
1 
 

 
TVO/CP/58/040 

 
 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 3 ปี 2558 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ที่สง่มาด้วย ส าเนางบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จ านวน 1 ชดุ 
 
 บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งงบการเงินส าหรับไตรมาสสาม สิน้สุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2558 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว และค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพ่ือเป็นข้อมลูส าหรับผู้ลงทนุ และ
ผู้สนใจทัว่ไปรับทราบ 
 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 
2557 มีดงันี ้
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

2558 2557 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2558 2557 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

รายได้จากการขาย 6,298 6,428 (130) (2%) 19,300 19,233 67 0.3% 

รายได้จากการขายวสัดุ
หีบหอ่ 

87 91  (4) (5%) 297 305 (8) (3%) 

รวมรายได้จากการขาย 6,385 6,519 (134) (2%) 19,597 19,538 59 0.3% 

ต้นทนุขาย 5,562 6,036 (474) (8%) 17,119 17,411 (292) (2%) 

ก าไรขัน้ต้น 823 483 340 70% 2,478 2,127 351 16% 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

256 3 253 8,433% 285 - 285 100% 

รายได้อ่ืน 13 19  (6) 32% 64 49  15 31% 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 218 144  74 52% 625 429  196 46% 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 88 62  26 42% 214 223  (9) (4%) 

ขาดทนุจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

- - - - - 54  (54) (100%) 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน - - - - - - - - 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

2558 2557 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2558 2557 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ขาดทนุจากการปรับลด
สินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่
สทุธิท่ีจะได้รับ(กลบั
รายการ) 

- -  - - (43) - (43) (100%) 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 1 2  (1) (55%) 4 8 (4) (48%) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 785 297  488 164% 2,027 1,462  565 39% 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 116 37  79 214% 280 176  104 60% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

659 255  404 158% 1,706 1,265  441 35% 

 
ในไตรมาสท่ี 3/2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 659 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 404 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 158% เม่ือ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (งวดเก้าเดือน: เพิ่มขึน้ 441 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 35% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน) 
สาเหตจุาก 
 

1. รายได้จากการขายและต้นทุนขาย 
ในไตรมาสท่ี 3/2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 6,385 ล้านบาท ลดลง 134 ล้านบาทหรือลดลง 

2% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยยอดขายของบริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ อยู่ท่ี 6,298 ล้านบาท 
ลดลง 130 ล้านบาทหรือลดลง 2% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาขายกากถัว่เหลืองปรับตวัลดลงเล็กน้อย
ตามราคาถั่วเหลืองในตลาดโลก ในขณะท่ีปริมาณขายกากถัว่เหลืองเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัปริมาณการเลีย้งสัตว์ในประเทศไทยท่ี
เพิ่มขึน้ ประกอบกับราคากากถั่วเหลืองท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีความผันผวน รวมทัง้ความเส่ียงสูงต่อการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้ผู้น าเข้ากลับมาซือ้กากถั่วเหลืองท่ีผลิตในประเทศมากขึน้ มีผลให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 794 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
333 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 72% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวสัดหีุบห่อ 87 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาทหรือลดลง 5% ซึง่เกิดจากยอดขายในกลุ่ม
ลกูค้าน า้ดื่มลดลงเน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาดผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ รวมถงึลูกค้าบางรายมีก าลงัซือ้ลดลง ส่วนยอดขายใน
กลุ่มน า้ผลไม้เพิ่มขึน้เพราะลูกค้ารายหลกัมีก าลงัซือ้มากขึน้เน่ืองจากมีการปรับปรุงผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ รวมถงึมีการจดัโปรแกรม
ส่งเสริมการขายและช่องทางการขายท่ีเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุขายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาสท่ี 3/2558 จ านวน 5,562 ล้านบาท ลดลง 474 ล้านบาทหรือลดลง 8%
เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากต้นทนุเมล็ดถัว่เหลืองที่น าเข้ามาจากต่างประเทศมีการปรับราคาลดลงตามราคา
ตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้าท่ีปรับลดลงเป็นสดัส่วนท่ีน้อยกว่าต้นทนุสินค้าท่ีลดลง ท าให้อตัราก าไร
ขัน้ต้นปรับเพิ่มขึน้จาก 8% เป็น 13% 
 

2. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯ สามารถจดัการ และท าการปอ้งกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน โดยการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียน

ล่วงหน้า ส่งผลท าให้บริษัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
เป็นจ านวนเงิน 256 ล้านบาท และ 285 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่ก าไรดงักล่าวได้รวมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง
จากการ Mark to Market (MTM) จ านวน 70 ล้านบาท และ 74 ล้านบาทตามล าดบั 
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3. รายได้อ่ืน 
รายได้อ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับไตรมาส 3/2558 เป็นจ านวนเงิน 13 ล้านบาทลดลง 6 ล้านบาทหรือลดลง 

32% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากรายได้เงินปันผล และดอกเบีย้รับท่ีลดลง 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 เป็น

จ านวนเงิน 218 ล้านบาท และ 625 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 74 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 52% และ 
196 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 46% ตามล าดบั ในไตรมาสท่ี 3/2558 บริษัทฯ มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงทัง้ในตลาดน า้มันถัว่เหลือง ตลาด
น า้มนัปาล์ม (สินค้าท่ีทดแทนกนัได้) ท่ีลดราคาลง รวมถึงการเปิดตลาดตา่งประเทศใหม่ ท าให้บริษัทฯ ต้องสนบัสนนุเพิ่มงบโฆษณา 
งบส่งเสริมการขายทัง้ในและตา่งประเทศ  

ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 จ านวน 88 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 26 ล้านบาทหรือ 42% เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและการพฒันาบุคลากร ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุ
งานวจิยัและการศกึษา 

 
5. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

ในไตรมาสที่ 1/2558 บริษัทฯ มีรายการกลบัรายการขาดทนุจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะได้รับซึง่ตัง้
ไว้ในปี 2557 จ านวน 43 ล้านบาท 
 
สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
 ผลการด าเนินงานในช่วงเก้าเดือนของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมท่ี 19 ,597 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 59 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 0.3% ต้นทุนขายรวมอยู่ท่ี 17 ,119 ล้านบาทลดลง 292 ล้านบาทหรือลดลง 2% ก าไรขัน้ต้นรวม 
2,478 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 351 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 16% ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายรวม 625 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 196 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึน้ 46% เน่ืองจากมีการสนบัสนนุเพิ่มงบโฆษณา งบส่งเสริมการขายทัง้ในและต่างประเทศ แต่ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม 214 ล้านบาทลดลง 9 ล้านบาทหรือลดลง 4% โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวมท่ี 1 ,706 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 441 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 35% 
 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
 ( นายวสิุทธิ   วทิยฐานกรณ์ ) 
 ประธานกรรมการบริหาร 


