
 
 
 

เลขที่  MDA-TH 02/2565 

10 พฤษภาคม 2565 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการส าหรบัผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565  
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

1. บทสรุปผู้บริหาร 

     %เพิ่ม (ลด) 

(หน่วย: ล้านบาท) 1Q2565 4Q2564 1Q2564 YoY QoQ 

รายได้จากการขาย  699.9   812.7   653.8   7.1% (13.9%) 

ก าไรขั้นต้น  92.0   145.7   99.2  (7.2%) (36.8%) 

ก าไรสุทธิ  30.4   65.7   30.6  (0.6%) (53.8%) 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.10 0.05   

 

ในไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย จ านวน 699.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  46.1 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 7.1 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/64 เนื่องจากการขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มสินคา้
ขา้วโพดหวานบรรจุกระป๋อง (Can) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ ญ่ีปุ่ น และไตห้วนั ทัง้ในส่วนลกูคา้รายใหม่ หรือ ลกูคา้
รายเดิมที่กลับมาซือ้เพิ่ม ในขณะที่การขายในประเทศสงูขึน้จากกลุ่มสินคา้พรอ้มทาน(Ready to eat) โดยเฉพาะมนัหวาน
เผา ถ่ัวลายเสือ ขา้วโพดพรอ้มทานและ ธัญพืชรวม นอกจากนีย้งัมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่เช่น กลว้ยน า้วา้นึ่ง ขา้วโพดย่าง
เกลือ วางจ าหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ และ รา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต ส าหรับก าไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 
1/65 จ านวน 30.4 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.2 ล้าน หรือ ร้อยละ 0.6% จาก ไตรมาส 1/64 เนื่องจากรายไดจ้าก
การขายเติบโตขึน้ อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเนื่องจากปัจจยัการผลิตเช่นกระป๋องมีการปรบัราคาสูงขึน้ ปริมาณวตัถุดิบรบัเขา้
ไม่เป็นไปตามแผน ทัง้ยงัมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในโรงงานในช่วงตน้ปี 2565 อย่างไรก็ตามปัญหานี ้
ไดเ้ร่ิมคล่ีคลายแลว้ตัง้แต่เดือนมนีาคม 2565  นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงมีนโยบายเขา้ท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกันผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหารยงัคงควบคุมไดดี้ และมีค่าใชจ้่ายบริหารเพิ่มสงูขึน้จากค่าใชจ้่ายผลตอบแทนพิเศษกรรมการและค่าใชจ้่ายโครงการ
ปลกูพืชมลูค่าสูง 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

สถานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 1,591.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 137.9  
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.5 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลกัจากที่ดิน อาคารและอุปกรณเ์พิ่มขึน้ 33.5 ลา้นบาท จาก 
โครงการผลิต Biogas และโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเช่นเคร่ืองก าเนิดไอน า้แบบชีวมวล และเคร่ืองฆ่าเชือ้
อตัโนมติัแบบต่อเนื่อง(Hydrolock) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 174.0 ลา้นบาท ตามรายการคา้ที่เพิ่มขึน้ 
ในขณะที่มีหนีสิ้นรวมทัง้สิน้ 418.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 107.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 34.6 ซึ่งมาจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนี ้
การคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 67.3 ลา้นบาทจากรายการคา้ที่เพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจ านวน 19.3 ลา้นบาท นอกจากนีบ้ริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,172.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 30.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
2.7 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 1 ปี 2565 

2. ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส 1 ปี 2565  

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1 ปี 2565 

ปริมาณความตอ้งการซือ้สินคา้ของประเทศคู่คา้ยงัดีขึน้ ท าให้การส่งออกสินคา้เติบโตขึน้จากไตรมาส 1/64 รอ้ยละ 7.1 
อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/65 ยงัคงมีปัญหาการขนส่งสินคา้ทางทะเล อตัราค่าระวางสินคา้ยังคงอยู่ในระดบัที่สงู และ
ปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอรบ์รรจุสินคา้ นอกจากนีใ้นไตรมาส 1/65 ไดเ้กิดสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่าง
รสัเซีย-ยูเครน ซึ่งความขดัแยง้นีอ้าจส่งผลต่อ 1. อุปสงคต่์างประเทศที่อาจจะชะลอลง 2. การปรบัขึน้ของราคาพลงังานและ
สินคา้โภคภณัฑ ์และปุ๋ ยเคม ีซึ่งท าให้ค่าขนส่ง ราคาวตัถุดิบ ราคาปุ๋ ยปรบัตวัสงูขึน้ อย่างไรก็ดีราคาสินคา้ยงัคงมีการปรบั
สงูขึน้จากปัจจัยเฉพาะบางจุด โดยบริษัทพยายามควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ้่ายอื่นอย่างเหมาะสม 
มาตรการปิดเมืองส าคัญในจีนและตลอดจนการตรวจสอบสินคา้อย่างเขม้งวดจากมาตรการโควิดเป็นศูนยข์องประเทศจีน
อาจกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย 
ตลาดการเงินโลกผนัผวนสงูขึน้ เงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าจากสถานการณ์ความขัดแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่
รุนแรงขึน้ อย่างไรก็ดีบริษัทมบีริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ลดทอนผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2565 

ในไตรมาส 1/65 เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัขึน้จากไตรมาสก่อนจากมูลค่าส่งออกสินคา้ที่เพิ่มขึน้ จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติ
ปรบัเพิ่มขึน้หลังมีการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึน้มากตามราคา
พลงังานและราคาอาหารสด  ท าใหก้ระทบต่อค่าครองชีพภาคครวัเรือนที่รายไดน้อ้ยและอาจกระทบต่อการบริโภค
ภาคเอกชน นอกจากนีใ้นไตรมาสนีย้งัมีปัญหาการระบาดของ Covid-19 สายพนัธุ ์Omicron ที่มีผลกระทบเป็นวงกวา้งแต่
อาการไม่รุนแรง โดยบริษัทไดพ้บการระบาดของ Covid-19 ภายในโรงงานตัง้แต่ตน้ปี 2565 อย่างไรก็ดีปัญหานีไ้ดเ้ร่ิม
คล่ีคลายลงตัง้แต่เดือนมีนาคม 2565 

 

 



  

  

 

 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยงัคงตอ้งติดตาม 1) สถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยูเครน 2) การ
เพิ่มขึน้ของตน้ทุนการผลิตและราคาสินคา้และบริการ 3) การแพร่ระบาดของ Covid-19 ภายในประเทศ และ 4) มาตรการ
ปิดเมืองส าคญัในจีนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจจีนและการส่งออกของประเทศไทย 

3.  รายการหลักในงบก าไรขาดทุนประจ าไตรมาส1 ปี 2565 
 

    %เพิ่ม (ลด) 
(หน่วย: ล้านบาท) 1Q2565 4Q2564 1Q2564 YoY QoQ 

รายได้จากการขาย  699.9   812.7   653.8   7.1% (13.9%) 
ตน้ทุนขาย  607.9   667.0   554.6   9.6% (8.9%) 
ก าไรขั้นต้น  92.0   145.7   99.2  (7.2%) (36.8%) 

รายไดอ้ื่น  2.0   1.7   2.4  (17.7%)  12.8% 
ก าไร(ขาดทุน)จากอ.แลกเปล่ียนและตราสารอนุพนัธ์  9.5   17.4  (5.6) >100.0% (45.4%) 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (45.5) (50.8) (44.0)  3.4% (10.5%) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (21.8) (22.1) (15.9)  36.5% (1.3%) 
ตน้ทุนทางการเงิน (0.7) (0.7) (0.3)  >100.0% (2.5%) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  35.5   91.2   35.8  (0.5%) (61.0%) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (5.1) (25.5) (5.2)  0.2% (79.8%) 
ก าไรสุทธิ  30.4   65.7   30.6  (0.6%) (53.8%) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05 0.10 0.05   
% GP 13.1% 17.9% 15.2% (13.3%) (26.7%) 
% Net profit margin 4.3% 7.9% 4.7% (8.3%) (45.9%) 
EBITDA  55.8  112.5  53.8   3.1% (50.4%) 

 
สรุปผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รายได้รวม 

1. รายได้จากการขาย 

 
 
 
 



  

  

 
 
 

บริษัทรายงานรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1/65 เท่ากับ 699.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 46.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
7.1 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายที่เพิ่มขึน้เนื่องจาก 
o การขยายตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียเช่น ญ่ีปุ่ น และไตห้วัน โดยเฉพาะขา้วโพดหวานบรรจกุระป๋อง 

(Can) และทัง้ในส่วนลกูคา้รายใหม่ หรือ ลกูคา้รายเดิมที่กลบัมาซือ้เพิ่ม 
o ส าหรบัภูมิภาคอื่นๆ เช่น Europe และ America มีการส่งมอบที่ลดลงเนื่องจากค่าระวางเรือสูงขึน้จากภาวะขาด

แคลนตูค้อนเทนเนอรจ์ากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

o การขายในประเทศที่เพิ่มขึน้จากกลุ่มสินคา้พรอ้มทาน(RTE) โดยเฉพาะมนัหวานเผา ถ่ัวลายเสือ ขา้วโพดพรอ้ม
ทานและ ธัญพืชรวม นอกจากนีย้ังมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่เช่น กลว้ยน า้วา้นึ่ง ขา้วโพดย่างเกลือ วางจ าหน่ายใน
รา้นสะดวกซือ้ และ รา้นซูเปอรม์ารเ์ก็ต 
 

2. รายได้อ่ืน 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดอ้ื่นเท่ากับ 2.0 ลา้นบาท ลดลงเท่ากับ 0.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 17.7 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

3. ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนและจากตราสารอนุพันธ์สุทธิ 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและจากตราสารอนุพนัธส์ทุธิเท่ากับ 9.5 ลา้น
บาท ก าไรเพิ่มขึน้เท่ากับ 15.1 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
มีขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและจากตราสารอนุพนัธ์สทุธิเท่ากับ 5.6 ลา้นบาท ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในเดือน
มีนาคม 2565 จากสถานการณ์ความขัดแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่รุนแรงขึน้ อย่างไรก็ดีบริษัทมีนโยบายในการใช้
เคร่ืองมือทางการเงินเช่นสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการ
ท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ต้นทุนขายและก าไรข้ันต้น 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 92.0 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 
13.1) ลดลงเท่ากับ 7.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.2 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรขัน้ตน้
เท่ากับ 99.2 ลา้นบาท (คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 15.2) โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจยัการผลิตที่สูงขึน้ 
และปริมาณผลิตที่ต ่าลงเนื่องจากปริมาณวตัถุดิบรบัเขา้ไม่เป็นไปตามแผน ตลอดจนปัญหาการแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ในโรงงานช่วงตน้ปี 2565 อย่างไรก็ดีปัญหานีเ้ร่ิมคล่ีคลายแลว้ตัง้แต่เดือนมี.ค. 65 

 

 

 

 



  

  

 

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 45.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากับ 1.5 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใชจ้่ายในการขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าขนส่งและ
ค่าใชจ้่ายในการส่งออกที่เพิ่มขึน้จากยอดขายที่เพิ่มขึน้ อตัราค่าขนส่งสูงขึน้เนื่องจากราคาน า้มนัที่ปรบัตัวสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากับ 21.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากับ 5.9 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 36.5 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากค่าใชจ้่ายผลตอบแทน
พิเศษกรรมการและโครงการปลูกพืชมูลค่าสงู 

ต้นทุนทางการเงิน 

ส าหรบัไตรมาส 1/65 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 0.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เท่ากับ 0.4 ลา้นบาท หรือ
หรือมากกว่ารอ้ยละ 100.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ตน้ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้เกิดจากบริษัท
การใชว้งเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรบัเงินทุนหมนุเวียนและวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส าหรบัการลงทุนในโครงการอาคารผลิต 3 (Mini-Factory) 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

บริษัทและบริษัทย่อยรายงานก าไรสทุธิในไตรมาส 1/65 เท่ากับ 30.4 ลา้นบาท ก าไรสทุธิลดลงเล็กนอ้ยเท่ากับ 0.2 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากการขาย
เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ในขณะที่ก าไรขัน้ตน้ลดลงจากปัจจยัการผลิตเช่นกระป๋องมีการปรบัราคาสงูขึน้ ปริมาณผลิตที่ต ่าลง
จากปริมาณวตัถุดิบรบัเขา้ไม่เป็นไปตามแผนและปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในโรงงานในช่วงตน้ปี 2565 
อย่างไรก็ดีปัญหานีเ้ร่ิมคล่ีคลายแลว้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2565 ส าหรบัค่าใชจ้่ายขายและบริหารยงัคงควบคุมไดดี้ และ
โดยมีค่าใชจ้่ายบริหารที่เพิ่มสงูขึน้จากค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพิเศษกรรมการและโครงการปลูกพืชมูลค่าสงู 

อตัราก าไรสทุธิของบริษัทส าหรบัไตรมาส 1/65 เท่ากับ รอ้ยละ 4.3 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีอตัราก าไร
สทุธิเท่ากับรอ้ยละ 4.7 เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไวข้้างตน้ 

 

 

 

 



  

  

 

 
4.  แผนงานและความคืบหน้าโครงการท่ีส าคัญ 

 
ในไตรมาส 1/65 บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการปรบัปรุงประสิทธิภาพและขยายก าลังการผลิต จ านวน 193 ลา้น
บาทประกอบดว้ยรายการดงันี ้
1. สายการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรบรรจุภณัฑแ์บบอตัโนมัติส าหรบักระป๋อง 
2. เคร่ืองก าเนิดไอน า้แบบชีวมวล ขนาด 15 ตนัต่อชั่วโมง 
3. เคร่ืองตรวจสอบส่ิงปนเปื้อนดว้ยหลกัการ X-Ray และเคร่ืองเช็คการรั่วของบรรจุภณัฑ์ 
4. เคร่ืองฆ่าเชือ้อตัโนมัติระบบต่อเนื่องแบบสเตอริไลส ์
5. เคร่ืองบรรจุเมล็ดข้าวโพดลงถุงผลิตภณัฑแ์บบสุญญากาศและเคร่ืองบรรจุฝักขา้วโพดลงถุงผลิตภณัฑแ์บบ 

สญุญากาศ 
วตัถุประสงคเ์พื่อรองรบัการขยายการเติบโตของยอดขาย ตามแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มก าลงัการผลิตใน 
ผลิตภณัฑใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ โดยโครงการนีไ้ดเ้ร่ิมด าเนินงานและคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2565 
 
 

  
 

 นายวีระ นพวฒันากร 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 บริษัท ซนัสวีท จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 
 


