(หน่ วย : ล้ านบาท)
ข า ด ทุ น จ า ก ก า รป รั บลด สิ น ค้ า

สาหรบบงวดสามเดอนน สินน สดดวบนท่ 30 กบนยายน
2561

2560

เพิ่มขึนน /(ลดลง)

สาหรบบงวดหกเดอนน สินน สดดวบนท่ 30 กบนยายน
2561

2560

เพิ่มขึนน /(ลดลง)
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-
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กาไรสดทธิก่นนภาษเงินได้

576

401

175

43.64%

1,952

972

980

100.82%

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

112

48

64

133.33%

326

122

204

167.21%

กาไรสดทธิส่วนท่ เป็ นขนงผู้ถนอ หด้น
บริษบทใหญ่

457

343

114

33.24%

1,597

814

783

96.19%

8

10

(2)

(20.00%)

29

36

(7)

(19.44%)

คงเหลื อ เป็ นมู ล ค่ า สุท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ
(กลับรายการ)
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน

ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 457 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 114 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 33.24%
จาก 343 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้ จากการขาย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย 6,426 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 321 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 5.26% จาก 6,105 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของบริ ษัท มีรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆอยูท่ ี่ 6,336
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 304 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 5.04% จาก 6,032 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลัก
จาก

 สินค้ าประเภทกากถัว่ เหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ ้นได้ สอดคล้ องกับราคากากถัว่
เหลืองในตลาดโลกซึง่ ทรงตัวในระดับสูง อันเป็ นผลมาจากความกังวลการขาดแคลนกากถัว่ เหลืองจากวิกฤติการณ์
ภัยแล้ งในประเทศอาร์ เจนตินาซึง่ เป็ นประเทศผู้สง่ ออกสินค้ ากากถัว่ เหลืองรายใหญ่ที่สง่ ผลต่อเนื่องมาตังแต่
้ ช่วงต้ น
ปี อย่างไรก็ดีปริ มาณขายลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบารุงบางส่วนตามแผน ประกอบกับใช้ กลยุทธ์ปรับ
ราคาขายขึ ้นเพื่อให้ ได้ มาร์ จิ ้นสูงมาชดเชยปริ มาณขายที่ลดลง ทาให้ ยอดขายเพิ่ มขึ ้นเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน

 สินค้ าประเภทน ้ามันถัว่ เหลืองบริ สทุ ธิ์มีปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย แต่ในส่วนของราคาขายปรับลดลง เนื่องจาก
ผลกระทบของราคาน ้ามันถัว่ เหลือง และน ้ามันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวลงมา ประกอบกับปริ มาณผลผลิตและ
สต๊ อกน ้ามันปาล์มในประเทศที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง ทาให้ มีเกิดการแข่งขันกันในตลาดน ้ามันพืช

 สินค้ าวัสดุหีบห่อเพิ่มขึ ้น เนื่องจากลูกค้ ามียอดการสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นจากกลุม่ น ้าผลไม้ ที่มีผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ กลุม่ น ้ามัน,
กลุม่ เครื่ องปรุงรส และสินค้ าใหม่ในกลุม่ Preform

2. ต้ นทดนขายและกาไรขบนน ต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขาย 5,625 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 146 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 2.66% จาก 5,479 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก
 ต้ นทดนขายและกาไรขบนน ต้ นขนงบริ ษบท : เนื่องจากราคาวัตถุดิบเมล็ดถัว่ เหลืองในตลาดโลก เริ่ มปรับสูงขึ ้นตังแต่
้
ไตรมาส 2/2561 ทาให้ ต้นทุนเมล็ดถัว่ เหลืองที่ใช้ ในการผลิตในไตรมาส 3/2561 สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
อย่างไรก็ดีการปรับเพิ่มขึ ้นของราคาขายกากถัว่ เหลืองและการบริ หารต้ นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภ าพ ส่งผลให้ กาไร
ขันต้
้ นของบริ ษัท เพิ่มขึ ้นจาก 597 ล้ านบาท เป็ น 775 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 178 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 29.82% และมี
อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก 9.90% เป็ น 12.23% หรื อเพิ่มขึ ้นถึง 2.33% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ต้ นทดนขายและกาไรขบนน ต้ นขนงบริ ษบทย่ นย : เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่งผลให้ บริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ ้น ในขณะที่กาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ นลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
3. กาไรจากนบตราแลกเปล่ ยน
บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการ และทาการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน โดยค่าเงินบาทที่เริ่ มปรับตัวอ่อนค่า
ตังแต่
้ กลางไตรมาส 2/2561 กลับมาแข็งค่าตลอดไตรมาส 3/2561 ส่งผลทาให้ บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับ ไตรมาส
3/2561 เป็ นจานวนเงิ น 4 ล้ านบาท ซึ่งกาไรดังกล่าวได้ รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิ ดขึน้ จริ งจากการ Mark to
Market (MTM) จานวน 22 ล้ านบาท
4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขาย 218 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 0.93% จาก 216 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการส่งออกตามปริ มาณการส่งออกที่เพิ่มขึ ้นและ
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายกับทาง Modern Trade สาหรับกลุม่ น ้ามันถัว่ เหลืองที่มีการแข่งขันด้ านการตลาด
ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายบริ หารรวม 53 ล้ านบาท ลดลง 33 ล้ านบาท หรื อลดลง 38.37% จาก 86 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อนจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายการส่งเสริ มการลงทุน(BOI) ของบริ ษัท
5. ขาดทดนจากการปรบบลดสินค้ าคงเหลอนเป็ นมูลค่ าสดทธิท่ จะได้ รบบ
ในไตรมาสที่ 3/2561 บริ ษัทได้ บนั ทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้ รับ 3 ล้ านบาทใน
สินค้ าบางประเภท

สรด ปผลการดาเนินงานสาหรบบงวดเก้ าเดอนนสินน สดดวบนท่ 30 กบนยายน 2561
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมที่ 18,793 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 375 ล้ าน
บาทหรื อเพิ่มขึ ้น 2.04% จาก 18,184 ล้ านบาท และต้ นทุนขายรวมที่ 16,131 ล้ านบาท ลดลง 538 ล้ านบาทหรื อลดลง 3.23% จาก
16,669 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ นรวม 2,662 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 913 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 52.20% จาก 1,749 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายใน
การขายรวม 739 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 64 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 9.48% จาก 675 ล้ านบาท ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 174
ล้ านบาทลดลง 85 ล้ านบาทหรื อลดลง 32.82% จาก 259 ล้ านบาท โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวมที่ 1,597
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 783 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 96.19% จาก 814 ล้ านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร วงศ์สนิ อุดม)
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

