี แรกของปี 2559 ของบริ ษัทฯต่าลง
ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 2/2559 บริ ษัทฯมีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 399 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 48.99% จาก 815 ล้ านบาทมาอยูท่ ี่
1,214 ล้ านบาทเมื่อเทียบกันกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมีอัตรากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 18.38% เพิ่มขึน้ จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน ที่มีอตั รากาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 13.17% และสาหรับบริ ษัทย่อย ในไตรมาสที่ 2/2559 มีกาไรขันต้
้ น 38 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 1 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 2.70% จาก 37 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
2. รายได้ น่ อน
ในไตรมาสที่ 2 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่น 20 ล้ านบาทลดลง 51 ล้ านบาทหรื อลดลง 71.83% จาก 71
ล้ านบาท ซึง่ เกิดจากเงินปั นผลรับที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆลดลง
3. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขายสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
จานวน 228 ล้ านบาท และ 502 ล้ านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 14 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึน้
6.54% และ 95 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 23.34% ตามลาดับ โดยในไตรมาสที่ 2/2559 บริ ษัทฯ เพิ่มงบค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการ
ขาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการโฆษณาบนสือ่ ต่าง ๆ รวมถึงการจัดรายการชิงโชคของรางวัล ให้ กบั ผู้บริ โภค
ส่วนค่าใช้ จ่ายบริ หารสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จานวน 87 ล้ านบาท และ
158 ล้ านบาทตามลาดับ เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 23 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 35.94% และ 32 ล้ านบาทหรื อ
เพิ่มขึ ้น 25.40% ตามลาดับ สาเหตุจากจ่ายในโครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลการ
4. ขาดทดนจากนบตราแลกเปล่ ยน
ในไตรมาสที่ 2/2559 บริ ษัทฯมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเป็ นจานวน 7 ล้ านบาท ซึง่ ขาดทุนดังกล่าวได้ รวม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง จานวน 8 ล้ านบาท และมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ
Mark to Market (MTM) จานวน 1 ล้ านบาท
5. ขาดทดนจากการปรบบลดสินค้ าคงเหลอนเป็ นมูลค่ าสดทธิท่ จะได้ รบบ
ในไตรมาสที่ 2/2559 ไม่มีรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ

สรด ปผลการดาเนินงานครึ่งปแรก
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมที่ 13,659 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 448
ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 3.39% จาก 13,211 ล้ านบาท และต้ นทุนขายรวมที่ 11,551 ล้ านบาทลดลง 6 ล้ านบาทหรื อลดลง
0.05% จาก 11,557 ล้ านบาทกาไรขันต้
้ นรวม 2,108 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 454 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 27.45% จาก 1,654 ล้ าน
บาทในขณะที่ ค่า ใช้ จ่ ายในการขายรวม 502 ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึน้ 95 ล้ า นบาทหรื อ เพิ่ ม ขึน้ 23.34% จาก 407 ล้ า นบาท
เนื่องจากการเพิ่มงบค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย และประชาสัมพันธ์เกี่ย วกับการโฆษณาบนสือ่ ต่าง ๆ รวมถึงการจัดรายการ
ชิงโชคของรางวัล ให้ กบั ผู้บริ โภค ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 158 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 32 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 25.40%
จาก 126 ล้ านบาท โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวมที่ 1,269 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 222 ล้ านบาทหรื อ
เพิ่มขึ ้น 21.20% จาก 1,047 ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

