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สรุปผลการด าเนินงาน
PERFORMANCE OVERVIEW

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 
5,925 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2561 โดยปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักทั้งสินค้าประเภทกากถั่วเหลือง, 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ปรับเพิ่มขึ้นทั้ งหมด
แต่อย่างไรก็ดีราคาขายสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์
ปรับลดลง สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลืองในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง
ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับลดลงตาม และส าหรับราคาขาย
น้ ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ปรับลดลงเช่นกัน โดยมีสาเหตุหลักจากการแข่งขัน
ด้านราคาในตลาดน้ ามันพืช

จากเหตุผลที่กล่าวมา ท าให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ก าไรสุทธิ 280 ล้านบาท ลดลง 302 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.89 จาก 
582 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 
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นกัลงทุนสามารถอ่านรายละเอยีดของผลการด าเนินงานเพิม่เตมิที ่
Please read MD&A for more details. http://www.tvothai.com/page.php?id=29&cat=1

In the second quarter of 2019, the Company and its subsidiary had sales 
revenue of Baht 5,925 million, increased by 1.01% when compared to the 
same quarter last year. Sales volume of soybean meal, other animal feed 
ingredients and refined soybean oil increased. However, selling price of 
soybean meal and other animal feed ingredients had decreased in 
accordance with the price of soybean meal in the global market which 
resulted in lower soybean price in international soybean prices. As well as 
the refined soybean, selling price of its had decreased mainly due to price 
competition in the vegetable oil market.

Consequently, In the second quarter of 2019, the Company and its 
subsidiary had a net profit Baht 280 million, decreased by Bath 302 million 
or 51.89% from Baht 582 million when compared to the same quarter of 
2018. 

http://www.tvothai.com/page.php?id=29&cat=1


ตัวเลขส าคัญทางการเงนิ
KEY FINANCIAL FIGURES

24,568 25,077 

5,866 5,925

2017 2018 Q2/18 Q2/19

Net Sales
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(THB million)

1,327

1,867

582
280

2017 2018 Q2/18 Q2/19

Net profit

24,805 25,326

5,977 5,951

2017 2018 Q2/18 Q2/19

Total revenue (THB million) (THB million)

+1.01% -0.43% -51.89%
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จ่ายปันผลระหว่างกาล/The Interim Dividend Payment 

0.70 bath/share



อัตราสว่นส าคัญทางการเงนิ
KEY FINANCIAL RATIOS
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8.68

GPM (%)
อัตราก าไรขั้นตน้

NPM (%)
อัตราก าไรสุทธิ

4.73

CURRENT RATIO (X)
อัตราสว่นเงนิทนุหมุนเวียน

3.17 3.88

ROE (%)
ผลตอบแทนตอ่สว่นผูถ้อืหุ้น 

D/E (X)
อัตราสว่นหนีส้นิตอ่ทุน 

0.25
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ข้อมูลเฉพาะผลประกอบการประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2562
Performance as of Q2/2019



บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีนายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร.พร้อม
ทีมผู้บริหารให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียด รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลัง ณ
ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานใหญ่ บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
19 สิงหาคม 2562
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ประชุมนักวเิคราะห์ ANALYSTS MEETING

Thai vegetable oil PLC. held a conference to clarify operating result
Quarter 2/2019 and growth trend in the second half of the year which
were provided by Mr. Bowon Vongsinudom, Chief Executive Officer and
the executive team presented to the securities analysts, at Meeting Room
3 at TVO head office on 19th August 2019.
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รางวัลเดน่ประจ าไตรมาสที่ 2/2562
2Q19 HIGHLIGHT REWARDS 
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รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร

The “Money & Banking Award 2019” as Best Public Companies of The Year 2019 in  
Agriculture and Food industries category. 

Date: 10/07/2562

บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ 
CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

TVO received the membership certificate of the Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption or CAC

Date: 9/08/2562
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ปฏทิินกจิกรรม
UPCOMING EVENTS
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2019 Financial Calendar (The quarter ahead)

23 Aug 19 Record Date of 2019 interim dividend

6 Sep 19 Payment Date of 2019 interim dividend

IR@tvothai.com

www.tvothai.com

Disclaimer: This presentation material has been prepared solely for informational purposes. Thai Vegetable Public Company Limited makes no guaranty on accuracy or completeness 
of the information provide. By accepting this material, recipient agrees that the company shall not have any liability for any information contained in or for any omission from this presentation.
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