


หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน % 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1                    1  - - 

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้ 322 557               (235) (42.19%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 44                73  (29) (39.73%) 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 263             469  (206) (43.92%) 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

15 15 - - 

ในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ 263 ล้านบาท ลดลง 206 ล้านบาท หรือลดลง 43.92%                                

จาก 469 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 สาเหตหุลกัมาจาก 

1. รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 6,091 ล้านบาท ลดลง 876 ล้านบาท หรือลดลง 12.57% จาก 

6,967 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

ผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆ  6,003 ล้านบาท ลดลง 885 ล้านบาท หรือลดลง 12.85% จาก 6,888 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวตัถุดิบอาหารสตัว์ลดลงจากการแข่งขนัใน

ตลาดอาหารสตัว์ที่ค่อนข้างสงู ในขณะที่ราคาขายสินค้าทรงตวั สว่นสินค้าประเภทน า้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิ ปริมาณขาย

ลดลง ขณะท่ีราคาขายปรับเพิ่มขึน้ตามต้นทนุวตัถดุิบคือเมลด็ถัว่เหลอืงที่ราคาปรับเพิ่มขึน้ในไตรมาส 1/2560 

บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวสัดหุีบห่อ 88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 11.39% จาก 79 ล้าน

บาทเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเกิดจากยอดขายกลุม่ลกูค้าน า้ดื่มและกลุม่น า้ผลไม้เพิ่มขึน้จากลกูค้าราย

ใหม่ที่เข้ามาในไตรมาสนี ้ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นปรับตวัลงเล็กน้อยเนื่องจากราคาวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตปรับตวัสงูขึน้ใน

ไตรมาสแรกปี 2560 เช่น เม็ดพลาสติก, ถงุ เป็นต้น 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มต้ีนทนุขาย 5,468 ล้านบาท ลดลง 643 ล้านบาท หรือลดลง 10.52% จาก 6,111 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน สอดคล้องกบัปริมาณการขายที่ลดลงในสนิค้าประเภทกากถัว่เหลอืงและ

วตัถดุิบอาหารสตัว์ 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 585 ล้านบาท ลดลง 231 ล้านบาท หรือลดลง 28.31% จาก 816 ล้านบาท เนื่องจาก

รายได้จากการขายที่ลดลงประกอบกบัต้นทนุวตัถดุิบคือ เมล็ดถัว่เหลืองที่น าเข้าช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 

มีต้นทนุเพิ่มขึน้สาเหตเุนื่องจากเหตนุ า้ท่วมในอาร์เจนตินาและตอนใต้ของบราซิลตัง้แตช่่วงต้นไตรมาส 2/2559 ท าให้ผล

ผลติถัว่เหลอืงเสยีหายกวา่ 6 ล้านตนั และท าให้สต๊อกถัว่เหลอืงของโลกปรับลดลง ราคาถัว่เหลอืงจึงปรับฐานขึน้มา สง่ผล

ให้ต้นทนุขายสงูขึน้และก าไรขัน้ต้นจึงลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 



2. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ) ในไตรมาส 1/2560 เป็นจ านวนเงิน 10 ล้านบาท ซึ่งขาดทุน

ดงักลา่วได้รวมขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงจากการ Mark to Market (MTM) สทุธิจ านวน 31 ล้านบาท 

โดยมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จริงจ านวน 21 ล้านบาท 

3. รายได้อื่น 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้อืน่ 15 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือ ลดลง 34.78% จาก 23 ล้านบาท สาเหตุ

หลกัเกิดจากการลดลงของก าไรจากการท า Mark to Market (MTM) เงินลงทนุจ านวน 6 ล้านบาท และการลดลงของก าไร

จากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ 3 ล้านบาท 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย 220 ล้านบาทลดลง 55 ล้านบาท  หรือลดลง 20% จาก 275 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ขนสง่สนิค้าลดลง และคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายลดลงในตลาดน า้มนัถัว่เหลอืง 

คา่ใช้จ่ายบริหาร 85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 21.43% จาก 70 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากคา่ใช้จ่ายในสว่นเงินเดือนท่ีเพิ่มขึน้ และคา่ใช้จ่ายผลติโฆษณาและคา่ใช้จ่ายในการ

โฆษณารายการโทรทศัน์ครบรอบ 50 ปีของ บมจ.น า้มนัพืชไทย  

5. ขาดทุนจากการปรับลดสนิค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ) 
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้บนัทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ 11 ล้านบาทใน

สินค้าบางประเภท และมีการกลบัรายการผลขาดทุนดงักล่าวในไตรมาสที่ 1/2559 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1/2560 ไม่มี

รายการกลบัรายการผลขาดทนุดงักลา่ว 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม  2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ขายรวมที่ 6,091 ล้านบาทลดลง 876 ล้านบาทหรือลดลง 12.57% ต้นทนุขายรวมอยู่ที่ 5,468 ล้านบาทลดลง 643 ล้าน

บาทหรือลดลง 10.52% ก าไรขัน้ต้นรวม 623 ล้านบาท ลดลง 233 ล้านบาทหรือลดลง 27.22% ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการ

ขายรวม 220 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาทหรือลดลง 20% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกันการขนส่ง งบโฆษณา งบ

สง่เสริมการขายลดลง แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 85 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 21.43% โดย

ภาพรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิรวมที่ 263 ล้านบาทลดลง 206 ล้านบาทหรือลดลง 43.92% เมื่อเทียบกบั

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

 



จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นายวิสทุธิ วิทยฐานกรณ์) 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 


