ผลการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ ร วมของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 1,294.83 ล้ า นบาท และ 1,246.06 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ รายได้ รวมของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 48.77 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.77 โดยรายได้ หลัก
กว่าร้ อยละ 98 - 99 ของรายได้ รวมเป็ นรายได้ จากการขายสินค้ า นอกจากการขายสินค้ าแล้ ว ยังมีรายได้ จากการให้ บริ การ
ขนส่งแก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0 - 1 ของรายได้ รวม ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้ อยละ 1
จะเป็ นรายได้ อื่น ซึง่ ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายสินทรัพย์ กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ เป็ น
ต้ น
รายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้

รายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การ
1. รายได้ จากการขายสินค้ า
2. รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและการ
ให้ บริการ
รายได้ อื่น 1/
รวมรายได้

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,276.11
2.17

98.55
0.17

1,239.55
1.35

99.48
0.11

1,278.28
16.55
1,294.83

98.72
1.28
100.0

1,240.90
5.16
1,246.06

99.59
0.41
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย กาไรจากการขายรถบรรทุกขนส่ง กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน และรายได้ จากการเคลมประกันทรัพย์สิน เป็ น
ต้ น

รายได้ จากการขายสินค้ าของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 1,276.11 ล้ านบาท และ 1,239.55 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 36.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
2.86 สาเหตุเกิดจากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ปรับตัวลดลงจาก 2,265 บาทต่อตัน เป็ น 2,113 บาทต่อตัน หรื อคิดเป็ น
ลดลงร้ อยละ 6.7 ในขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การซึ่งเป็ นการให้ บริ การขนส่ง กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันและบริ ษัทอื่น ลดลง
จากปี 2559 ที่ 2.17 ล้ านบาท เป็ น 1.35 ล้ านบาท ในปี 2560 หรื อลดลง 0.82 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ จาหน่าย
รถบรรทุกที่มีอายุการใช้ งานนานและมีค่าซ่อมแซมสูง ทังนี
้ ้ เพื่อสามารถบริ หารให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด และเน้ นเพื่อ
ให้ บริ การแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นหลัก ซึ่งรายได้ จากการขายสินค้ าและการให้ บริ การของบริ ษัทสามารถแบ่งตาม
ภูมิศาสตร์ ได้ ดงั นี ้
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โครงสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าและ
บริการตามภูมิศาสตร์ 1/
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
 ประเทศในทวีปเอเชีย
รวมรายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2559
ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
1,217.93
95.28 1,183.75
95.39
60.35
1,278.28

4.72
100.00

57.15
1,240.90

4.61
100.00

หมายเหตุ: 1/ รายได้ จากการขายสินค้ าและบริการตามภูมิศาสตร์ กาหนดจากสถานที่ตงของลู
ั้
กค้ า ซึง่ แสดง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายได้ อื่นของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 16.55 ล้ านบาท และ 5.16 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
รายได้ รวมของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 11.39 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 68.82 สาเหตุเหลักเกิดจาก 1) ในปี
2559 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นรวม 6.75 ล้ านบาท ในขณะที่
ปี 2560 บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นรวม 6.67 ล้ านบาท ซึ่ง
แสดงอยู่ในค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร และ 2) บริ ษัทมีกาไรจากการขายรถบรรทุกลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีจานวน 8.55 ล้ าน
บาท ในขณะที่ปี 2560 มีจานวน 2.69 ล้ านบาท หรื อลดลง 5.86 ล้ านบาท
ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริการและกาไรขัน้ ต้ น
ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริ การของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 1,006.75 ล้ านบาท และ
946.22 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ต้ นทุนขายสินค้ าและการให้ บริ การของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 60.53 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.01 โดยการลดลงของต้ นทุนขายสินค้ ามีแนวโน้ มสอดคล้ องกับการลดลงของรายได้ จากการขายสินค้ า
ในขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 เท่ากับร้ อยละ 21.24 และร้ อยละ 23.75 ซึ่งบริ ษัทสามารถเพิ่ม
อัตรากาไรขัน้ ต้ นจากปี ก่อนอีกร้ อยละ 2.51 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทสามารถบริ หารจัด การสินค้ าคงคลังได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น และบริ หารต้ นทุนในการจัดหากะลาปาล์มซึ่งเป็ นสินค้ าหลักได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ ในปี 2559 บริ ษัทพบ
ปั ญหาจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปลายปี 2558 ทาให้ ผลผลิตปาล์มออกน้ อย ส่งผล
ให้ ต้นทุนในการจัดหาสูงในขณะที่ราคาขายมิได้ ปรับตัวสูงขึ ้นตาม
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 158.38 ล้ านบาท และ 172.80 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึ่งต้ นทุนในการจัดจาหน่ายของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 14.42 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.10
โดยสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการส่งออกสินค้ าประเภทชีวมวลอัดแท่งแบบทังล
้ าเรื อได้ เป็ นครัง้ แรก และมี
เงื่อนไขการขายแบบ CFR (บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรื อปลายทางต่างประเทศ) ส่งผลให้ บริ ษัท
มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการส่งออกสูงขึ ้น
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ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 85.29 ล้ านบาท และ 96.91 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 11.62 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 13.62 มี
สาเหตุหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิ นและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานที่สงู ขึ ้น
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิ นของบริ ษัทในปี 2559 และ 2560 มีจานวน 12.74 ล้ านบาท และ 13.11 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึ่งต้ นทุนทางการเงินของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 0.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.90 สาเหตุ
เกิดจากบริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินในปี 2560 สูงขึ ้นจากปี 2559 เพื่อใช้ สาหรับการดาเนินของบริ ษัท
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทสาหรับปี 2559 และ 2560 มีจานวน 26.18 ล้ านบาท และ 15.63
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จานวน 10.55 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.30 เนื่องจากต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจาก 243.67 ล้ านบาท เป็ น
269.70 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.68 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าและบริ การ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน และบริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน จานวน 6.67
ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ ทางการเงิน จานวน
6.75 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในปี 2560 บริ ษัทยังมีกาไรจากการขายรถบรรทุกขนส่งจานวน 2.69 ล้ านบาท ซึ่งลดลงจากปี
ก่อนที่มีจานวน 8.55 ล้ านบาท
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 761.98 ล้ านบาท และ 808.45
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริ ษัทประกอบด้ วยลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น สินค้ าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 46.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 6.10 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือเพื่อรองรับการขายในปี ถัดไป โดยสินค้ าคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 214.11 ล้ านบาท และ 337.44 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งเพิ่มขึ ้น 123.33 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ในขณะที่ลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 136.60
ล้ านบาท และ 91.66 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งลดลง 44.94 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.90 สาเหตุหลักเกิดจาก
ความสามารถในการบริ หารลูกหนีก้ ารค้ าที่มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ ทัง้ นี ้ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2559 และ 2560
เท่ากับ 37.84 วัน และ 32.79วัน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับระยะเวลาการให้ เครดิตเทอมแก่ลกู หนี ้การค้ าประมาณ 30 60 วัน โดยระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ มีแนวโน้ มลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารจัดการลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น
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หนีส้ ินรวม
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 628.71 ล้ านบาท และ 655.53 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยหนี ้สินหลักของบริ ษัทประกอบด้ วยเงินกู้ยื มระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
และเงินปั นผลค้ างจ่าย ซึ่งหนี ้สินรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 26.82 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.27 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเนื่องมาจากการดาเนินงาน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะบริษัท
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจานวน 128.77 ล้ านบาท และ
148.85 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัทที่เพิ่มขึ ้นมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2560
จานวน 36.50 ล้ านบาท
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