ที่ TVO/CP/61/022
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่ อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอนาส่งงบการเงิ นสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว และคาอธิ บายและวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรั บผู้ลงทุน และผู้สนใจทั่วไป
รับทราบ
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย

2561

เพิ่ม (ลด)

2560

จานวน

%

6,353

6,003

350

5.83

รายได้ จากการขายวัสดุหีบห่อ

89

88

1

1.14

รวมรายได้ จากการขาย

6,442

6,091

351

5.76

ต้ นทุนขาย

5,515

5,468

47

0.86

กาไรขัน้ ต้ น

927

623

304

48.80

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น

19

(10)

29

290.00

รายได้ อื่น

22

15

7

46.67

274

220

54

24.55

62

85

(23)

(27.06)

(27)

-

27

100.00

1

1

-

-

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่า
สุทธิที่จะได้ รับ (กลับรายการ)
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจ

2561

เพิ่ม (ลด)

2560

จานวน

%

658

322

336

104.35

86

44

42

95.45

558

263

295

112.17

14

15

(1)

(6.67)

ควบคุมของบริษัทย่อย

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 558 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 295 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 112.71%
จาก 263 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 สาเหตุหลักมาจาก
1. รายได้ จากการขาย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขาย 6,442 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 351 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 5.76% จาก 6,091 ล้ าน
บาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ จากการขายของบริ ษัทมีรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่ที่ 6,353
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 350 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 5.83% จาก 6,003 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี กอ่ น สาเหตุหลักจาก
 สินค้ าประเภทกากถัว่ เหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์มีปริ มาณขายเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริ มาณกากถัว่ เหลืองนาเข้ าจาก
ต่างประเทศมีปริ มาณน้ อยลงตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาถึงต้ นปี 2561 และความต้ องการวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ เพิ่มสูงขึน้ จากภาคปศุสตั ว์ ของไทยที่ส่งออกไปตลาดจี นเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ราคาขายปรั บตัวลดลงเล็กน้ อย
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดอาหารสัตว์ในประเทศยังค่อนข้ างรุนแรง

 สินค้ าประเภทน ้ามันถั่วเหลืองบริ สทุ ธิ์ มีปริ มาณขายเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ในขณะที่ราคาขายน ้ามันถั่วเหลืองบริ สุทธิ์
ปรั บตัวลดลงเนื่องจากการแข่งขันในตลาดน ้ามันถั่วเหลืองในประเทศที่รุนแรงจากผู้ประกอบการขายน ้ามันถั่ว
เหลืองรายอื่น ๆ

 สินค้ าวัสดุหีบห่อเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเนื่องจากลูกค้ าในกลุม่ น ้าผลไม้ มียอดสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้น
2. ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีต้นทุนขาย 5,515 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 0.86% จาก 5,468 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณขายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทย่อย
สาเหตุหลักเนื่องจาก
 ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ นของบริ ษัท : เนื่องจากวัตถุดิบเมล็ดถัว่ เหลืองที่ใช้ ผลิตในไตรมาส 1/2561 เป็ นราคา
ต้ น ทุน ที่ ได้ ซือ้ เอาไว้ ล่วงหน้ าในระดับที่ ต่ากว่าราคาซือ้ -ขายเมล็ด ถั่วเหลืองในตลาดโลกในไตรมาสที่ 1/2561
ประกอบกับการบริ หารจัดการในส่วนการขายและต้ นทุนการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริ ษัท

เพิ่มขึ ้นจาก 585 ล้ านบาท เป็ น 889 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ ้น 304 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 51.97% และมีอตั รากาไรขันต้
้ น
เพิ่มขึ ้นจาก 9.74% เป็ น 13.99% หรื อเพิ่มขึ ้น 4.25% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
 ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ นของบริ ษัทย่ อย : เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนเม็ดพลาสติกซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่งผลให้ บริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ ้น กาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรขันต้
้ นลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
3. กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการ และทาการป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทาสัญญาซือ้ ขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้ า รวมทังการแข็
้
งค่าของค่าเงินบาทส่งผลทาให้ บริ ษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสาหรับไตรมาส 1/2561 เป็ น
จานวนเงิน 19 ล้ านบาท ซึ่งกาไรดังกล่าวได้ รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ Mark to Market (MTM)
จานวน 0.23 ล้ านบาท
4. รายได้ อ่ ืน
ในไตรมาส 1/2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่น 22 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 46.67% เมื่อเทียบกับ
15 ล้ านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ เกิดจากกาไรจากการทา Mark to Market (MTM) เงินลงทุนชัว่ คราว 6 ล้ านบาทและ
รายได้ จากการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายทางการตลาด รวมทังการกลั
้
บรายการค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่สิ ้นสุดการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดรวม 8 ล้ านบาท
5. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย 274 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 54 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 24.55% จาก 220 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่เพิ่มขึ ้นสาหรับน ้ามันถั่วเหลืองซึ่งสอดคล้ องกับ
ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้น
ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายบริ หารรวม 62 ล้ านบาท ลดลง 23 ล้ านบาท หรื อลดลง 27.06% จาก 85 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อนจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้ จ่ายกลุม่ โฆษณาของบริ ษัท
6. ขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุทธิท่ จี ะได้ รับ (กลับรายการ)
ในปี 2560 บริ ษัทได้ บนั ทึกผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ 39 ล้ านบาทในสินค้ าบาง
ประเภท และมีการกลับรายการผลขาดทุนดังกล่าวบางส่วนในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จานวน 27 ล้ านบาท
สรุ ปผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมที่
6,442 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 351 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 5.76% ต้ นทุนขายรวมอยู่ที่ 5,515 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 47 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น
0.86% กาไรขันต้
้ นรวม 927 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 304 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 48.80% ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการขายรวม 274 ล้ านบาท

เพิ่มขึน้ 54 ล้ านบาทหรื อเพิ่ มขึน้ 24.55% ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 62 ล้ านบาทลดลง 23 ล้ านบาทหรื อลดลง
27.06% โดยภาพรวมแล้ วบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวมที่ 558 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 295 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 112.17% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบวร วงศ์สนิ อุดม)
กรรมการผู้จดั การ

