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เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงผลการดาเนินการสาหรับงบการเงินไตรมาส 2 และครึ่ งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ยูนิวานิ ชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ขอนาส่ งคาชี้แจงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 และสาหรับครึ่ งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาหรั บ ไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษัท ฯ มี กาไรสุ ทธิ หลังจากหั กภาษี จากงบการเงิ นรวมเป็ นจานวนเงิ น
205.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.6 จากไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้วซึ่ งมีกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีจากงบการเงิน
รวมเป็ นจานวนเงิน 240.11 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริ มาณขายลดลงและสต็ อคสิ นค้าเพิ่ มขึ้นเป็ นผลมาจาก
สถานการณ์โควิค-19
สาหรั บ ครึ่ งปี แรก บริ ษัท ฯ มี กาไรสุ ท ธิ ห ลังจากหั กภาษี จากงบการเงิ น รวมเป็ นจานวนเงิ น 260.42
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 จากครึ่ งปี แรกของปี ที่แล้วซึ่ งมีกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็ นจานวน
เงิน 275.83 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ทาให้ผลประกอบการลดลง มีดงั นี้
1. ปริ มาณผลผลิตน้ ามันปาล์มลดลงร้อยละ 10.8 จากครึ่ งปี แรกปี ที่ แล้ว สาเหตุหลักเนื่ องมาจากผลกระทบจาก
ฤดูกาล
2. ปริ มาณสต็อคน้ ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 15,781 ตัน ในช่ วงครึ่ งปี แรกของปี นี้ สาเหตุหลักมาจากการชะลอรั บ
สิ นค้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
3. ผลผลิตและปริ มาณขายที่ลดลง บางส่ วนได้รับการชดเชยด้วยราคาน้ ามันปาล์มที่สูงขึ้น ราคาเฉลี่ยน้ ามันปาล์ม
ดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.3 และราคาเฉลี่ยน้ ามันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากครึ่ งปี แรกของปี ที่แล้ว ราคาที่สูงขึ้น
เนื่ องจากผลผลิตลดลงโดยเฉพาะในไตรมาสแรก และรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อเพิ่มการใช้ไบโอดีเซล B10 และ
เชื้อเพลิงชีวภาพสาหรับการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
4. ยอดขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันลดลงร้อยละ 16.4 จากครึ่ งปี แรกปี ที่แล้วเนื่ องจากการปลูกปาล์ม
ใหม่ในประเทศไทยและต่างประเทศลดลง แต่การขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จนได้เป็ นสถิติสูงสุ ดที่ 51.43 ล้านบาท
สาหรับครึ่ งปี แรกของปี นี้
5. บริ ษทั ย่อยซึ่ งได้มีการร่ วมทุนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ชื่อบริ ษทั ยูนิวานิ ช คาร์ เมน ปาล์มออย จากัด มีส่วนแบ่ง
กาไรจานวน 7.01 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับส่ วนแบ่งกาไรจานวน 5.53 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว

ผลกาไรขั้นต้นโดยรวมสาหรับครึ่ งปี แรก ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 20.4 เป็ นร้อยละ 16.6 เนื่ องจากกาไรจาก
จากการสกัดน้ ามันของโรงงานลดลง และต้นกล้าปาล์มน้ ามันซึ่ งมีกาไรขั้นต้นสู ง มีปริ มาณขายลดลงในช่วงฤดูแล้ง
ปี นี้
อัตรากาไรต่อหุน้ คิดเป็ น หุ้นละ 0.28 บาท เปรี ยบเทียบกับหุน้ ละ 0.29 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี ที่แล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

โดย นายจอห์น เคลนดอน
หัวหน้าคณะบริ หารผูม้ ีอานาจเต็ม

สาเนาเรี ยน: เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

