หน่ วย : ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจ
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ควบคุมของบริษัทย่อย
ในไตรมาสที่ 1/2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 263 ล้ านบาท ลดลง 206 ล้ านบาท หรื อลดลง 43.92%
จาก 469 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 สาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้ จากการขายและต้ นทุนขาย
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย 6,091 ล้ านบาท ลดลง 876 ล้ านบาท หรื อลดลง 12.57% จาก
6,967 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 6,003 ล้ านบาท ลดลง 885 ล้ านบาท หรื อลดลง 12.85% จาก 6,888 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปริ มาณขายสินค้ าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงจากการแข่งขันใน
ตลาดอาหารสัตว์ที่ค่อนข้ างสูง ในขณะที่ราคาขายสินค้ าทรงตัว ส่วนสินค้ าประเภทน ้ามันถัว่ เหลืองบริ สทุ ธิ์ ปริ มาณขาย
ลดลง ขณะที่ราคาขายปรับเพิ่มขึ ้นตามต้ นทุนวัตถุดิบคือเมล็ดถัว่ เหลืองที่ราคาปรับเพิ่มขึ ้นในไตรมาส 1/2560
บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายวัสดุหีบห่อ 88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 11.39% จาก 79 ล้ าน
บาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเกิดจากยอดขายกลุม่ ลูกค้ าน ้าดื่มและกลุม่ น ้าผลไม้ เพิ่มขึ ้นจากลูกค้ าราย
ใหม่ที่เข้ ามาในไตรมาสนี ้ ในขณะที่กาไรขันต้
้ นปรับตัวลงเล็กน้ อยเนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตปรับตัวสูงขึ ้นใน
ไตรมาสแรกปี 2560 เช่น เม็ดพลาสติก, ถุง เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขาย 5,468 ล้ านบาท ลดลง 643 ล้ านบาท หรื อลดลง 10.52% จาก 6,111 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สอดคล้ องกับปริ มาณการขายที่ลดลงในสินค้ าประเภทกากถัว่ เหลืองและ
วัตถุดิบอาหารสัตว์
บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ น 585 ล้ านบาท ลดลง 231 ล้ านบาท หรื อลดลง 28.31% จาก 816 ล้ านบาท เนื่องจาก
รายได้ จากการขายที่ลดลงประกอบกับต้ นทุนวัตถุดิบคือ เมล็ดถัว่ เหลืองที่นาเข้ าช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้ นปี 2560
มีต้นทุนเพิ่มขึ ้นสาเหตุเนื่องจากเหตุน ้าท่วมในอาร์ เจนตินาและตอนใต้ ของบราซิลตังแต่
้ ช่วงต้ นไตรมาส 2/2559 ทาให้ ผล
ผลิตถัว่ เหลืองเสียหายกว่า 6 ล้ านตัน และทาให้ สต๊ อกถัว่ เหลืองของโลกปรับลดลง ราคาถัว่ เหลืองจึงปรับฐานขึ ้นมา ส่งผล
ให้ ต้นทุนขายสูงขึ ้นและกาไรขันต้
้ นจึงลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

2. กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (สุทธิ ) ในไตรมาส 1/2560 เป็ นจานวนเงิน 10 ล้ านบาท ซึ่งขาดทุน
ดังกล่าวได้ รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ Mark to Market (MTM) สุทธิจานวน 31 ล้ านบาท
โดยมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เกิดขึ ้นจริ งจานวน 21 ล้ านบาท
3. รายได้ อ่ ืน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ อนื่ 15 ล้ านบาท ลดลง 8 ล้ านบาท หรื อ ลดลง 34.78% จาก 23 ล้ านบาท สาเหตุ
หลักเกิดจากการลดลงของกาไรจากการทา Mark to Market (MTM) เงินลงทุนจานวน 6 ล้ านบาท และการลดลงของกาไร
จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ 3 ล้ านบาท
4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย 220 ล้ านบาทลดลง 55 ล้ านบาท หรื อลดลง 20% จาก 275 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งสอดคล้ องกับปริ มาณการขายที่ลดลง ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้ าลดลง และค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายลดลงในตลาดน ้ามันถัว่ เหลือง
ค่าใช้ จ่ายบริ หาร 85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 21.43% จาก 70 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้ จ่ายในส่วนเงินเดือนที่เพิ่มขึ ้น และค่าใช้ จ่ายผลิตโฆษณาและค่าใช้ จ่ายในการ
โฆษณารายการโทรทัศน์ครบรอบ 50 ปี ของ บมจ.น ้ามันพืชไทย
5. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุทธิท่ จี ะได้ รับ (กลับรายการ)
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ 11 ล้ านบาทใน
สินค้ าบางประเภท และมีการกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวในไตรมาสที่ 1/2559 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1/2560 ไม่มี
รายการกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าว
สรุ ปผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการ
ขายรวมที่ 6,091 ล้ านบาทลดลง 876 ล้ านบาทหรื อลดลง 12.57% ต้ นทุนขายรวมอยู่ที่ 5,468 ล้ านบาทลดลง 643 ล้ าน
บาทหรื อลดลง 10.52% กาไรขันต้
้ นรวม 623 ล้ านบาท ลดลง 233 ล้ านบาทหรื อลดลง 27.22% ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการ
ขายรวม 220 ล้ านบาท ลดลง 55 ล้ านบาทหรื อลดลง 20% เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกันการขนส่ง งบโฆษณา งบ
ส่งเสริ มการขายลดลง แต่สาหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 85 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 15 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 21.43% โดย
ภาพรวมแล้ วบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวมที่ 263 ล้ านบาทลดลง 206 ล้ านบาทหรื อลดลง 43.92% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริ หาร

