
 

 
 

 

 

ที่ TVO/CP/61/022 

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งงบการเงินสิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ ลงทุน และผู้ สนใจทั่วไป

รับทราบ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน % 

รายได้จากการขาย 6,353 6,003 350 5.83 

รายได้จากการขายวสัดหุีบหอ่                 89  88 1 1.14 

     รวมรายได้จากการขาย            6,442  6,091 351 5.76 

ต้นทนุขาย            5,515  5,468 47 0.86 

ก าไรขัน้ต้น              927  623 304 48.80 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 19                  (10) 29 290.00 

รายได้อื่น 22 15 7 46.67 

คา่ใช้จา่ยในการขาย               274  220 54 24.55 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร                 62  85 (23) (27.06) 

ขาดทนุจากการปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่

สทุธิที่จะได้รับ (กลบัรายการ) 

             (27)              - 27 100.00 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน                     1  1 - - 



 
 
 

 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 
เพิ่ม (ลด) 

จ านวน % 

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้ 658               322 336 104.35 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้                86  44 42 95.45 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่ 558               263 295 112.17 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจ

ควบคมุของบริษัทยอ่ย 

14                     15 (1) (6.67) 

 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ 558 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 295 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 112.71% 

จาก 263 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 สาเหตหุลกัมาจาก 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 6,442 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 351 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.76% จาก 6,091 ล้าน

บาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ต่างๆอยู่ที่ 6,353 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 350 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.83% จาก 6,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีกอ่น สาเหตหุลกัจาก 

 สนิค้าประเภทกากถัว่เหลอืงและวตัถดุิบอาหารสตัว์มีปริมาณขายเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณกากถัว่เหลอืงน าเข้าจาก
ต่างประเทศมีปริมาณน้อยลงตัง้แต่ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 2561 และความต้องการวตัถดุิบอาหาร
สตัว์เพิ่มสูงขึน้จากภาคปศุสตัว์ของไทยที่ส่งออกไปตลาดจีนเพิ่มขึน้ ในขณะที่ราคาขายปรับตัวลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากการแขง่ขนัในตลาดอาหารสตัว์ในประเทศยงัคอ่นข้างรุนแรง  

 สินค้าประเภทน า้มนัถั่วเหลืองบริสทุธ์ิมีปริมาณขายเพ่ิมขึน้เล็กน้อย ในขณะท่ีราคาขายน า้มนัถั่วเหลืองบริสุทธ์ิ
ปรับตัวลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดน า้มนัถั่วเหลืองในประเทศที่รุนแรงจากผู้ประกอบการขายน า้มนัถั่ว
เหลอืงรายอื่น ๆ  

 สนิค้าวสัดหุีบหอ่เพิ่มขึน้เลก็น้อยเนื่องจากลกูค้าในกลุม่น า้ผลไม้มียอดสัง่ซือ้เพิ่มขึน้   

2. ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

บริษัทและบริษัทยอ่ย มีต้นทนุขาย 5,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 0.86% จาก 5,468 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของปริมาณขายผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ทัง้บริษัทและบริษัทยอ่ย 

สาเหตหุลกัเนื่องจาก 

 ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นของบริษัท : เนื่องจากวตัถดุิบเมล็ดถัว่เหลืองที่ใช้ผลิตในไตรมาส 1/2561 เป็นราคา
ต้นทุนที่ได้ซือ้เอาไว้ล่วงหน้าในระดับที่ต ่ากว่าราคาซือ้ -ขายเมล็ดถั่วเหลืองในตลาดโลกในไตรมาสที่ 1/2561 
ประกอบกบัการบริหารจดัการในสว่นการขายและต้นทนุการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัท 



 
 
 

 

เพิ่มขึน้จาก 585 ล้านบาท เป็น 889 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 304 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 51.97% และมีอตัราก าไรขัน้ต้น
เพิ่มขึน้จาก 9.74% เป็น 13.99% หรือเพิ่มขึน้ 4.25% เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นของบริษัทย่อย : เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุเม็ดพลาสติกซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัใน
การผลิตบรรจภุณัฑ์ สง่ผลให้บริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายเพิ่มสงูขึน้ ก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเมื่อเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

3.  ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทสามารถบริหารจัดการ และท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท าสญัญาซือ้ขายอัตรา

แลกเปลี่ยนลว่งหน้า รวมทัง้การแข็งคา่ของคา่เงินบาทสง่ผลท าให้บริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส  1/2561 เป็น

จ านวนเงิน 19 ล้านบาท ซึ่งก าไรดงักล่าวได้รวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการ  Mark to Market (MTM) 

จ านวน 0.23 ล้านบาท 

4.  รายได้อื่น 

ในไตรมาส 1/2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้อื่น 22 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 46.67% เมื่อเทียบกบั 

15  ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เกิดจากก าไรจากการท า Mark to Market (MTM) เงินลงทนุชัว่คราว 6 ล้านบาทและ

รายได้จากการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายทางการตลาด รวมทัง้การกลบัรายการคา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายที่สิน้สดุการจดักิจกรรมทางการ

ตลาดรวม 8 ล้านบาท  

5.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย 274 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 24.55% จาก 220 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึน้ส าหรับน า้มนัถั่วเหลืองซึ่งสอดคล้องกับ

ปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 62 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรือลดลง 27.06% จาก 85 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อนจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายกลุม่โฆษณาของบริษัท  

6.  ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ) 

ในปี 2560 บริษัทได้บนัทึกผลขาดทนุจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ  39 ล้านบาทในสินค้าบาง

ประเภท และมีการกลบัรายการผลขาดทนุดงักลา่วบางสว่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จ านวน 27 ล้านบาท 

 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561   

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมที่ 

6,442 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 351 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 5.76% ต้นทนุขายรวมอยู่ที่ 5,515 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 47 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 

0.86% ก าไรขัน้ต้นรวม 927 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 304 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 48.80% ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายรวม 274 ล้านบาท



 
 
 

 

เพิ่มขึน้ 54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 24.55%  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 62 ล้านบาทลดลง 23 ล้านบาทหรือลดลง 

27.06% โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิรวมที่ 558 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 295 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 112.17% เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายบวร วงศ์สนิอดุม) 

 กรรมการผู้จดัการ 

 


