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10 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ
สาหรับงบการเงินไตรมาส 3 และสาหรับงวด 9 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ขอนาส่ งคาอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ สาหรับงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาไตรมาส 3 ปี 2560 และสาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
บริ ษทั ฯมี ผลกาไรสุ ทธิ รวมหลังจากหักภาษี ส าหรั บไตรมาส 3 เป็ นเงิ นจานวน 143.07 ล้ านบาท
เพิ่มขึ้ นจาก ไตรมาสเดี ยวกันของปี ที่ แล้วร้อยละ 49.1 ปั จจัยหลักมาจากผลผลิ ตที่ เพิ่มมากขึ้ นและยอดขายเมล็ด
พันธุ์เพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ มี ผ ลกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี จากงบการเงิ นรวมสาหรั บงวดเก้า เดื อน เป็ นจานวนเงิ น
385.35 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้วร้อยละ 39.8
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการเก้าเดือนปี นี้ มีดงั นี้
ประเทศไทย
1. ปริ มาณผลปาล์มสดจากสวนของบริ ษทั เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 19.8
และปริ มาณผลปาล์ ม สดรั บ ซื้ อจาก
บุคคลภายนอกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 88.5 จากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว ปริ มาณผลปาล์มสดเพิ่มขึ้ นเนื่ องจากการฟื้ นตัว
จากสภาวะแล้งเอลนีโญในปี ที่แล้ว ประกอบกับการได้มาซึ่ งโรงงานแห่งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
2. ปริ มาณผลผลิตน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 87.5 จากเก้าเดือนแรกของปี ที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากปริ มาณ
ผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การได้มาซึ่ งโรงงานแห่ งที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทาให้กาลัง
การผลิตของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจาก 150 เป็ น 210 ตันปาล์มสดต่อชัว่ โมง
3. ปริ มาณการขายน้ ามันปาล์มดิ บ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 63.9 จากช่ วงเดี ยวกันปี ที่ แล้ว และปริ มาณน้ ามันปาล์ม
คงเหลือสิ้ นงวดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากผลผลิตน้ ามันปาล์มสู งขึ้น ราคาขายเฉลี่ยน้ ามันปาล์มดิบต่ากว่ าปี ที่แล้ วร้ อย
ละ 19.5 สาเหตุหลักมาจากปริ มาณน้ ามันปาล์มในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4. ยอดขายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์มเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.3 จากช่วงเดียวกันในปี ที่แล้วเนื่ องมาจากความ
ต้องการปาล์มน้ ามันพันธุ์ลกู ผสมจากศูนย์วิจยั ปาล์มน้ ามันยูนิวานิชที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับที่ 41 เรื่ องเกษตรกรรม บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จานวน 13.91 ล้านบาท
ในช่วงเก้าเดือนแรกปี 2560 เทียบกับกาไรสุ ทธิ จานวน 2.94 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว

ฟิ ลิปปิ นส์
ส่ วนแบ่งผลขาดทุนของบริ ษทั ย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในช่วงเก้าเดื อนแรกจานวน 0.66 ล้านบาท ปรับตัว ดีข้ ึ น
จากขาดทุ นจานวน 9.48 ล้านบาทในช่ วงเดี ยวกันของปี ที่ แล้ว ปริ มาณผลปาล์มในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์เพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการฟื้ นตัวจากสภาวะแล้งเอลนีโญ
กาไรขั้นต้นรวมสาหรับงวดเก้าเดือนเท่ากับร้อยละ 16.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.9 ในปี ที่แล้ว เนื่ องจาก
การเพิ่มขึ้นของปริ มาณผลปาล์มสดและกาไรเพิ่มขึ้นจากธุรกิจส่ งออกเมล็ดพันธุ์
อัตรากาไรต่อหุน้ สาหรับเก้าเดือนแรกคิดเป็ นหุ้นละ 0.41บาท เปรี ยบเทียบกับหุ น้ ละ 0.29 บาท ในเก้า
เดือนแรกของปี ที่แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

โดย นายจอห์น เคลนดอน
กรรมการผูจ้ ดั การ

สาเนาเรี ยน: เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

