


การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

  
บรษิทั ล ่ำสงู (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย       หน้ำ 1 จำก 2 หน้ำ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ถงึแมว้่าบรษิทัฯจะมรีายไดจ้ากการขาย ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 เพิม่ขึน้ 149.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 13.6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง
มาตัง้แต่ปลายปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
   บาทต่อกโิลกรมั 

พ.ย.-62 21.47 
ธ.ค.-62 29.75 
ม.ค.-63 37.56 
ก.พ.-63 34.72 
ม.ีค.-63 29.41 

 

ราคาน ้ามนัปาล์มดบิที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้เนื่องมาจาก ผลผลติปาล์มที่ลดลงถึงรอ้ยละ 34  เมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี 2562 
ประกอบกบัโครงการการใช้น ้ามนัปาลม์ดบิเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า ที่โรงสกดัน ้ามนัปาล์มดบิต้องส่งมอบน ้ามนัปาลม์ดบิให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติช่วงปลายปี 2562  แต่ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้เกนิกว่าราคาทีข่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ ท าใหโ้รง
สกัดส่วนใหญ่ขอชลอการส่งมอบน ้ามันปาล์มดิบออกไปจนถึงเดือนเมษายน 2563 นอกจากนี้ การที่กระทรวงพลังงาน
ก าหนดใหไ้บโอดเีซล บ ี10 ตอ้งมจี าหน่ายทุกสถานีบรกิารน ้ามนัทัว่ประเทศ ในวันที ่1 มนีาคม 2563 กเ็ป็นแรงผลกัดนัใหร้าคา
น ้ามนัปาลม์ดบิปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่องก่อนถงึฤดกูาลเกบ็เกีย่วผลปาลม์สดในเดอืนเมษายน 2563 

การปรบัราคาของน ้ามนัปาลม์ดบิอย่างรวดเรว็ดงักล่าวขา้งต้น  มผีลใหบ้รษิัทฯไม่สามารถปรบัราคาขายให้ทนักบัราคาน ้ามนั
ปาลม์ดบิได ้ ท าใหต้้นทุนขายเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 81.8 เป็นรอ้ยละ 91.5 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราสว่น
ทีม่ากกว่าราคาขาย สง่ผลใหบ้รษิทัฯมกี าไรส าหรบังวด 9.2 ลา้นบาท ลดลงจากก าไรส าหรบังวดของปีก่อน 80.7 ลา้นบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 89.8 

บรษิทัย่อย (UPOIC) มรีายไดจ้าการขายเพิม่ขึน้ 187.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 182.9% จากงวดเดยีวกนัของปี 2562 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากราคาขายถวัเฉลีย่ต่อหน่วยทัง้น ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.4 และ 20.7 
ตามล าดบั อกีทัง้ปรมิาณการขายน ้ามนัปาลม์ดบิและน ้ามนัเมลด็ในปาลม์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.4 และ 82.7 ตามล าดบั 

บรษิัทย่อย (UFC) มีรายได้จากการขายลดลง 29.5 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 6.9 มาจากรายได้จากการขายผกัและผลไม้
กระป๋องลดลง 29.7 ลา้นบาท ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายกลุ่มเครื่องดื่มเพิม่ขึน้ 2.4 ลา้นบาท และมกี าไรส าหรบังวดลดลง 3.6 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25.7 

จากสาเหตุขา้งต้น มผีลท าใหก้ าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ส าหรบังวดเท่ากบั 22.8 ลา้นบาท ลดลง 67.3 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 74.7 (ไตรมาสที ่1/2562: 90.2 ลา้นบาท) อตัราก าไรส าหรบังวดเท่ากบัรอ้ยละ 1.3 (ไตรมาสที ่1/2562: รอ้ยละ 
5.8) 

การเปลีย่นแปลงในรายการทีส่ าคญัอื่นๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 



การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

  
บรษิทั ล ่ำสงู (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย       หน้ำ 2 จำก 2 หน้ำ 

1. รายได ้

รายได้จากการขายและบริการ : รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัและบรษิทัย่อยส าหรบังวดเพิม่ขึน้ 141.7 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.2   สว่นใหญ่เป็นสว่นของบรษิทัฯ ซึง่เพิม่ขึน้ 149.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 เป็นผลมาจากราคา
ขายถวัเฉลีย่ของบรษิทัฯเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.0 ในขณะทีป่รมิาณขายของบรษิทัฯลดลงรอ้ยละ 15.5  

รายได้อ่ืน : บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายได้อื่นที่มไิด้เกดิจากการด าเนินงานตามปกติ จ านวน 17.8 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน   
รอ้ยละ 1.1 ของรายได้รวม (ไตรมาสที่ 1/2562: 14.0 ล้านบาท) รายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากการขายเศษซากและอุปกรณ์ของ
บรษิทัฯ เช่น กะลาปาลม์ 5.2 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัย่อย (UFC) 4.3 ลา้นบาท และการขายกะลาปาลม์
ของบรษิทัย่อย (UPOIC) 3.0 ลา้นบาท  

2. ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ : บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการส าหรบังวดร้อยละ  88.9 ของรายได้จากการขาย      
(ไตรมาสที่ 1/2562: รอ้ยละ 82.9) โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนของบรษิัทฯ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 91.5 (ไตรมาสที่ 1/2562: ร้อยละ 81.8) 
เน่ืองจากราคาตน้ทุนน ้ามนัปาลม์ดบิเฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 107.4% 

ในสว่นของบรษิทัย่อยทีม่ธีุรกจิสวนปาลม์ (UPOIC) มตีน้ทุนขายและบรกิารอยู่ที ่272.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 173.5 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 175.8% จากงวดเดยีวกนัของปี 2562 เนื่องมาจากต้นทุนของวตัถุดบิโดยเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 83.1 ในส่วนของ
บรษิทัย่อย (UFC) มอีตัราสว่นตน้ทุนขายและบรกิารรอ้ยละ 84.8 ของรายไดจ้ากการขาย (ไตรมาสที ่1/2562: รอ้ยละ 85.7)      

ค่าใช้จ่ายในการขาย : บรษิัทและบรษิัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 113.4 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1/2562: 107.8 ล้านบาท) 
เพิม่ขึน้ 5.6 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ในสว่นของบรษิทั 1.8 ลา้นบาท เน่ืองจากการตัง้ค่าเผื่อหนี้สญู และเพิม่ในสว่นของบรษิทัย่อย 
(UPOIC) 2.6 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าขนสง่เพิม่ขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : บรษิัทและบรษิัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 55.9 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1/2562: 56.6 ล้าน
บาท) ลดลง 0.6 ล้านบาท โดยลดลงในส่วนของบรษิัทย่อย (UPOIC) 6.7 ลำ้นบำท เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัที่ดนิและค่ำที่
ปรกึษำทำงกฎหมำยลดลง 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยชี์วภาพ : บรษิทัย่อย (UPOIC) รบัรูข้าดทุนจากการเปลีย่นแปลง
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ 4.6 ลา้นบาท (ไตรมาสที ่1/2562: ขาดทุน 3.9 ลา้นบาท)  

3. ก าไร  

ก าไรขัน้ต้น : บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี ำไรขัน้ตน้ลดลง 76.6 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 29.2% และมกี ำไรขัน้ตน้คดิเป็นอตัรำ
รอ้ยละ 11.1 ของยอดขำย (ไตรมำสที ่1/2562: รอ้ยละ 17.1) โดยก ำไรขัน้ตน้ในสว่นของบรษิทัลดลง 92.9 ลำ้นบำท  

ก าไรส าหรบังวด : บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม
2563 เท่ากบั 22.8 ลา้นบาท (ไตรมาสที ่1/2562: 90.2 ลา้นบาท) ลดลง 67.3 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 74.7 และมอีตัราก าไร
สทุธต่ิอรายไดร้วมทีร่อ้ยละ 1.3 (ไตรมาสที ่1/2562: รอ้ยละ 5.8) 
 


