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เรื่ อง
เรี ยน

11 สิ งหาคม 2565
ชี้แจงผลการดาเนินการสาหรับงบการเงินไตรมาส 2 และครึ่ งปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท ยู นิ วานิ ช น้ ามั น ปาล์ ม จ ากั ด (มหาชน) ขอน าส่ ง ค าชี้ แจงผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท และ
บริ ษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 2 ปี 2565 และสาหรับครึ่ งปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สาหรับ ไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษ ัทฯ มี กาไรสุ ทธิ ห ลังจากหักภาษีจากงบการเงิน รวมเป็ นจานวนเงิ น 457.82
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.5 จากไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้วซึ่งมีกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็ นจานวนเงิน
500.51 ล้านบาท สาเหตุหลักของกาไรที่ลดลงมาจากปริ มาณขายน้ ามันเมล็ดในปาล์มลดลงเนื่ องจากการเลื่อนเวลาส่ งมอบ
สิ นค้า และราคาน้ ามันปาล์มในไตรมาสนี้ลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้รับกาไรมาจากการการขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์ม
เพิ่มขึ้นมาก และปริ มาณการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันซื้อจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
สาหรั บ ครึ่ งปี แรกปี 2565 บริ ษ ัท ฯ มี กาไรสุ ท ธิ ห ลังจากหักภาษี จากงบการเงิ น รวมเป็ นจานวนเงิ น 796.24
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 จากครึ่ งปี แรกปี ที่แล้วซึ่งมีกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีจากงบการเงินรวมเป็ นจานวนเงิน 602.56
ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ทาให้ผลประกอบการเพิม่ ขึ้น มีดงั นี้
(1) ราคาเฉลี่ ยของน้ ามัน ปาล์มดิ บ และน้ ามัน เมล็ดในปาล์ม เพิ่มขึ้น จากครึ่ งปี แรกปี ที่ แล้วร้อ ยละ 55.3 และร้ อยละ 71.4
ตามลาดับ ราคาผลปาล์ม สดและราคาเมล็ดในปาล์ม เพิ่มขึ้นเป็ นสัดส่ วนที่ สูงกว่าราคาน้ ามัน ที่ เพิ่ มขึ้น ในครึ่ งปี แรก
ปี 2565 อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น น้ ามันคงเหลือยกมา และน้ ามันซื้ อจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น ทาให้ปริ มาณขาย
น้ ามันเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้ผลกาไรจากโรงงานครึ่ งปี แรกปี 2565 ใกล้เคียงกับครึ่ งปี แรกของปี 2564
(2) ราคาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 ทาให้กาไรจากสวนของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
(3) ปริ มาณขายน้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้นจากครึ่ งปี แรกปี ที่แล้วร้อยละ 31.7 ปริ มาณการขายส่ งออกเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 56.6
ของปริ มาณการขายน้ ามันในปี 2564 เป็ นร้อยละ 76.2 ของปริ มาณขายน้ ามันในครึ่ งแรกของปี นี้
(4) ตลาดน้ ามันปาล์มดี ข้ ึน ทาให้ ความต้องการเมล็ดพันธุ์ ปาล์มของยูนิวานิ ชเพื่ อ การส่ งออกเพิ่ม ขึ้น และความต้องการ
ภายในประเทศสาหรับต้นกล้าปาล์มจากแปลงเพาะของบริ ษทั มีเพิ่มขึ้น
(5) บริ ษทั ยูนิวานิช คาร์ เมน ปาล์มออย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีส่วนแบ่งกาไรให้กบั บริ ษทั จานวน
61.84 ล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 189.4 จากปี ที่แล้ว
(6) ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 41 บริ ษทั บันทึกกาไร 10.86 ล้านบาทในครึ่ งปี แรกปี นี้ เทียบกับครึ่ งปี แรกปี ที่แล้วที่มีกาไร
5.06 ล้านบาท ผลต่างมีสาเหตุหลักมาจากราคาผลปาล์มบนต้นสู งขึ้น
ผลกาไรขั้นต้นสาหรับครึ่ งปี แรก ปี 2565 ลดลงจากร้อยละ 18 เป็ นร้อยละ 13 เนื่ องจากราคาน้ ามันปาล์มลดลงและราคาผล
ปาล์มสดและราคาเมล็ดในปาล์มเพิม่ ขึ้นทาให้กาไรจากจากการสกัดน้ ามันของโรงงานในไตรมาสสองลดลง
อัตรากาไรต่อหุ้นคิดเป็ น หุ้นละ 0.85 บาท เปรี ยบเทียบกับหุ้นละ 0.64 บาท ในครึ่ งปี แรกของปี ที่แล้ว
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

โดย นายแฮร์รี่ บร็ อค
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

สาเนาเรี ยน: เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

