ที่ TVO/CP/62/008
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปี 2561

เรียน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนาส่งงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีแล้ว และคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไปรับทราบ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
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รายได้อื่น
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ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
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รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิกอ่ นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้มสี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิส่วนที่เ ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 40.69% จาก 1,327 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้จากการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 25,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.07% จาก 24,568
ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยบริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ที่ 24,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้น 1.87% จาก 24,250 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 17.30% จาก 318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักจาก
 สินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปริมาณขายปรับ เพิ่มขึ้นจากภาคปศุสัตว์ของไทยที่ส่งออกเพิ่มขึ้น
ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนราคาขายปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับราคากากถั่วเหลือง
ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นและทรงตัวในระดับสูง อันเป็นผลมาจากความกังวลการขาดแคลนกากถั่วเหลืองจากวิกฤติการณ์
ภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้ากากถั่วเหลืองรายใหญ่
 สินค้าประเภทน้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ ปริมาณขายน้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคาขายปรับ
ลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดน้ามันพืชในประเทศที่รุนแรง ประกอบกับปริม าณผลผลิตและสต๊อกน้ามันปาล์มใน
ประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสู ง และราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวลง ทาให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ามันปาล์ ม
เนื่องจากราคาถูกกว่าและเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนน้ามันถั่วเหลืองได้
 สินค้าวัสดุหีบห่อ ปริมาณขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากการมีขายสินค้าประเภทใหม่ และมีลูกค้าในกลุ่มน้าผลไม้ และเครื่องปรุง
รสเพิ่มขึ้น
2. ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาทหรือลดลง 0.57% จาก 21,924 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักเนื่องจาก
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นของบริษัท : ต้นทุนเมล็ดถั่วเหลืองรวมค่าขนส่งปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่ราคา
ขายกากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถปรับขึ้นสูงตามราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลก ส่งผลให้กาไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น
จาก 2,503 ล้านบาท เป็น 3,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 654 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 26.14% และมีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 10.32%
เป็น 12.78% หรือเพิ่มขึ้น 2.46% เมื่อเทียบกับปี 2560
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้นของบริษัทย่อย : เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเม็ดพลาสติกที่มีราคาผันผวน ซึ่งเป็นวัตถุดิ บ
หลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ้น กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน
3. กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท สามารถบริ ห ารจัด การ และท าการป้ อ งกั น ความเสี่ย งด้ านอั ตราแลกเปลี่ย น โดยการท าสัญ ญาซื้อ ขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า ส่งผลทาให้บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับปี 2561 เป็นจานวน 89 ล้านบาท ซึ่งกาไรดังกล่าวสุทธิจาก
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market (MTM) แล้ว

4. รายได้อนื่
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 160 ล้านบาทลดลง 50 ล้านบาทหรือลดลง 23.81% จาก 210 ล้านบาทเมื่อเทียบ กับปี
2560 ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากในปี 2560 มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่ปลอดภาระจากการที่บริษัท สามารถเจรจากับ
ผู้ประกอบการได้เป็นผลสาเร็จมีมูลค่าสูง
5. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 991 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 4.87% จาก 945 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นทาให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ค่าขนส่งในประเทศ และค่าใช้จ่ายใน
การส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 240 ล้านบาทหรือลดลง 72 ล้านบาทหรือลดลง 23.08% จาก 312 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2560 สาเหตุจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทางสังคมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
6. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั (กลับรายการ)
ในไตรมาสที่ 1 และ 2/2561 มีการกลับรายการขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งตั้งไว้ใน
ปี 2560 จานวน 39 ล้านบาท และรับรู้ผลจากการกลับรายการดังกล่าวในงบกาไรขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2561 บริษัทได้บันทึกผล
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจานวน 26 ล้านบาทในสินค้าบางประเภท
สรุปผลการดาเนินงานปี 2561
ในภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 24,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 454 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.87% จาก 24,250 ล้านบาท และต้นทุนขายรวมที่ 21,799 ล้านบาท ลดลง 125 ล้านบาท หรือลดลง 0.57% จาก
21,924 ล้านบาท กาไรขั้นต้ นรวม 3,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 634 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.98% จาก 2,644 ล้านบาท ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการขายรวม 991 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.87% จาก 945 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม
241 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท หรือลดลง 22.76% จาก 312 ล้านบาท โดยภาพรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิส่ วนที่
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ 1,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น 40.69% จาก 1,327 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ผู้มีอานาจลงนามสารสนเทศ

