
 

 

 

เลขที  MDA-TH 01/2565 

22 กมุภาพนัธ ์2565 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการสาํหรบัผลประกอบการไตรมาสท ี4 ปี 2565  

และงบประจาํปี  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1. บทสรุปผู้บริหาร 

  4Q 3Q 4Q %เพิม (ลด) FY FY %เพิม 

(หน่วย: ล้านบาท) 2564 2564 2563 YoY QoQ 2564 2563 (ลด) 

รายได้จากการขาย 812.7 770.8 632.1 28.6% 5.4% 2,980.6 2,610.6 14.2% 

กาํไรขนัต้น 145.7 161.2 85.8 69.8% (9.6%) 537.3 422.1 27.3% 

กาํไรสทุธิ 65.7 53.2 39.8 65.0% 23.5% 208.8 192.9 8.2% 

กาํไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 0.08 0.06   0.32 0.30  

 

ในไตรมาส 4/64 บรษิทัและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จาํนวน 812.7 ล้านบาท เพมิขนึ 180.6 ล้านบาท

หรอืร้อยละ 28.6 เมอืเปรียบเทยีบกับไตรมาส 4/63 เนอืงจากการขยายตลาดต่างประเทศในภมูภิาคเอเชีย ในกลุ่ม

สินคา้ขา้วโพดหวานบรรจกุระป๋อง (Can) โดยเฉพาะอยา่งยงิในประเทศไตห้วนั ญีปุ่ น และเกาหลีใต ้ทงัในส่วนลกูคา้ราย

ใหม่ หรือ ลกูคา้รายเดิมทกีลบัมาซอืเพิม ในขณะทกีารขายในประเทศสงูขึนจากกลุ่มสินคา้พรอ้มทาน(Ready to eat) 

โดยเฉพาะมนัหวานเผา ถวัลายเสือ ขา้วโพดพรอ้มทานและ ธัญพชืรวม นอกจากนียงัมีการออกผลิตภณัฑใ์หมเ่ช่น ขา้วตม้

มดั ซุปขา้วโพด วางจาํหนา่ยในรา้นสะดวกซอื และ รา้นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาํหรบักาํไรสทุธิของบรษัิทและบริษทัย่อยใน

ไตรมาส 4/64 จาํนวน 65.7 ล้านบาท เพิมขนึ 25.9 ล้าน หรือ ร้อยละ 65.0% จาก ไตรมาส 4/63 เนอืงจากรายได้

จากการขายเติบโตขึน อตัรากาํไรขนัตน้สงูขึน จากประสิทธิภาพการผลิตทีดีขึน ถึงแมต้น้ทนุภาชนะบรรจทุีสงูขึนจากราคา

เหล็กแพง อตัราค่าระวางทเีพมิขึนจากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์ค่าขนส่งทสีงูขึนเนืองจากราคานาํมนัทีปรบัตวัสงูขึน

อย่างต่อเนือง นอกจากนใีนไตรมาส 4/64 คา่เงินบาทออ่นคา่จากการระบาดของไวรสัสายพนัธุ ์Omicron โดยบรษัิทยงัคงมี

นโยบายเขา้ทาํสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อยา่งสมาํเสมอเพอืลดทอนผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลียน ในไตรมาส 4/64 บรษัิทมกีาํไรจากตราสารอนุพนัธแ์ละจากอตัราแลกเปลียน จาํนวน 17.4 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

สถานะการเงินของบรษิัทและบรษัิทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 1,453.6 ลา้นบาท เพมิขึน 160.5  

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.4 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัจากทีดิน อาคารและอปุกรณเ์พมิขึน 198.5 ลา้นบาท 

จากการเขา้ซอืทดีิน 1,007 ไร ่1 งาน 19 ตารางวา พนืทตีาํบลทุ่งปี อาํเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นจาํนวน 125.0 ลา้น

บาท สาํหรบัรองรบัการปลกูขา้วโพดหวานและพชืผลทางการเกษตรอนื เพอืสรา้งความมนัคงดา้นวตัถดุิบ สาํหรบัลกูหนี

การคา้และสินคา้คงเหลือเพมิขึน 244.0 ลา้นบาท ตามรายการคา้ทีเพมิขึน ในขณะทมีีหนีสินรวมทงัสิน 311.2 ลา้นบาท 

เพมิขึน 40.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.8 ซงึมาจากการเพมิขึนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพอืรองรบัการ

ก่อสรา้งอาคารผลิต 3 (Mini-Factory) สาํหรบัสินคา้พรอ้มทาน นอกจากนี มีส่วนของผูถ้ือหุน้ 1,142.3 ลา้นบาท เพมิขึน 

120.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.8 เนอืงจากการเพมิทนุของบรษิัท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 107.5 ลา้นบาท การ

เพมิขึนของกาํไรสทุธิของบรษัิทและบรษิัทย่อยในปี2564 จาํนวน 208.8 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 193.5 

ลา้นบาท 

2. ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2564  

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส  ปี  

ปรมิาณความตอ้งการซอืสินคา้ของประเทศคู่คา้ยงัดีต่อเนอืง ทาํใหก้ารส่งออกสินคา้เติบโตขึนจากไตรมาส 3/64 

อย่างไรกต็ามในไตรมาส 4/64 ยงัคงมปัีญหาการขนส่งสินคา้ทางทะเล โดยเฉพาะการปรบัเพมิสงูของค่าระวางสินคา้และ

ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรบ์รรจสุินคา้ ทงัยงัมสีถานการณเ์หล็กแพงทาํใหต้น้ทนุภาชนะบรรจุสงูขึน ตลอดจน

ราคานาํมนัดิบในตลาดโลกปรบัสงูขึนทาํใหค้่าขนส่งเพมิขึน ซงึคาดว่าปัญหาการขนส่งสินคา้ทางทะเล ราคาเหล็กและ

ราคานาํมนัจะกลบัไปสู่สภาวะปกติในระยะถดัไป 

ตลาดการเงินโลกผนัผวนสงูขึน เงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าจากความกงัวลต่อ Omicron ในขณะทีธนาคารกลาง

สหรฐั (Fed) มีสญัญาณจะขึนอตัราดอกเบียนโยบายในระยะต่อไป อย่างไรก็ดีบรษิัทมบีรหิารความเสียงโดยการเขา้ทาํ

สญัญาขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้อย่างสมาํเสมอเพือลดทอนผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน

ดงักล่าว 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส  ปี  

ในไตรมาส 4/64 เศรษฐกิจไทยฟืนตวัขึนจากไตรมาสก่อนเนอืงจากการผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาด การฉีด

วคัซีนททีวัถึง การเปิดรบันกัท่องเทยีวต่างชาติ  สาํหรบัผลผลิตขา้วโพดหวาน วตัถดุิบลดลงจากไตรมาส 3/64 เนืองจากเขา้

สู่ฤดหูนาว แต่เนืองจากการส่งเสรมิการปลกูทีดี การใกลช้ิดกบัเกษตรกร และการแนะนาํแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใช้

เทคโนโลยีดา้นการเกษตรทาํใหผ้ลผลิตขา้วโพดหวานยงัคงมีต่อเนอืง ไม่ขาดแคลนและสามารถเรง่การส่งออกได ้แนวโนม้

เศรษฐกิจไทยในระยะถดัไปยงัคงตอ้งติดตามสถานการณด์า้นเงินเฟ้อทีอาจปรบัสงูขึน และปัญหาการแพรร่ะบาดของ 

COVID-19 

 

 



  

  

 

 

3.  รายการหลักในงบกาํไรขาดทนุประจาํไตรมาส 4 ปี 2564 และงบประจาํปี 2564 
 

 4Q 3Q 4Q %เพิม (ลด) FY FY %เพิม 

(หน่วย: ล้านบาท) 2564 2564 2563 YoY QoQ 2564 2563 (ลด) 

รายได้จากการขาย 812.7 770.8 632.1 28.6% 5.4% 2,980.6 2,610.6 14.2% 

ตน้ทนุขาย 667.0 609.6 546.3 22.1% 9.4% 2,443.3 2,188.5 11.6% 

กาํไรขนัต้น 145.7 161.2 85.8 69.8% -9.6% 537.3 422.1 27.3% 

รายไดอื้น 1.7 1.8 2.8 (38.1%) (4.1%) 7.1 7.2 (0.3%) 

กาํไร(ขาดทนุ)จากอ.แลกเปลียน

และตราสารอนพุนัธ ์ 17.4 (39.2) 17.9 (3.0%) >100.0% (38.4) 12.3 >100.0% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (50.8) (48.5) (41.6) 22.3% 4.7% (189.1) (162.7) 16.2% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22.1) (18.7) (17.5) 26.0% 18.0% (73.2) (65.3) 12.1% 

ตน้ทนุทางการเงิน (0.7) (0.4) (0.4) 55.8% 75.1% (1.9) (1.8) 9.4% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 91.2 56.2 47.0 94.1% 62.2% 241.8 211.8 14.2% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (25.5) (3.0) (7.2) >100.0% >100.0% (33.0) (18.9) 74.4% 

กาํไรสทุธิ 65.7 53.2 39.8 65.0% 23.5% 208.8 192.9 8.2% 

กาํไรสทุธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.10 0.08 0.06 
  

0.32 0.30 
 

% GP 17.9% 20.9% 13.6% 32.1% (14.3%) 18.0% 16.2% 11.5% 

% Net profit margin 8.1% 6.9% 6.3% 28.3% 17.1% 7.0% 7.4% (5.2%) 

EBITDA 112.5 75.7 66.2 70.0% 48.6% 320.1 286.1 11.9% 

 

สรุปผลการดาํเนินงานทางการเงนิ 

 

รายได้รวม 

1. รายได้จากการขาย 

 

โครงสร้างรายได้ - ไตรมาส /  

 
 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

โครงสร้างรายได้ - ปี  

 
 

บรษิัทรายงานรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 4/64 เทา่กบั 812.7 ลา้นบาท เพมิขึน 180.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 28.6 เมอืเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายทีเพมิขึนเนอืงจาก 

o การขยายตลาดต่างประเทศในภมิูภาคเอเชยีเช่น ไตห้วนั ญีปุ่ น และเกาหลีใต ้โดยเฉพาะขา้วโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง (Can) และทงัในส่วนลกูคา้รายใหม่ หรือ ลกูคา้รายเดิมทกีลบัมาซอืเพมิ 

o สาํหรบัภมูภิาคอนืๆ เช่น Europe และ America มีการส่งมอบทีลดลงเนอืงจากคา่ระวางเรือสงูขึนจากภาวะขาด

แคลนตูค้อนเทนเนอรจ์ากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

o การขายในประเทศทีเพมิขึนจากกลุ่มสินคา้พรอ้มทาน(RTE) โดยเฉพาะมนัหวานเผา ถวัลายเสือ ขา้วโพดพรอ้ม

ทานและ ธัญพืชรวม นอกจากนยีงัมกีารออกผลิตภณัฑใ์หม่เช่น ขา้วตม้มดั ซุปขา้วโพด วางจาํหนา่ยในรา้น

สะดวกซือ และ รา้นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 

บรษิัทรายงานรายไดจ้ากการขายสาํหรบัปี 2564 เทา่กบั 2,980.6 ลา้นบาท เพิมขึน 370.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

14.2 เมอืเปรียบเทียบกับปีทีแลว้ 

2. รายได้อนื 

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดอื้นเท่ากับ 1.7 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 1.1 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ย

ละ 4.1 เมอืเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

บรษิัทรายงานรายไดอื้นสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 7.1 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยลดลงเล็กนอ้ยทรีอ้ยละ 0.3 เมอื

เปรียบเทียบกบัปีทีแลว้ 

 

 

 

 



  

  

 

 

3. กาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลยีนและจากตราสารอนุพันธส์ุทธ ิ

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีาํไรจากอตัราแลกเปลียนและจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิเท่ากับ 17.4 ลา้น

บาท กาํไรลดลงเท่ากบั 0.5 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.0 เมอืเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ซงึมกีาํไร

จากอตัราแลกเปลียนและจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิเท่ากบั 17.9 ลา้นบาท ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงตลอดปี 2564 จาก

ความกงัวลต่อการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และมีความผนัผวนสงู อย่างไรก็ดีบรษิัทมีนโยบายในการใชเ้ครืองมือ

ทางการเงินเช่นสญัญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนโดยการทาํสญัญา

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนและจากตราสารอนพุนัธส์ทุธิสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 38.4 ลา้นบาท ขาดทนุเพมิขึนเทา่กบั 

50.7 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 เมอืเปรียบเทียบกับปีทีแลว้  

ต้นทนุขายและกาํไรขนัต้น 

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกีาํไรขนัตน้เท่ากบั 145.7 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ย

ละ 17.9) เพมิขึนเท่ากบั 59.9 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 69.8 เมอืเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซงึมกีาํไร

ขนัตน้เท่ากบั 85.8 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เทา่กบัรอ้ยละ 13.6) โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

 ตน้ทนุการผลิตสงูขนึเล็กนอ้ยเมือเทียบกับไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นเนืองจากราคาเหล็กแพงทาํใหต้น้ทนุ

ภาชนะกระป๋องบรรจสุงูขึน ราคาวตัถุดิบมนัหวานสงูขึนเนอืงจากความตอ้งการในตลาดเติบโตอย่างต่อเนอืง 

อย่างไรกด็ีบรษิัทสามารถนาํวตัถดุิบเขา้สายการผลิตไดส้มาํเสมอ มปีระสิทธิภาพการผลิตทีดีขึน ทาํใหบ้รษิัท

ยงัสามารถควบคมุตน้ทุนการผลิตไดด้ ี

 เงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าทาํใหร้ายไดจ้ากการขายสงูขึน และส่วนหนึงเกดิจากการเจรจากบัลกูคา้ใน

การปรบัราคาขายใหส้งูขนึจากเหตตุน้ทนุการผลิตสงูขนึตามทกีล่าวมาขา้งตน้ 

กาํไรขนัตน้สาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 537.3 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ยละ 18.0) เพมิขึน 115.2 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 27.3 เมอืเปรียบเทียบกับกาํไรขนัตน้สาํหรบังวดเดียวกนัของปีทีก่อน จาํนวนเท่ากบั 

422.1 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้เท่ากบัรอ้ยละ 16.2) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 50.8 ลา้นบาท เพมิขึนเทา่กบั 9.2 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.3 เมอืเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการขายไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนอืงจากคา่ขนส่งและ

ค่าใชจ่้ายในการส่งออกทีเพมิขึนจากยอดขายทีเพมิขึน ทงัอตัราค่าขนส่งในปี 2564 สงูขึนเนอืงจากราคานาํมนัที

ปรบัตวัสงูขึนอยา่งต่อเนอืง 

 

 



  

  

 

 

บรษิัทรายงานคา่ใชจ้า่ยในการขายสาํหรบัปี 2564 เท่ากับ 189.1 ลา้นบาท เพมิขึน 26.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

16.2 เมอืเปรียบเทียบกับปีทีแลว้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารเท่ากบั 22.1 ลา้นบาท เพมิขึนเท่ากับ 4.6 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.0 เมอืเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตมุาจากค่าใชจ้่ายผลตอบแทน

ประจาํปี และ ค่าเชา่คลงัสินคา้สาํหรบัสินคา้ประเภทกระป๋องทมีปีรมิาณมากขึน 

บรษิัทรายงานคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 73.2 ลา้นบาท เพมิขึน 7.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

12.1 เมอืเปรียบเทียบกับปีทีแลว้ 

ต้นทนุทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 4/64 บรษิัทและบรษิัทย่อยมตีน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 0.7 ลา้นบาท เพมิขึนเท่ากบั 0.3 ลา้นบาท หรือ

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.1 เมอืเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ตน้ทนุทางการเงินทเีพมิขึนเกิดจากบรษิัทการ

ใชว้งเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินสาํหรบัเงินทุนหมนุเวียนและวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรบั

การลงทนุในโครงการอาคารผลิต 3 (Mini-Factory) 

ตน้ทนุทางการเงินสาํหรบัปี 2564 เท่ากบั 1.9 ลา้นบาท เพมิขึนเท่ากับ 0.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.4 เมอื

เปรียบเทียบปีทแีลว้ 

กาํไรสุทธิและอตัรากาํไรสุทธ ิ

บรษิัทและบรษิัทย่อยรายงานกาํไรสทุธิในไตรมาส 4/64 เท่ากบั 65.7 ลา้นบาท กาํไรสทุธิเพมิขึนเทา่กบั 25.9 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 65.0 เมอืเปรยีบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัเกิดจากรายไดจ้ากการขายที

เติบโตกว่า 180 ลา้นบาทเมอืเปรียบเทียบกบัปีก่อน อตัรากาํไรขนัตน้ทีสงูขึนเป็นผลมาจากการเจรจาราคาขายอย่าง

ต่อเนืองและค่าเงินบาททีอ่อนค่า ภายใตส้ถานการณก์ารปรบัเพมิสงูของค่าระวางเรือ ตน้ทนุภาชนะบรรจทุีสงูขึนจาก

ราคาเหล็กแพง ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารยงัควบคมุไดด้ถีึงแมจ้ะมคี่าขนส่งทสีงูขึนเนอืงจากราคานาํมนัที

ปรบัตวัสงูขึนอยา่งต่อเนอืง 

อตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทสาํหรบัไตรมาส 4/64 เท่ากับ รอ้ยละ 8.1 เพมิขึนจากไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน ทีมีอตัรา

กาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 6.3 เนอืงจากสาเหตทีุกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 

 



  

  

 

 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2564  เท่ากบั 208.8 ลา้นบาท กาํไรสทุธิเพมิขึนเท่ากบั 15.9 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 8.2 เมอืเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน 

อตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทสาํหรบัปี 2564  เท่ากับ รอ้ยละ 18.0 เพมิขึนจากปี 2563 ทมีีอตัรากาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 

16.2 

4.  แผนงานและความคืบหน้าโครงการทสีาํคัญ 

 

โครงการกอ่สร้างอาคารผลิต  ( Mini-Factory ) 

โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสาํหรบัสินคา้พรอ้มทาน มีการออกแบบใหเ้ป็น "Smart Building" การออกแบบวาง 

ตามหลกัของประโยชนก์ารใชส้อยและตอบโจทยใ์นยคุปัจจุบนั ทีเนน้การประหยดัพลงังานและมคีวามยืดหยุ่นในการ

ผลิตสงูเพอืยกระดบัทงัดา้นคณุภาพและปรมิาณการผลิตสินคา้พรอ้มรบัประทาน (Ready to Eat) ใหม้ีประสิทธิภาพ

มากขึน โดยอาคารมีขนาด 1,440 ตารางเมตร รองรบัการผลิตทีถกูสขุลกัษณะและถกูตอ้งตามระบบคณุภาพ 

ปัจจบุนัไดม้ีการผลิตสินคา้พรอ้มรบัประทาน ประกอบดว้ย ขา้วโพดหวาน มนัหวานญีปุ่ นเผามนัหวานญีปุ่ นเผาสีมว่ง 

มนัหวานญีปุ่ นเผาสีสม้ ถวัลายเสือ ธัญพืชรวม ซุปขา้วโพด และขา้วตม้มดั โดยอาคาร Mini-Factory นไีดเ้ปิดใชง้าน

และเรมิผลิตแลว้ตงัแต่ไตรมาส /  และสามารถเพมิกาํลงัการผลิตสินคา้พรอ้มรบัประทานสงูถึง 100,000 ชินต่อวนั 

เพอืตอบสนองความตอ้งการสินคา้พรอ้มทานจากลกูคา้ทีมีปรมิาณสงัซอืเพมิขึน 

 

โครงการผลิต Biogas จาก Waste ( ซังข้าวโพด) 

บรษิัทไดค้าํนงึถึงการสรา้งสมดลุระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม สิงแวดลอ้ม และการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน ภายใต ้

การกาํกบัดแูลกจิการทดีีมาตลอด จึงขยายความรว่มมือผลกัดนัโครงการพลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาด เพอื

ยกระดบัอตุสาหกรรมการเกษตร ดว้ยการนาํเทคโนโลยีมาใชบ้รหิารจดัการตงัแต่ตน้นาํจนถึงปลายนาํ สรา้งมลูค่าเพมิ

จากวสัดเุหลือใชจ้ากพชืเกษตร แปรรูปเป็นพลงังานสะอาด (Green Energy) โดยทาํโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ (Biogas 

Plants) จากซงัขา้วโพดเพือผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถลดคา่ใชจ้่ายไดถ้ึงปีละ 27 ลา้นบาท โดยปัจจบุนัมีความคืบหนา้

ในการก่อสรา้งประมาณ 90% และคาดว่าสามารถทดสอบโครงการไดภ้ายในไตรมาส 1 ปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




