ที่ MO 057/2559
วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559
เรื่อง

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำไตรมำส 3 ปี 2559

เรียน

กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชุมพรอุตสำหกรรมนำมันปำล์ม จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งผลกำรดำเนินงำนประจำไตรมำส 3 ปี 2559
จำกงบกำรเงินรวม ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 0.06 ล้ำนบำท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขำดทุนสุทธิ 10.81 ล้ำนบำท
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึนเป็นจำนวนเงิน 10.87 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 100.56 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบียจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำยของไตรมำส 3 ปี
2559 เป็นจำนวนเงิน 61.96 ล้ำนบำท ในขณะที่ไตรมำส 3 ปี 2558 มีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบียจ่ำย ภำษี
เงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำยเป็นจำนวนเงิน 48.08 ล้ำนบำท เนื่องจำกปัจจัยหลัก ดังนี
ภาพรวมอุตสาหกรรม
1. เกิดภำวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตผลปำล์มสดลดลง และเปอร์เซ็นต์นำมันต่ำ จึงส่งผลให้ต้นทุนสูง
2. รำคำนำมันปำล์มดิบในประเทศสูงกว่ำรำคำนำมันปำล์มดิบของตลำดโลก จึงทำให้โรงสกัดนำมัน
ปำล์มดิบไม่สำมำรถจำหน่ำยเพื่อส่งออกไปต่ำงประเทศได้
3. ปริมำณขำยกลุ่ มสินค้ ำบริ โภคลดลงจำกกำรควบคุมรำคำของกระทรวงพำณิชย์ ในขณะที่ต้นทุ น
วัตถุดิบสูง ทำให้กระทบต่องบกำรเงิน
4. จำกนโยบำยของภำครัฐกำหนดให้ลดกำรผสมไบโอดีเซล (บี 100) ในดีเซลจำกสัดส่วน 5% หรือบี 5
ลดลงเหลือ 3% หรือบี 3 ตังแต่ไตรมำส 3 ปี 2559 ทำให้กำรใช้นำมันปำล์มดิบในอุตสำหกรรมไบโอ
ดีเซลลดลงในไตรมำส 3 ปี 2559
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. รำยได้จำกกำรขำย ในไตรมำส 3 ปี 2559 มีจำนวน 1,391.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน 356.89 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.49 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยของผลิตภัณฑ์หลักในไตรมำส 3 ปี
2559 เพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.70 และรำคำขำยโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักใน
ไตรมำส 3 ปี 2559 เพิ่มขึนร้อยละ 35.18
2. ต้นทุนขำย ในไตรมำส 3 ปี 2559 มีจำนวน 1,298.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน
333.24 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.52 ซึ่งเกิดจำกปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์หลักที่เพิ่มขึนและต้นทุน
ของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 34.99 ส่วนอัตรำกำไรขันต้นของ
บริษัทฯ ลดลงจำกปีก่อน จำกร้อยละ 6.71 เป็นร้อยละ 6.69 เป็นผลมำจำกอัตรำกำไรขันต้นของ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ลดลง
3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จำนวน 35.53 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 4.78 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 11.85 สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำขนส่งขำยที่ลดลง 1.85 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรส่งออกที่ลดลง
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ค่ำกระจำยสิ นค้ำ และส่วนลดชดเชยที่ ลดลงตำมปริ มำณกำรขำยที่ลดลงของกลุ่ม ลูกค้ ำ Modern
Trade 1.34 ล้ำนบำท
4. ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร จำนวน 53.77 ล้ำนบำท เพิม่ ขึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 7.31 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 15.74 สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำขนส่งและเดินทำง ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำ ที่เพิม่ ขึน
ของบริษัทย่อย รวมจำนวน 3.36 ล้ำนบำท และค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึน 3.31 ล้ำนบำท
5. มีผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภำพ จำนวน 1.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึน
ร้อยละ 100 สำเหตุเนื่องจำกกำรบังคับใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม
ฐานะการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,741.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 1,183.72
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 33.27 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยมีสำเหตุหลักดังนี
- สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน 295.60 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50.61 เนื่องจำกกำรเพิ่มปริมำณของสินค้ำคงเหลือและ
รำคำที่เพิ่มขึนของวัตถุดิบผลปำล์มสด เมล็ดในปำล์ม และนำมันปำล์มดิบและสำหรับกำรผลิตนำมันปำล์ม
และนำมันเมล็ดในปำล์มเพื่อกำรจำหน่ำย
- สินทรัพย์ชีวภำพเพิ่มขึน 57.17 ล้ำนบำท ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรมและแนว
ปฏิบัติทำงบัญชีสำหรับกำรวัดมูลค่ำและกำรรับรู้รำยกำรของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล
- ลูกหนีกำรค้ำและลูกหนีอื่นเพิ่มขึน 249.73 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 75.11 เนื่องจำกปริมำณขำยที่เพิ่มขึน
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มขึน 586.91 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.74 ส่วนใหญ่เพิ่มขึนจำกงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงในโครงกำรสร้ำงโรงงำนสกัดนำมันปำล์ม และโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
- ต้นทุนปำล์มเพิ่มขึน 24.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.08 จำกกำรที่บริษัทฯ ทำกำรปลูกทดแทนต้นปำล์ม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีหนีสินรวม จำนวน 2,931.44 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน 1,155.27
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 65.04 โดยมีสำเหตุหลักดังนี
- เงินกู้ยืมระยะสันเพิ่มขึน 599.29 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 69.63 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในสินค้ำ
คงเหลือและลูกหนีกำรค้ำที่เพิ่มขึน
- เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึน 352.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 70.31 เนื่องจำกบริษัทย่อยมีกำรกู้สำหรับใช้
ก่อสร้ำงในโครงกำรสร้ำงโรงงำนสกัดนำมันปำล์มและโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ และบริษัทฯ มีกำรจ่ำยชำระคืน
เงินกู้ในระหว่ำงงวด
- เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่นเพิ่มขึนสุทธิ 127.18 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 148.28 จำกกำรซือนำมันปำล์มดิบ
และเมล็ดในปำล์มในช่วงปลำยเดือนกันยำยน 2559
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวน 1,810.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึน
28.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำก
- ผลกำไรสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภำพของบริษัทฯและบริษัทย่อยก่อนปี
2559 จำนวน 22.21 ล้ำนบำท
- กำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนจำนวน 23.01 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลจำนวน 18.98 ล้ำนบำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงรัศมี พงศ์จินดำนนท์)
Chief Financial Officer
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