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เรื่อง

คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร ประจำปี 2559

เรียน

กรรมกำรและผูจ้ ัดกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชุมพรอุตสำหกรรมนำมันปำล์ ม จำกัด (มหำชน) ขอแจ้งผลกำรดำเนิ นงำนประจ ำปี 2559 จำกงบ
กำรเงินรวม ซึ่งมีผลขำดทุนสุทธิ 16.27 ล้ำนบำท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีผลขำดทุนสุทธิ 18.28 ล้ำนบำท
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสุทธิลดลงเป็นจำนวนเงิน 2.01 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.99 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบียจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ ำเสื่อมรำคำและตัดจำหน่ำยของ ปี 2559
เป็นจำนวนเงิน 230.65 ล้ำนบำท ในขณะที่ปี 2558 มีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบียจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อม
รำคำและตัดจำหน่ำยเป็นจำนวนเงิน 212.24 ล้ำนบำท เนื่องจำกปัจจัยหลัก ดังนี
ภาพรวมอุตสาหกรรม
1. เกิดภำวะภัยแล้งอย่ำงรุนแรงทำให้ผลผลิตผลปำล์มสดลดลงและเปอร์เซ็นต์นำมันต่ำ จึงส่งผลให้
ต้นทุนสูง
2. รำคำนำมันปำล์มดิบในประเทศสูงกว่ำรำคำนำมันปำล์มดิบของตลำดโลก จึงทำให้โรงสกัดนำมัน
ปำล์มดิบไม่สำมำรถส่งนำมันปำล์มดิบไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศได้
3. ปริมำณขำยกลุ่มสินค้ำบริโภคลดลงจำกกำรควบคุม รำคำของกระทรวงพำณิชย์ ในขณะที่ต้นทุน
วัตถุดิบสูง ทำให้กระทบต่องบกำรเงิน
4. จำกนโยบำยของภำครัฐกำหนดให้ลดกำรผสมไบโอดีเซล (บี 100) ในดีเซลจำกสัดส่วน 5% หรือบี 5
ลดลงเหลือ 3% หรือบี 3 ตังแต่ไตรมำส 3 ปี 2559 ถึงปลำยไตรมำส 4 ปี 2559 ทำให้กำรใช้นำมัน
ปำล์มดิบในอุตสำหกรรมไบโอดีเซลลดลง
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ในปี 2559 มีจำนวน 5,172.95 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่ อน 1,263.19 ล้ ำนบำท หรื อร้ อ ยละ 32.31 เนื่ องจำกปริ มำณขำยของผลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลั ก เพิ่ มขึ น
ร้อยละ 10.11 ในขณะที่รำคำขำยโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2559 เพิ่มขึนจำกปีก่อน ร้อยละ
20.26
2. ต้นทุนขำยและบริกำร จำนวน 4,804.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกปีก่อน 1,239.97 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
34.79 ซึ่งเกิดจำกปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึน และต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึนจำกปีก่อน 2.8%
จึงมีผลทำให้อัตรำกำไรขันต้นของบริษัทฯ ลดลงจำกปีก่อน จำกร้อยละ 8.84 เป็นร้อยละ 7.13
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3.. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จำนวน 226.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึนจำกปีก่อน 13.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ
6.30 สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรทดลองเดินเครื่องจักรของบริษัทย่อย
4. มีกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพ จำนวน 14.51 ล้ำนบำท จำกปี 2558
สำเหตุเนื่องจำกกำรบังคับใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม
5. ผลกระทบจำกปัจจัยภำยใน ได้แก่ โครงกำรล้มต้นปำล์มเก่ำเพื่อปลูกใหม่ (Replant) และโครงกำรโรง
สกัดนำมันปำล์มพร้อมโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง
ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 4,789.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 1,231.75
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 34.62 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยมีสำเหตุหลักดังนี
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึน 654.28 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 32.04 สำเหตุหลักเกิดจำกงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงในโครงกำรสร้ำงโรงงำนสกัดนำมันปำล์มและโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
- สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน 313.67 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 53.70 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึนของปริมำณและรำคำ
ของสินค้ำคงเหลือเพื่อรองรับกำรขำยเดือนต่อๆ ไป และเพื่อสำรองไว้ใช้ในกำรผลิตในช่วงที่ผลปำล์ม
ลดลง (Low Seasonal)
- ลูกหนีกำรค้ำเพิ่มขึน 209.24 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.94 เนื่องจำกรำคำขำยที่เพิ่มขึนและปริมำณขำย
สินค้ำที่เพิ่มขึนจำกลูกค้ำเครดิต
- ต้นปำล์มเพิ่มขึน 33.50 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.78 จำกกำรที่บริษัทฯ ทำกำร Replant ต้นปำล์ม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสินรวม 3,018.20 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 1,242.03 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 69.93 โดยมีสำเหตุหลักดังนี
- เงินกู้ยืมระยะสันเพิ่มขึน 727.69 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 84.54 เพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
โดยเฉพำะใช้ในกำรเพิ่มกำรเก็บนำมันปำล์มดิบ
- เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึน 413.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 82.62 เนื่องจำกมีกำรกู้สำหรับใช้ก่อสร้ำงใน
โครงกำรสร้ำงโรงงำนสกัดนำมันปำล์มและโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ในบริษัทย่อย
- เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนีอื่นเพิ่มขึนสุทธิ 21.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 25.60 จำกกำรซือวัตถุดิบ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 1,771.67 ล้ำนบำท ลดลง
10.28 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.58 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำกผลกำไรสะสมจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภำพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนปี 2559 จำนวน 22.21 ล้ำนบำท
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนสะสมของปี 2559 จำนวน 16.27 ล้ำนบำท และจำกกำรจ่ำยปันผล 18.98 ล้ำนบำท
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงรัศมี พงศ์จินดำนนท์)
Chief Financial Officer
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