


 
 
 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ส าหรบบงวดสามเดอนน สิ นนสดดวบนท ่ 30 กบนยายน ส าหรบบงวดหกเดอนน สิ นนสดดวบนท ่ 30 กบนยายน 

2561 2560 เพิ่มขึ นน/(ลดลง) 2561 2560 เพิ่มขึ นน/(ลดลง) 

ข าดทุน จากก า รป รั บลดสิน ค้ า

คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ 

(กลบัรายการ) 

3 - 3 100.00% (29) - (29) (100.00%) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1 1 - - 3 3 - - 

ก าไรสดทธิก่นนภาษ เงนิได้ 576 401 175 43.64% 1,952 972 980 100.82% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 112 48 64 133.33% 326 122          204 167.21% 

ก าไรสดทธิส่วนท ่เป็นขนงผู้ถอนหด้น

บริษบทใหญ่ 

457 343 114 33.24% 1,597 814 783 96.19% 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ 

ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

8 10 (2) (20.00%) 29 36 (7) (19.44%) 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 457 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 33.24%                        

จาก 343 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 สาเหตหุลกัมาจาก 

 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 6,426 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 321 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.26% จาก 6,105 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของบริษัท มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ตา่งๆอยูท่ี่ 6,336 

ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 304 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.04% จาก 6,032 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกั

จาก 

 สินค้าประเภทกากถัว่เหลืองและวตัถุดิบอาหารสตัว์สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึน้ได้ สอดคล้องกับราคากากถัว่
เหลอืงในตลาดโลกซึง่ทรงตวัในระดบัสงู อนัเป็นผลมาจากความกงัวลการขาดแคลนกากถัว่เหลืองจากวิกฤติการณ์
ภยัแล้งในประเทศอาร์เจนตินาซึง่เป็นประเทศผู้สง่ออกสนิค้ากากถัว่เหลอืงรายใหญ่ที่สง่ผลต่อเนื่องมาตัง้แตช่่วงต้น
ปี อยา่งไรก็ดีปริมาณขายลดลงเลก็น้อย เนื่องจากมีการหยดุซอ่มบ ารุงบางสว่นตามแผน ประกอบกบัใช้กลยทุธ์ปรับ
ราคาขายขึน้เพื่อให้ได้มาร์จิน้สงูมาชดเชยปริมาณขายที่ลดลง ท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน 

 สินค้าประเภทน า้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิมีปริมาณขายเพ่ิมขึน้เล็กน้อย แต่ในสว่นของราคาขายปรับลดลง เนื่องจาก
ผลกระทบของราคาน า้มนัถัว่เหลือง และน า้มนัปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตวัลงมา ประกอบกบัปริมาณผลผลิตและ  
สต๊อกน า้มนัปาล์มในประเทศที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ท าให้มีเกิดการแขง่ขนักนัในตลาดน า้มนัพืช 

 สนิค้าวสัดหุีบหอ่เพิ่มขึน้ เนื่องจากลกูค้ามียอดการสัง่ซือ้เพิ่มขึน้จากกลุม่น า้ผลไม้ ท่ีมีผลติภณัฑ์ตวัใหม ่กลุม่น า้มนั, 
กลุม่เคร่ืองปรุงรส และสนิค้าใหมใ่นกลุม่ Preform 



 
 
 

 

2. ต้นทดนขายและก าไรขบ นนต้น 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขาย 5,625 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 146 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 2.66% จาก 5,479 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจาก 

 ต้นทดนขายและก าไรขบ นนต้นขนงบริษบท : เนื่องจากราคาวตัถดุิบเมล็ดถัว่เหลืองในตลาดโลก เร่ิมปรับสงูขึน้ตัง้แต่
ไตรมาส 2/2561  ท าให้ต้นทนุเมล็ดถัว่เหลืองที่ใช้ในการผลิตในไตรมาส 3/2561 สงูกว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
อยา่งไรก็ดีการปรับเพิ่มขึน้ของราคาขายกากถัว่เหลอืงและการบริหารต้นทนุการผลติที่มีประสทิธิภาพ สง่ผลให้ก าไร
ขัน้ต้นของบริษัท เพิ่มขึน้จาก 597 ล้านบาท เป็น 775 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 178 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 29.82% และมี
อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 9.90% เป็น 12.23% หรือเพิ่มขึน้ถึง 2.33% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 ต้นทดนขายและก าไรขบ นนต้นขนงบริษบทย่นย : เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุเม็ดพลาสติกซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัใน
การผลติบรรจภุณัฑ์ สง่ผลให้บริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

3.  ก าไรจากนบตราแลกเปล ่ยน 

บริษัทสามารถบริหารจดัการ และท าการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน โดยค่าเงินบาทที่เร่ิมปรับตวัอ่อนค่า

ตัง้แต่กลางไตรมาส 2/2561 กลบัมาแข็งคา่ตลอดไตรมาส 3/2561 สง่ผลท าให้บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 

3/2561 เป็นจ านวนเงิน 4 ล้านบาท ซึ่งก าไรดังกล่าวได้รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการ  Mark to 

Market (MTM) จ านวน 22 ล้านบาท 

 

4.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 218 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 0.93% จาก 216 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการส่งออกตามปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึน้และ

คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายกบัทาง Modern Trade ส าหรับกลุม่น า้มนัถัว่เหลอืงที่มีการแขง่ขนัด้านการตลาด  

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 53 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือลดลง 38.37% จาก 86 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อนจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายการสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ของบริษัท 

 

5.  ขาดทดนจากการปรบบลดสินค้าคงเหลอนเป็นมูลค่าสดทธิท ่จะได้รบบ  

ในไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทได้บนัทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสทุธิที่จะได้รับ  3 ล้านบาทใน

สนิค้าบางประเภท 

 



 
 
 

 

สรดปผลการด าเนินงานส าหรบบงวดเก้าเดอนนสิ นนสดดวบนท ่ 30 กบนยายน 2561   

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมที่ 18,793 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 375 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึน้ 2.04% จาก 18,184 ล้านบาท และต้นทนุขายรวมที่ 16,131 ล้านบาท ลดลง 538 ล้านบาทหรือลดลง 3.23% จาก 

16,669 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้นรวม 2,662 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 913 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 52.20% จาก 1,749 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน

การขายรวม 739 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 64 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 9.48% จาก 675 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 174 

ล้านบาทลดลง 85 ล้านบาทหรือลดลง 32.82% จาก 259 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิรวมที่ 1,597 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 783 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 96.19% จาก 814 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายบวร วงศ์สนิอดุม) 

 ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 

 


