
 

 
 

 

 

ที่ TVO/CP/61/035 

 วนัท่ี 14 สงิหาคม 2561 

 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ ลงทุน และผู้ สนใจทั่วไป

รับทราบ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2560 มีดงันี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

รายได้จากการขาย 5,836 6,150 (314) (5.11%) 12,189 12,153 36 0.30% 

รายได้จากการขายวสัดหุีบหอ่ 89 73 16 21.92% 178 161 17 10.56% 

     รวมรายได้จากการขาย 5,925 6,223 (298) (4.79%) 12,367 12,314 53 0.43% 

ต้นทนุขาย 4,991 5,722 (731) (12.78%) 10,506 11,190 (684) (6.11%) 

ก าไรขัน้ต้น  934 501 433 86.43% 1,861 1,124 737 65.57% 

รายได้อื่น 50 50 - - 72 65 7 10.77% 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 35 25 10 40.00% 54 15 39 260.00% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 247 238 9 3.78% 521 458 63 13.76% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 59 88 (29) (32.95%) 121 173 (52) (30.06%) 

ข าดทุน จากก า รป รั บลดสิน ค้ า

คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ 

(กลบัรายการ) 

(5) - 5 100.00% (32) - 32 100.00% 



 
 
 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน ส าหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 2561 2560 เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1 1 - - 2 2 - - 

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงนิได้ 717 249 468 187.95% 1,375 571 804 140.81% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 128 29 99 341.38% 214 74 140 189.19% 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้น

บริษัทใหญ่ 

582 208 374 179.81% 1,140 471 669 142.04% 

สว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ 

ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

7 12 (5) (41.67%) 21 26 (5) (19.23%) 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ 582 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 374 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 179.81%                        

จาก 208 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 สาเหตหุลกัมาจาก 

 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขาย 5,925 ล้านบาท ลดลง 298 ล้านบาท หรือลดลง 4.79% จาก 6,223 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้จากการขายของบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ต่างๆอยู่ที่ 5 ,836 ล้าน

บาท ลดลง 314 ล้านบาท หรือลดลง 5.11% จาก 6,150 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัจาก 

 สินค้าประเภทกากถัว่เหลืองและวตัถดุิบอาหารสตัว์มีปริมาณขายลดลง เนื่องจากมีกากถัว่เหลืองน าเข้าโดยผู้ผลติ
อาหารสตัว์ที่เข้ามาล่าช้าจากไตรมาส 1/2561 ทยอยเข้ามาในไตรมาส 2/2561 จึงท าให้ปริมาณขายของบริษัท
ลดลง อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึน้ได้ สอดคล้องกบัราคากากถัว่เหลอืงในตลาดโลกซึ่งปรับ
ขึน้มาตัง้แตไ่ตรมาส 1/2561 และทรงตวัในระดบัสงู อนัเป็นผลมาจากความกงัวลการขาดแคลนกากถัว่เหลอืงจาก
วิกฤติการณ์ภยัแล้งในประเทศอาร์เจนตินาซึง่เป็นประเทศผู้สง่ออกสนิค้ากากถัว่เหลอืงรายใหญ่ 

 สินค้าประเภทน า้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิมีปริมาณขายลดลงเล็กน้อย รวมถึงราคาขายน า้มนัถัว่เหลืองที่ปรับตวัลดลง
จากผลกระทบของราคาน า้มนัถัว่เหลือง และน า้มนัปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตวัลงมา ประกอบกบัปริมาณผลผลติ
และสต๊อกน า้มนัปาล์มในประเทศที่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ท าให้มีเกิดการแขง่ขนักนัในตลาดน า้มนัพืช 

 สนิค้าวสัดหุีบหอ่เพิ่มขึน้เลก็น้อยเนื่องจากลกูค้าในกลุม่น า้ผลไม้ กลุม่ซอสปรุงรสมียอดสัง่ซือ้เพิ่มขึน้   
 

2. ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทนุขาย 4,991 ล้านบาท ลดลง 731 ล้านบาท หรือลดลง 12.78% จาก 5,722 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเนื่องจาก 



 
 
 

 

 ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ : เนื่องด้วยบริษัทได้ทยอยซือ้วตัถดุิบเมล็ดถัว่เหลืองไว้ในราคาระดบัต ่า
ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 4/2560 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1/2561 ท าให้มีต้นทนุเมล็ดถัว่เหลืองที่จะใช้ในการผลิตในระดบั
ราคาที่ต ่ากวา่ราคาถัว่เหลอืงในตลาดโลก ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของราคาขายกากถัว่เหลอืงและการบริหารต้นทนุ
การผลติที่มีประสทิธิภาพ สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 468 ล้านบาท เป็น 908 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 440 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 94.02% และมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 7.61% เป็น 15.56% หรือเพิ่มขึน้ถึง 7.95% เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

 ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้นของบริษัทย่อย : เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุเม็ดพลาสติกซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัใน
การผลติบรรจภุณัฑ์ สง่ผลให้บริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายเพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

3.  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทสามารถบริหารจัดการ และท าการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการท าสญัญาซือ้ขายอัตรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้า รวมทัง้การที่ค่าเงินบาทเร่ิมปรับตวัอ่อนค่าตัง้แต่กลางไตรมาส 2/2561 ส่งผลท าให้บริษัทมีก าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยนส าหรับไตรมาส 2/2561 เป็นจ านวนเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งก าไรดงักลา่วได้รวมก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้

จริงจากการ Mark to Market (MTM) จ านวน 11 ล้านบาท 

 

4.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 247 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 3.78% จาก 238 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการส่งออกตามปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึน้และ

คา่ใช้จ่ายสง่เสริมการขายกบัทาง Modern Trade ส าหรับกลุม่น า้มนัถัว่เหลอืงที่มีการแขง่ขนัด้านการตลาด  

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 59 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลง 32.95% จาก 88 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อนจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและคา่ใช้จ่ายกลุม่โฆษณาของบริษัท 

 

5.  ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ) 

ในปี 2560 บริษัทได้บนัทึกผลขาดทนุจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิที่จะได้รับ  39 ล้านบาทในสินค้าบาง

ประเภท และมีการกลบัรายการผลขาดทุนดงักล่าวบางส่วนในไตรมาสที่  1/2561 จ านวน 27 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2/2561 

จ านวน 5 ล้านบาท ตามล าดบั 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561   

ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายรวมที่ 12,367 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ 0.43% จาก 12,314 ล้านบาท และต้นทนุขายรวมที่ 10,506 ล้านบาท ลดลง 684 ล้านบาทหรือลดลง 6.11% จาก 11,190 



 
 
 

 

ล้านบาทก าไรขัน้ต้นรวม 1,861 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 737 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 65.57% จาก 1,124 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย

รวม 521 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 63 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 13.76% จาก 458 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 121 ล้าน

บาทลดลง 52 ล้านบาทหรือลดลง 30.06% จาก 173 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิรวมที่ 1,140 

ล้านบาท เพิ่มขึน้ 669 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 142.04% จาก 471 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
 (นายบวร วงศ์สนิอดุม) 

 ผู้มีอ านาจลงนามสารสนเทศ 

 


