
 

 

 

ที่ TVO/CP/63/001 

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2563 

เรื่อง ช้ีแจงผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ 

ภาพรวมการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 2562 2561 
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

จ านวน % 
รายได้จากการขาย  23,226 24,496 (1,270) (5.18) 
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 361 373 (12) (3.22) 
      รวมรายได้จากการขาย 23,587 24,869 (1,282) (5.16) 
ต้นทุนขาย 21,231 22,069 (838) (3.80) 

ก าไรขั้นต้น 2,356 2,800 (444) (15.86) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 56 89 (33) (37.08) 
รายได้อื่น 157 160 (3) (1.88) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 514 513 1 0.19 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 247 241 6 2.49 
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่า
สุทธิที่จะได้รับ 

 (2)   (12)  10 (83.33) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3 3 - - 
ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ 1,807 2,304 (497) (21.57) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 352 398 (46) (11.56) 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ 1,411 1,867 (456) (24.42) 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มสี่วนไดเ้สียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
ของบริษัทย่อย 

45 39 6 15.38 

  



ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,411 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 24.42 จาก 1,867 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจาก 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 23,587 ล้านบาท ลดลง 1,282 ล้านบาท จาก 24,869 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 5.16 เมื่อเทียบกับป ี 2561 โดยเป็นรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ต่างๆ อยู่ท่ี 23,226 ล้านบาท ลดลง 1,270 ล้านบาท  

จาก 24,496 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับปี 2561 และเป็นรายได้จากการขายวัสดุหีบห่ออยู่ที่ 361 ล้านบาท  

ลดลง 12 ล้านบาท จาก 373 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.22 เมือ่เทียบกับปี 2561 รายละเอียดดังนี้ 

 สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ มียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากราคากากถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตามราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้บริโภคกากถั่วเหลืองรายใหญ่

ของโลก อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากกว่าร้อยละ 7  

เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก กลุม่ลกูค้ากากถัว่เหลือง เพิ่มการสัง่ซือ้กากถัว่เหลืองจากบริษัทแทน

การซือ้กากถัว่เหลืองน าเข้า เพราะมัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีความปลอดภยั ปราศจากโรค ASF ประกอบกบั

บริษัทได้มีการปรับปรุงหนว่ยสกดัเดิมขนาด 500 ตนัตอ่วนั ให้สามารถสกดัเมลด็คาโนลาได้ด้วย ซึง่ด าเนินการแล้ว

เสร็จไปในไตรมาสที่ 2/2562 นอกจากนีย้ังได้มีการขยายก าลงัการสกัดเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มอีก 500 ตันต่อวัน  

ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธนัวาคม 2562 จึงมีการใช้ก าลงัการผลติเพิ่มขึน้กวา่ปีก่อนหน้า  

ทั้งนี้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากความต้องการใช้กากถั่วเหลือง

จากประเทศจีนได้ผ่านจุดต่ าสุดไปแล้วในช่วงต้นไตรมาสที่ 4/2562 โดยจีนได้เริ่มเพิ่มจ านวนการเลี้ยงสุกร และเร่งการ

เลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่นเพิ่ม เพื่อทดแทนอุปทานเนื้อสุกรที่ลดลงจากโรค ASF ประกอบกับโรงสกัดเมล็ดถั่วเหลืองที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ประสบปัญหาทางการเงิน

เพราะค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าอย่างมาก ท าให้ต้องหยุดการผลิต ท าให้ปริมาณส่งออกกากถั่วเหลืองและน้ ามันถ่ัวเหลืองใน

ตลาดโลกมีน้อยลง ซึ่งท้ังสองปัจจัยดังกล่าว ยังมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2563  

 สินค้าน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ มียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ ามันถั่ว

เหลืองที่ปรับลดลง เพราะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ ามันปาล์มในประเทศที่มีปริมาณสต๊อกคงเหลืออยู่ในระดับสูง

ตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 ระดับราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกปรับตัว

ขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ ามันในประเทศผู้ผลิตหลักของโลกอย่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย  

มีปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะแล้งสะสม และการลดการใช้ปุ๋ยบ ารุงต้นปาล์ม ซึ่งปัจจัยเดียวกันนี้เอง ได้ท าให้ผลผลิต

ปาล์มในประเทศไทยและสต๊อกน้ ามันปาล์มเริ่มปรับลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม  2562 เป็นต้นมา ประกอบกับภาครัฐมี

มาตรการให้ ใ ช้น้ ามันไบโอดี เซล B10 เป็นน้ ามันพื้นฐานแทนน้ ามันไบโอดี เซล B7 โดยจะเริ่มบังคับใช้ 

วันที่ 1 มกราคม 2563 ท าให้มีกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันไบโอดีเซลเร่งซื้อน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว 



ระดับราคาน้ ามันปาล์มในประเทศจึงปรับตัวขึ้นแรงในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ท าให้มีความต้องการใช้น้ ามัน 

ถัว่เหลืองเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ราคาน้ ามันถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ได้ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561 

โดยบริษัทมีปริมาณการขายน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในไตรมาสที่ 4/2562 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 16 และมียอดขาย

เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแนวโน้มราคาน้ ามันถั่วเหลืองจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นที่ชัดเจน

ขึ้นในปี 2563  

 สินค้าวัสดุหีบห่อ บริษัทย่อยมียอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากภาวะตลาดมีการ 

แข่งขันสูง ลูกค้าเก่าของบริษัทย่อยบางรายมีการชะลอการซื้อ และการที่บริษัทปรับเปลี่ยนการซื้อสินค้าบางส่วนจาก

ขวดเป็นพรีฟอร์ม 

2. ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น  

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,231 ล้านบาท ลดลง 838 ล้านบาท จาก 22,069 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.80 

เมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักเนื่องจาก  

 ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นของบริษัท: ต้นทุนขายของบริษัทปรับลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองที่ปรับลดลง 

เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความไม่แน่นอนของผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่มีการ

ประกาศเพิ่มอัตราภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างกันตลอดปี 2562 ก่อนที่จะเริ่มบรรลุข้อตกลงบางส่วนได้ในเดือนธันวาคม 

2562 ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศจีนและประเทศรอบข้าง ส่งผล

กดดันให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับลดลง อย่างไรก็ดีราคากากถั่วเหลืองมีอัตราการปรับ

ลดลงมากกว่าการลดลงของราคาเมล็ดถั่วเหลือง ท าให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทกากถ่ัวเหลืองและวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ของบริษัท ปรับตัวลดลงมากกว่าการลดลงของต้นทุนขาย จึงท าให้ก าไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 2,356 ล้าน

บาท ลดลง 444 ล้านบาท จาก 2,800 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.86 เมื่อเทียบกับปี 2561 

 ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้นของบริษัทย่อย: ต้นทุนขายของบริษัทย่อยปรับลดลงกว่า 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.76 

เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ที่เป็นต้นทุนหลักอยู่ในช่วงขาลง อัตราการ

ลดลงของต้นทุนขายมากกว่าการลดลงของรายได้จากการขายของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นและ

อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561  

3. ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  

บริษัทสามารถบริหารจัดการและท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็น

จ านวนเงิน 56ล้านบาท ซึ่งก าไรดังกล่าวเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจ านวน 54 ล้านบาท และก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่

ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) จ านวน 2 ล้านบาท 



4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 514 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.19 จาก 513 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปี 2561 มีสาเหตุมาจากการลดลงของค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขาย 

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.49 จาก 241 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 

ปี 2561 มีสาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าแรง รวมถึงเงินบริจาคการกุศลที่เพิ่มขึ้น 

5. กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  

ในปี 2562 บริษัทบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ ในสินค้าบางประเภท 

ซึ่งตั้งไว้ในปี 2561 จ านวน 4 ล้านบาท และได้รับรู้ผลจากการกลับรายการดังกลา่วในงบก าไรขาดทุน  

สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

ในภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 23,587 ล้านบาท ลดลง 1,282 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 5.16 ล้านบาท ต้นทุนขายรวมอยูท่ี่ 21,231 ล้านบาท ลดลง 838 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.80 ก าไรขั้นต้นรวม 

2,356 ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.86 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายรวม 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.49 โดยภาพรวมแล้วบรษิทั

และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม 1,411 ล้านบาท ลดลง 456 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.42 เมื่อเทียบกับปี 2561 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายบวร วงศ์สินอุดม) 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 


