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2. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
2.1

การปรับโครงสร้างธุรกิ จ

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการดาเนินธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถสรุปการปรับโครงสร้างการถือหุน้ และ
การดาเนินธุรกิจได้ ดังนี้
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม คิดเป็ นร้อยละ 70 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ว จากกลุ่มชวนะนันท์ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 99.99 100
2.2

ผลกระทบจากการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดจากการปฏิ บ ตั ิ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี และการเปลี่ ย นแปลง
นโยบายการบัญชี

ในปี 2556 ฝา่ ยบริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ได้ประเมินภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเท่ากับ 13.77 ล้านบาท และ 15.87 ล้าน
บาท ตามลาดับ สาหรับงบการเงินรวม โดยการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน ได้ปรับปรุงตัวเลขงบการเงินเปรียบเทียบ
สาหรับปี 2555 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ (ล้านบาท)
กาไรลดลง (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานลดลง (บาทต่อหุน้ )

งบการเงิ นรวมปี 2555
2.11
2.11
10.54

งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น

1 ม.ค. 55
(ล้านบาท)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรลดลง
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมลดลง

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
13.77
8.32
5.44

15.87
9.90
5.97

นอกจากนี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป กลุ่มบริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั มิ าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได้ ซึง่ ระบุให้ กลุ่มบริษทั ฯ ต้องบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ใน
งบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคอื จานวนภาษีเงินได้ท่บี ริษัทฯ ต้องได้รบั หรือจ่ายในอนาคต
ตามลาดับ ซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ นัน้ และขาดทุนทางภาษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้ ทัง้ นี้ ผู้บริหารประมาณผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงจากการปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน และปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ดงั นี้
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งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึน้
กาไรสะสมเพิม่ ขึน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ ขึน้

1 ม.ค. 55
(ล้านบาท)
18.91
9.56
9.56
9.36

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)
17.95
9.28
9.28
8.67

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)
2.99
2.99
2.99
0.00

งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธ.ค. 55
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง
กาไรสาหรับงวดเพิม่ ขึน้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ (บาทต่อหุน้ )

2.3

31 ธ.ค. 56
(ล้านบาท)
0.97
0.97
4.83

14.96
14.96
74.80

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ผา่ นมา

บริษทั ฯ เริม่ จัดตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2530 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายน้ ามันปาล์ม
ดิบในจังหวัดชุมพร โดยเริม่ ต้นจากความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่มแี นวโน้มการ
เติบโตอย่างยังยื
่ น บริษัทฯ ได้เริม่ จัดหาพื้นที่ในการปลูกต้นปาล์มน้ ามันในจังหวัดชุมพร และได้รบั อนุ ญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในทีด่ นิ เขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ ในลักษณะพืน้ ที่สมั ปทาน จานวนทัง้ สิน้ 29,170 ไร่ 50 ตารางวา
ตัง้ แต่ปี 2530
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบด้วยบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ซึง่ ได้แก่ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด (ถือหุน้ ร้อยละ
29.40 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2555 และเพิม่ เป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ณ สิน้ ปี
2556),) บริษทั วีจี เอ็นเนอร์ยี จากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2556) และ บริษทั วิจติ ร
ภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด (ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ณ สิน้ ปี 2556)
รายได้จากการขายของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) รายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ด ใน
ปาล์ม (2) รายได้จากการขายไฟฟ้า และ (3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ ซึง่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายน้ ามัน
ปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มเป็ นรายได้หลัก ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85 ของรายได้รวม
ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 และงวด 6 เดือนปี 2557
รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 3,360.57 ล้านบาท และ
3,019.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.16 โดยสาเหตุสาคัญ คือ ราคาน้ ามันปาล์มดิบทีป่ รับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยทัวไปชะลอตั
่
วลง ส่งผลโดยตรงให้ความต้องการใช้และราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกลดลง ในขณะทีป่ ริมาณขายมีการ
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากในปี 2554 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่ อ.ท่าแซะ เพื่อขยายกาลังการผลิตและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตรวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ
สาหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 3,019.05 ล้านบาท และ 2,776.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.04 โดยมีสาเหตุ คือ ในปี
2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทัวไปซบเซาลงจากปี
่
2555 ส่งผลให้ความต้องการใช้และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกลดลง
ด้านปริมาณขาย ถึงแม้ว่าในปี 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบที่ อ.ทุ่งคา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
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ผลิตเป็ นระยะเวลารวมประมาณ 2 เดือน แต่ปริมาณขายรวมของบริษทั กลับเพิม่ ขึน้ เนื่องจากในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่
ปริมาณการซือ้ มาขายไป (Trading) น้ามันปาล์มดิบขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ส่งผลให้ปริมาณการขายของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้
รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,604.88
ล้านบาท และ 1,151.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.26 ซึง่ เป็ นผลกระทบมาจากรายได้ทล่ี ดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี
2557 เป็ นหลัก โดยสาเหตุสาคัญ คือ ปริมาณผลปาล์มทะลายในตลาดลดลง เนื่องจากสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในช่วงไตร
มาสแรกของปี 2557 อีกทัง้ อัตราการให้น้ ามันของผลปาล์มทะลายก็ลดลงจากผลกระทบของสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งด้วย
เช่นกัน ส่วนราคาน้ามันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากการขาดแคลนของผลปาล์มทะลายทีจ่ ะเข้าสูโ่ รงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
ทาให้ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบในตลาดลดต่ าลงและราคาเพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มดิบในประเทศ
เพิม่ ขึน้ จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลทีม่ เี พิม่ การผสมไบโอดีเซลจากบี 5 เป็ นบี 7 ทาให้สต๊อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศลด
ต่าลง ส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มดิบเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 เป็ นต้นมา ภาคใต้ของประเทศ
ไทยเริม่ มีปริมาณน้าฝนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทาให้มผี ลผลิตปาล์มทะลายออกสูต่ ลาดมากขึน้ ทัง้ ยังเป็ นผลปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพ
ดีและมีอตั ราการให้น้ามันทีม่ าก ซึง่ ปจั จัยดังกล่าว ส่งผลให้สภาวะของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบและผลประกอบการของ
บริษทั ฯ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 273.72 ล้านบาท 105.66 ล้านบาท และ 172.23 ล้าน
บาท ตามลาดับ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2555 ลดลงจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 61.40 โดยมีสาเหตุสาคัญจากอัตราการลดลงของราคา
เฉลีย่ น้ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 12.71 ตามลาดับ มากกว่าอัตรา
การลดลงของราคาเฉลีย่ ปาล์มสดในประเทศ เท่ากับร้อยละ 11.79 กาไรสุทธิสาหรับปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 คิดเป็ น
ร้อยละ 63.00 เนื่องจากสาเหตุสาคัญ อัตราการลดลงของราคาเฉลี่ยน้ ามันปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ที่
เท่ากับร้อยละ 18.21 และร้อยละ 18.67 ตามลาดับ ซึง่ น้อยกว่าอัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ ปาล์มสดในประเทศ ทีเ่ ท่ากับ
ร้อยละ 21.66 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ปริมาณการซือ้ มาขายไปน้ ามันปาล์มดิบมากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ง
ส่งผลให้กาไรสุทธิของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
กาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2556 และงวด 6 เดือนปี 2557 เท่ากับ 213.26 ล้านบาทและ 173.32 ล้านบาท
ตามลาดับ กาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนปี 2557 ลดลงจากงวด 6 เดือนปี 2556 คิดเป็ นร้อยละ 18.73 โดยมีสาเหตุสาคัญ
มาจาก (1) ผลปาล์มทะลายทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ซือ้ และจากสวนของกลุ่มบริษทั ฯ ลดลงจากสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในช่วงต้นปี
2557 และอัตราการให้น้ามันของผลปาล์มทะลายก็ลดต่ าลงเนื่องจากผลกระทบของสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้ง (2) บริษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จ่ายจากการปิ ดซ่อมโรงงานที่ ต.ทุ่งคา อ.เมือง ตามกาหนดการปิ ดซ่อมประจาปี
และบริษัทฯ ได้บนั ทึกการด้อยค่าของของสินทรัพย์ ซึง่ เป็ นค่าศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวลและ (3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้ท่เี กิดจากผลกาไรของบริษัท วิจติ รภัณฑ์สวน
ปาล์ม จากัด โดยภาษีเงินได้ดงั กล่าว เป็ นผลมาจากการขายผลปาล์มทะลาย ซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน
ในอดีตที่ผ่านมา โดยรวมบริษัทฯ มีผลประกอบการประจาปี ท่สี ร้างกาไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ฐานะทางการเงินที่ดี และสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
สามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554
ถึง ปี 2556 และงวด 6 เดือนของปี 2557 เท่า กับ ร้อ ยละ 28.10 ร้อ ยละ 9.97 และร้อ ยละ 17.35 และร้อ ยละ 36.33
ตามลาดับ
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นอกจากนี้ รายได้จ ากการจ าหน่ า ยน้ า มัน ปาล์ม ดิบ ของบริษัท ฯ จะมีค วามผัน ผวนในแต่ ละช่ ว งเวลาของปี
(Seasonal Effect) ซึง่ โดยปกติแล้วปาล์มสดจะออกมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และช่วงเดือนสิงหาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะมีรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบสูงในช่วงไตรมาส 2 และ 3

ภาพรวมผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(ไตรมาส 3 ปี 2557)
งบการเงิ นรวมสาหรับ 3 เดือน สิ้ นสุดวันที่
รายการ

30 ก.ย. 56
ล้านบาท
ร้อยละ

30 ก.ย. 57
ล้านบาท
ร้อยละ

รายได้จากการขาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รวมรายได้

641.73
14.96
21.12
677.81

94.68
2.21
3.12
100.00

513.51
17.12
13.19
543.82

94.43
3.15
2.43
100.00

ต้นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้น

594.02
83.79

87.64
12.36

470.26
73.56

86.47
13.53

ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

0.52
1.38
85.69

0.08
0.20
12.64

0.04
4.00
77.60

0.01
0.74
14.27

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้

11.43
47.45
10.51
16.31

1.69
7.00
1.55
2.41

11.20
66.57
12.45
(12.62)

2.06
12.24
2.29
(2.32)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.02
16.29

0.00
2.40

2.57
(15.19)

0.47
(2.79)

รายได้จากการขายน้ามันปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ของบริษทั ฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 และไตรมาส 3
ปี 2557 เท่ากับ 656.69 ล้านบาท และ 530.63 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 19.20 เนื่องจากในช่วงไตรมาส 3 ปี
2557 ได้เกิดภาวะเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มดิบในประเทศ ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศสูงกว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก และส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าที่ควรจะเป็ น ในขณะเดียวกัน
โรงงานกลันน
่ ้ ามันปาล์มบริสุทธิในประเทศจะชะลอการสั
งซื
่ ้อน้ ามันปาล์มดิบเพื่อรอสภาวะราคาน้ ามันปาล์มดิบเข้าสู่ภาวะ
์
ปกติ ในภาวะดังกล่าวบริษทั ฯ จึงรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลิตน้ ามันปาล์มดิบ ในปริมาณที่น้อยลง เพื่อลดความเสีย่ งที่
ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อภาวะการเก็งกาไรราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศเข้าสู่ภาวะ
ปกติ ตามนโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่เก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของบริษทั ฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 และไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 21.12
ล้านบาท และ 13.19 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 37.55 เนื่องจากปริมาณการสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ลดลง
ส่งผลให้ปริมาณน้ าเสียทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
ของบริษทั ฯ และเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง
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บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 16.29 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส
3 ปี 2557 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2557 เนื่องจาก (1) รายได้จากการขายน้ ามัน
ปาล์มดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และรายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าลดลง ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายหลักส่วนหนึ่งเป็ น
ค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็ นต้น (2) บริษทั ฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ 1.94 ล้านบาท
เนื่องจากบริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ และ(3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.57 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี
2557 ซึง่ เกิดจากกาไรของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด จากการทีบ่ ริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ขายผลปาล์ม
ทะลายให้บริษัทฯ เพื่อใช้ในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สาหรับไตรมาส 3 ปี 2556
และไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 47.45 ล้านบาท และ 66.57 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40.30 มีสาเหตุสาคัญจาก
ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ ได้หยุดการผลิตบางสายการผลิต ทาให้บริษทั ฯ บันทึกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและโรงงาน
ในช่วงดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
รายได้
รายได้รวมของบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ถึง ปี 2556 เท่ากับ 4,115.7271 ล้านบาท 3,629.94 ล้านบาท และ
3,238.72 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,870.42 ล้านบาท และ 1,445.50
ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของ
รายได้รวม และส่วนทีเ่ หลือมาจากการจาหน่ ายเมล็ดในปาล์ม และไฟฟ้า ซึง่ โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สามารถสรุปได้
ดังนี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายการ

รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบในประเทศ
1,511.45
36.72 1,472.53
40.57 714.88
22.07 512.41
27.40 453.52
31.37
รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบต่างประเทศ
1,849.12
44.93 1,546.52
42.61 2,061.51
63.65 1,092.48
58.41 697.89
48.28
รวมรายได้จากการจาหน่ ายน้ามัน
ปาล์มดิ บ
3,360.57
81.65 3,019.05
83.18 2,776.39
85.72 1,604.88
85.80 1,151.41
79.65
รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดในปาล์ม 594.87
14.46 425.05
11.71 304.65
9.41 172.46
9.22 230.79
15.97
้
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟา
75.49
1.83
92.98
2.56
87.66
2.71
48.44
2.59
43.44
3.01
รายได้จากผลิตภัณฑ์พลอยได้
84.78
2.06
84.00
2.31
69.99
2.16
44.64
2.39
19.86
1.37
1
อื่นๆ
8.86
0.24
0.03
0.00
รวมรายได้
4,115.71 100.00 3,629.94 100.00 3,238.72 100.00 1,870.42 100.00 1,445.50 100.00
1
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ รายได้จากการขายผลปาล์มสดทะลายของบริษทั วิจติ รภัณฑ์ สวนปาล์ม จากัด ให้แก่บุคคลภายนอกเนื่องจาก
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ปิดซ่อม

รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามัน ปาล์มดิบของบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 3,360.57 ล้านบาท
3,019.05 ล้านบาท และ 2,776.39 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,604.88
ล้านบาท และ 1,151.41 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดเกีย่ วกับปริมาณ และมูลค่าการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบมีดงั นี้
งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
รายการ

31 ธ.ค. 54
ปริ มาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน

31 ธ.ค. 55
ปริ มาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน

งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 56

ปริ มาณ
(พันตัน)
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มูลค่า
(ล้าน

30 มิ .ย. 56
ปริ มาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน

30 มิ .ย. 57
ปริ มาณ
(พันตัน)

มูลค่า
(ล้าน

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
บาท)

บาท)

บาท)

บาท)

บาท)

จาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบใน
ประเทศ

41.35

1,511.45

50.61

1,472.53

29.73

714.88

22.06

512.41

14.97

453.52

จาหน่ายน้ามัน
ปาล์มดิบ
ต่างประเทศ

52.92

1,849.12

49.40

1,546.52

88.53

2,061.51

47.93

1,092.48

25.19

697.89

รวม

94.27

3,360.57

100.01

3,019.05

118.26

2,776.39

69.99

1,604.88

40.16

1,151.41

รายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 3,360.57 ล้านบาท และ
3,019.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.16 โดยมีปจั จัยสาคัญ คือ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทัวไปชะลอตั
่
วลง ส่งผลโดยตรง
ให้ความต้องการใช้และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกลดลง เนื่อ งจากน้ ามันปาล์มดิบถือเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มี
ความต้องการใช้แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ประกอบกับแนวโน้มการลดการใช้พลังงานทางเลือกทีเ่ ริม่ ต้น
โดยประเทศเยอรมัน ส่งผลกระทบในทางลบต่อความต้องการใช้และราคาน้ ามันปาล์มดิบทัวโลก
่
(2) ในปี 2555 บริษทั ฯ มี
ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มดิบเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 เนื่องจาก ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ดโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่ อ.
ท่าแซะ เพื่อขยายกาลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์รวมเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
รายได้จากการจาหน่ ายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 3,019.05 ล้านบาท และ
2,776.39 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.04 โดยมีปจั จัยสาคัญ คือ (1) ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยทัวไปซบเซาลงจากปี
่
2555 ส่งผลให้ความต้องการใช้และราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกลดลง (2) ในปี 2556 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตน้ ามัน
ปาล์มดิบเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 เนื่องจาก ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารปิ ด โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบที่ อ.ทุ่งคา เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในเดือนช่วงเดือนมกราคมถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์และช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคม เป็ น
ระยะเวลารวมประมาณ 2 เดือน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์มดิบลดลงในปี ดงั กล่าว และ (3) ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้
เพิม่ ปริมาณการซือ้ มาขายไป (Trading) น้ ามันปาล์มดิบขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้ปริมาณการขายของบริษทั ฯ เพิม่
สูงขึน้
รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันปาล์ม ดิบของบริษทั สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 1,604.88
ล้านบาท และ 1,151.41 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.26 โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ปริมาณผลปาล์มทะลายในตลาดลดลง
เนื่องจาก สภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ส่งผลให้ผลปาล์มทะลายทีร่ บั ซือ้ และจากสวนของกลุ่ม
บริษทั ฯ ลดลง รวมทัง้ อัตราการให้น้ามันของผลปาล์มทะลายก็ลดลงจากผลกระทบจากสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งด้วยเช่นกัน
ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงทาให้ปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีส่ กัดและจัดจาหน่ ายของบริษทั ฯ ลดลงเหลือ 9,960 ตันสาหรับงวด 3
เดือนของปี 2557 โดยลดลงจากปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีจ่ ดั จาหน่ายได้สาหรับงวด 3 เดือนของปี 2556 ทีม่ ปี ริมาณเท่ากับ
31,900 ตัน อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2557 เป็ นต้นมา ภาคใต้ของประเทศไทยเริม่ มีปริมาณน้ าฝนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทา
ให้มผี ลผลิตปาล์มทะลายออกสู่ตลาดมากขึน้ เป็ นผลปาล์มทะลายทีม่ คี ุณภาพดีและมีอตั ราการให้น้ ามันที่มากขึน้ ดังนัน้
ปริมาณน้ ามันปาล์มดิบทีจ่ ดั จาหน่ ายได้สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2557 จึงอยู่ท่ี 40,160 ตัน ซึง่ ลดลงจากปริมาณน้ ามัน
ปาล์มดิบทีจ่ ดั จาหน่ายได้สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2556 ทีม่ ปี ริมาณเท่ากับ 69,990 ตัน (2) ราคาผลปาล์มทะลายและราคา
น้ามันปาล์มดิบเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากสภาวะขาดแคลนผลปาล์มทะลาย ทาให้เกิดการแย่งรับซือ้ ผลปาล์มทะลายระหว่างโรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบอื่นๆ มากขึน้ อีกทัง้ ส่งผลให้เกิดสภาวะการเก็งกาไร ส่งผลกระทบโดยตรงทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศเพิ่มสูงขึน้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึ้นจาก
อุตสาหกรรมน้ ามันไบโอดีเซล เนื่องจากกระทรวงพลังงานประกาศเพิม่ สัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลจากบี 5
ส่วนที่ 2.4.2 หน้า 6

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

เป็ น บี 7 ในช่วงต้นปี 2557 ทาให้สต๊อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศลดต่ าลง ซึง่ เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ราคาน้ ามันปาล์ม
ดิบเพิม่ สูงขึน้
รายได้จากการจาหน่ายเมล็ดในปาล์มของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 594.88 ล้านบาท 425.05
ล้านบาท และ 304.65 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 172.46 ล้านบาท และ
230.78 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายละเอียดเกีย่ วกับปริมาณ และมูลค่า และราคาขายการจาหน่ายเมล็ดในปาล์มเฉลีย่ ต่อ
กิโลกรัมของบริษทั ฯ มีดงั นี้
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ปริ มาณ มูลค่า ปริ มาณ มูลค่า ปริ มาณ มูลค่า
(พันตัน)
(ล้าน
(พันตัน)
(ล้าน
(พันตัน)
(ล้าน
บาท)
บาท)
บาท)

รายการ

จาหน่ายเมล็ด
ในปาล์ม

30.46

594.87

29.58

425.05

29.77

งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ปริ มาณ มูลค่า ปริ มาณ มูลค่า
(พันตัน)
(ล้าน
(พันตัน)
(ล้าน
บาท)
บาท)

304.65

18.15

172.46

13.54

230.78

รายได้จากการจาหน่ ายเมล็ดในปาล์มของบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 594.87 ล้านบาท 425.05
ล้านบาท และ 304.65 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการลดลงร้อยละ 28.55 และ 28.33 ตามลาดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทัวโลก
่
ซบเซาลง กดดันตลาดเมล็ดในปาล์มของโลกให้ชะลอตัวลงในปี 2555 และ 2556 ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ความต้องการและ
ราคาเมล็ดในปาล์มทัวโลกลดต
่
่ าลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการและราคาเมล็ดในปาล์ม ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความต้องการและราคาของน้ามันปาล์มดิบทัวโลก
่
โดยความต้องการและราคาเมล็ดในปาล์มมีความสัมพันธ์กบั ราคาน้ ามัน
มะพร้าวด้วยความทีผ่ ลิตภัณฑ์ทงั ้ สองเป็ นสินค้าทดแทนซึง่ กันและกัน กราฟดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงราคาน้ ามันเมล็ดใน
ปาล์ม และราคาน้ามันมะพร้าว โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 จนถึง เดือนมีนาคม 2554 ข้อมูลจากกรมการค้าภายในได้
ระบุว่า จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึ่งเป็ นพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่สาคัญของประเทศไทย เกิดปญั หาภัยแล้งและแมลงศัตรูพืช
ระบาด เสียหายกว่า 200,000 ไร่ และผลผลิตมะพร้าวลดลงเหลือร้อยละ 30 จากผลผลิตในระดับปกติ ทาให้น้ ามันมะพร้าว
ขาดตลาด และส่งผลให้น้ ามันเมล็ดในปาล์มมีราคาสูงขึน้ ทัง้ นี้ในปี 2555 และปี 2556 ปริมาณผลผลิตมะพร้าวเพิม่ สูงขึน้
เรื่อยๆ จากการฟื้นตัวหลังประสบปญั หาดังกล่าว ทาให้ราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มลดต่าลงเรื่อยๆ จนถึงเดือนพฤษภาคมในปี
2556 อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2556 ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกต้นมะพร้าวที่สาคัญของโลกได้รบั
ผลกระทบจากปญั หาการเผชิญพายุไต้ฝ่นุ ทาให้ผลผลิตมะพร้าวอยู่ในสภาวะขาดตลาดและราคาน้ ามันเมล็ดในปาล์มได้
กลับตัวเพิม่ สูงขึน้
ราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มและราคาน้ามันมะพร้าว
ราคาน้ ามันมะพร้าว (บาท/กก.)
160

ราคาน้ ามันเมล็ดในปาล์ม (บาท/กก.)
2,500

140

2,000

120
100

1,500

80
1,000

60

น้ ามันมะพร้าว
ขาดตลาด

40

500

20

ราคาน้ ามันมะพร้าวดิบ (บาท/กก.)
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ราคาน้ ามันเมล็ดในปาล์ม
(บาท/กก.)

พ.ย. 56

ก.ย. 56

ก.ค. 56

พ.ค. 56

มี.ค. 56

ม.ค. 56

พ.ย. 55

ก.ย. 55

ก.ค. 55

พ.ค. 55

มี.ค. 55

ม.ค. 55

พ.ย. 54

ก.ย. 54

ก.ค. 54

พ.ค. 54

มี.ค. 54

ม.ค. 54

พ.ย. 53

ก.ย. 53

ก.ค. 53

พ.ค. 53

มี.ค. 53

0
ม.ค. 53

0

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

รายได้จากการจาหน่ ายเมล็ดในปาล์มของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 172.46
ล้านบาท และ 230.78 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 33.82 โดยมีสาเหตุสาคัญมากจาก (1) การลดลงของปริมาณผล
ปาล์มทะลายซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักสาคัญของกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ส่งผลกระทบ
โดยตรงให้ปริมาณการผลิตเมล็ดในปาล์มซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ลดลงด้วย
เช่นเดียวกัน (2) ราคาเมล็ดในปาล์มเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากผลกระทบของการลดลงของปริมาณผลปาล์มทะลาย ทาให้ปริมาณ
เมล็ดในปาล์มซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากการสกัดน้ ามันปาล์มดิบน้อยลงและราคาเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการเกิดพายุไต้ฝ่นุ ใน
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ทาให้ปริมาณความต้องการน้ ามันเมล็ดในปาล์มทดแทนน้ ามันมะพร้าวเพิม่ สูงขึน้ และส่งผลให้ราคา
น้ามันเมล็ดในปาล์มสูงขึน้ ด้วย
เปรียบเทียบราคาน้ามันเมล็ดในปาล์มและราคาน้ามันมะพร้าว
ราคาน้ ามันมะพร้าว (บาท/
กก.)
160

ราคาน้ ามันเมล็ดในปาล์ม
(USD/ตัน) 2,500

140

2,000

120
100

1,500

80

1,000

60

น้ ามันมะพร้าว
ขาดตลาด

40
20

น้ ามันมะพร้าว
ขาดตลาด

ราคาน้ ามันมะพร้าวดิบ (บาท/กก.) (แกนซ้าย)

เม.ย. 57

ม.ค. 57

ต.ค. 56

ก.ค. 56

เม.ย. 56

ม.ค. 56

ต.ค. 55

ก.ค. 55

เม.ย. 55

ม.ค. 55

ต.ค. 54

ก.ค. 54

เม.ย. 54

ม.ค. 54

ต.ค. 53

ก.ค. 53

เม.ย. 53

0
ม.ค. 53

0

500

ราคาน้ ามันเมล็ดในปาล์ม (USD/ตัน) (แกนขวา)

ทีม่ า: ราคาน้ามันมะพร้าว: กรมการค้าภายใน,
ราคาน้ามันเมล็ดในปาล์ม: World Bank

สาหรับปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อปริมาณของเมล็ดในปาล์มทีบ่ ริษทั ฯ สามารถผลิตได้ คือ (1) ปริมาณปาล์มสดทีเ่ ข้า
สู่ก ระบวนการผลิต ของบริษัท ฯ ในแต่ ละปี (2) ป จั จัย ที่เกี่ย วข้อ งกับ การปลูกปาล์ม อันได้แ ก่ ช่ วงระยะเวลาของการ
เจริญเติบโตและะสายพันธุข์ องปาล์มทีใ่ ช้ปลูก และ (3) การดูแลรักษาต้นปาล์มให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าของบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 75.49 ล้านบาท 92.98 ล้านบาท
และ 87.66 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 3 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 25.72 ล้านบาท และ 12.70 ล้าน
บาท ตามลาดับ บริษทั ฯ มีรายได้จากส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Adder) สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 โดยประมาณ 0.30
บาท ต่อปริมาณกิโลวัตต์ต่อชัวโมงที
่
จ่ าหน่ายไฟฟ้าได้ ซึง่ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาการขายไฟฟ้าทีไ่ ด้รบั ส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า
(Adder) นี้จนถึงปี 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ) โดยรายละเอียด
เกีย่ วกับปริมาณ และมูลค่าการจาหน่ายไฟฟ้ามีดงั นี้

รายการ

งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
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งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
31 ธ.ค. 54
ปริ มาณ
มูลค่า
(ล้าน
(ล้าน
กิ โลวัตต์บาท)
ชัวโมง)
รวมรายได้และ
ปริมาณการ
จาหน่ายไฟฟ้า
ปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าเพือ่ ใช้เอง

31 ธ.ค. 55
ปริ มาณ
มูลค่า
(ล้าน
(ล้าน
กิ โลวัตต์บาท)
ชัวโมง)

31 ธ.ค. 56
ปริ มาณ
มูลค่า
(ล้าน
(ล้าน
กิ โลวัตต์บาท)
ชัวโมง)

30 มิ .ย. 56
ปริ มาณ
มูลค่า
(ล้าน
(ล้าน
กิ โลวัตต์บาท)
ชัวโมง)

30 มิ .ย. 57
ปริ มาณ
มูลค่า
(ล้าน
(ล้าน
กิ โลวัตต์บาท)
ชัวโมง)

22.96

75.49

25.93

92.98

22.56

87.66

12.78

48.44

11.00

43.44

2.80

-

3.72

-

3.50

-

1.85

-

1.31

-

รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ในปี 2554 และปี 2555 เท่ากับ 75.49 ล้านบาท และ 92.98 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.17 เนื่องจากในปี 2554 เป็ นปี แรกทีม่ กี ารเริม่ ดาเนินการผลิตและจัดจาหน่ายไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าที่ อ.ทุง่
คา เริม่ ดาเนินการเดือนมีนาคม 2554 และโรงไฟฟ้าที่ อ.ท่าแซะ เริม่ ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2554 จึงทาให้ปี 2554 มี
ระยะเวลาในการดาเนินการการผลิตไฟฟ้าไม่เต็มปี
รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าของบริษทั ฯ ในปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 92.98 ล้านบาท และ 87.66 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 5.72 เนื่องจาก ในปี 2556 ปริมาณปาล์มสดทีเ่ ข้าสู่กระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ โดยเฉลีย่ ต่อ
เดือนมีความผันผวนมากกว่าในปี 2555 ทาให้ปริมาณน้ าเสียจากกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์มดิบทีเ่ ข้าสู่กระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพมีความผันผวนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้แบคทีเรียสาหรับผลิตก๊าซชีวภาพไม่แข็งแรง และสามารถผลิตเป็ นไฟฟ้าได้
น้อยลง ประกอบกับในปี 2556 บริษทั ฯ เปลีย่ นวัสดุคลุมบ่อก๊าซชีวภาพ (Dome Cover) ซึง่ ใช้เก็บก๊าซชีวภาพตามอายุการ
ใช้งานและใช้ของใหม่ทม่ี อี ายุการใช้งานทีน่ านขึน้ และมีประสิทธิภาพทีด่ ขี น้ึ จึงทาให้มกี ๊าซชีวภาพสาหรับผลิตไฟฟ้าระเหย
ออกไปส่วนหนึ่ง ทัง้ นี้ บริษัทฯ คาดว่า อายุการใช้งานของวัสดุท่ยี าวนานขึน้ จะลดจานวนครัง้ ในการเปลี่ยนและลดการ
สูญเสียก๊าซชีวภาพ
รายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้าของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 48.44 ล้านบาท
และ 43.44 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 10.32 เนื่องจาก ปริมาณการสกัดน้ ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ลด
ต่าลง ส่งผลกระทบโดยตรงให้ปริมาณน้ าเสียทีไ่ ด้จากการกระบวนการผลิตซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ ามัน
ปาล์มดิบของบริษทั ฯ และเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
รายได้จากผลพลอยได้ของบริษทั ฯ มาจากการจาหน่ าย กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม และน้ ามันปาล์มดิบจากบ่อน้ า
เสีย โดยรายได้จากการจาหน่ายผลพลอยได้ของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 84.78 ล้านบาท 83.99 ล้าน
บาท และ 69.99 ล้านบาท ตามลาดับ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 39.08 ล้านบาท และ 16.58
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งส่วนประกอบหลักของรายได้จากผลพลอยได้ของบริษัทฯ คือ การจาหน่ ายกะลาปาล์ม ซึง่ แสดง
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

รายการ

จาหน่ายกะลา
ปาล์ม

งบการเงิ นรวมสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ปริ มาณ มูลค่า ปริ มาณ มูลค่า ปริ มาณ มูลค่า
(พันตัน) (ล้าน (พันตัน) (ล้าน (พันตัน) (ล้าน
บาท)
บาท)
บาท)
33.22

70.14

33.08

71.57

27.06

61.21
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งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 56
ปริ มาณ
มูลค่า
(พันตัน) (ล้านบาท)
17.04

39.08

30 มิ .ย. 57
ปริ มาณ
มูลค่า
(พันตัน)
(ล้าน
บาท)
7.90

16.58

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

โดยสาเหตุทผ่ี ลพลอยได้ของบริษทั ฯ ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เนื่องจาก ในปี 2554 และปี 2555 กระบวนการ
ผลิตของบริษทั ฯ มีน้ามันปาล์มดิบส่วนหนึ่งปนออกมากับน้าเสีย บริษทั ฯ จึงมีรายได้จากการจาหน่ ายมันปาล์มดิบคุณภาพ
ต่ าที่ได้จากการดูดน้ ามันปาล์มดิบในบ่อน้ าเสีย ในขณะที่ ปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต น้ ามัน
ปาล์มดิบ ทาให้สามารถลดปริมาณน้ามันปาล์มดิบทีป่ นออกมากับน้าเสียได้อย่างมีนยั สาคัญ
โดยสาเหตุ ท่ผี ลพลอยได้ของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนสาหรับปี 2557 ลดลงจากงวด 6 เดือ นสาหรับ ปี 2556
เนื่องจากการลดลงของปริมาณผลปาล์มทะลายทีเ่ ข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 ส่งผล
กระทบโดยตรงให้ปริมาณกะลาปาล์มซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ลดลง
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 3,527.03 ล้านบาท 3,193.38 ล้านบาท และ 2,741.51
ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ต้นทุนขายหลักของการจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบ คือ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557
เท่ากับ 1,507.42 ล้านบาท และ 1,090.79 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีต้นทุนผลปาล์มสด เป็ นต้นทุนหลัก คิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 95 ต้นทุนค่าโสหุย้ การผลิต และซึง่ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 และค่าเสื่อมราคา ซึง่ คิด
เป็ นประมาณร้อยละ 85 ถึงร้อยละ 95 ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 และร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ของต้นทุนขายทัง้ หมด ตามลาดับ
กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยสาคัญ คือ ราคาของผลปาล์มดิบ และราคาขายน้ ามันปาล์มดิบ ซึง่ กราฟ
ต่อไปนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของสองปจั จัยดังกล่าวในช่วงปี 2554 ถึงปี 2556 และ ช่วงไตรมาส 2 ปี 2556 และ ปี 2557
ราคาเฉลี่ยผลปาล์มสดในประเทศ (บาท/กก.)
-11.79%

-21.66%

6.02

5.31

2554

2555

4.16

2556

ราคาเฉลี่ยผลปาล์มสดในประเทศ (บาท/กก.)
-11.79%
6.02

2554

-21.66%
5.31

2555

40.39%

4.16

3.86

2556

Q2 56

4.88

Q2 57

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมการค้าภายใน
ราคาเฉลี่ยน้ามันปาล์มดิ บในประเทศ (บาท/กก.)
-15.66%
36.56

2554

ราคาเฉลี่ยน้ามันปาล์มดิ บต่างประเทศ (บาท/กก.)
-12.71%

-18.21%
30.86

2555

25.24

2556
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-18.67%

33.37

29.13

2554

2555

23.69

2556

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
ราคาเฉลี่ยน้ามันปาล์มดิ บในประเทศ (บาท/กก.)
-15.66%
36.56

2554

-18.21%
30.86

2555

ราคาเฉลี่ยน้ามันปาล์มดิ บต่างประเทศ (บาท/กก.)
-12.71%

33.47%

25.24

24.34

2556

Q2 56

-18.67%

30.23

33.37

29.13

Q2 57

2554

2555

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมการค้าภายใน

5.62%

23.69

27.41

28.95

2556

Q2 56

Q2 57

ทีม่ า: CME Group

กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรับปี 2555 เท่ากับ 436.56 ล้านบาท ลดลงจากกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2554 ที่ 588.68
ล้านบาท และอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ สาหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 12.03 ของรายได้รวม ลดลงจากอัตรากาไร
ขัน้ ต้นสาหรับปี 2554 ทีร่ อ้ ยละ 14.30 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตุสาคัญจากอัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ น้ ามันปาล์มดิบ
ทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 12.71 ตามลาดับ มากกว่าอัตราการลดลงของราคา
เฉลีย่ ปาล์มสดในประเทศ เท่ากับร้อยละ 11.79
กาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ สาหรับปี 2556 เท่ากับ 497.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2555 ที่
436.56 ล้านบาท และอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรับปี 2556 เท่ากับร้อยละ 15.35 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้ จากอัตรา
กาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2555 ที่รอ้ ยละ 12.03 ของรายได้รวม โดยมีสาเหตุสาคัญจากอัตราการลดลงของราคาเฉลี่ยน้ ามัน
ปาล์มดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 18.21 และร้อยละ 18.67 ตามลาดับ ซึง่ น้อยกว่าอัตราการลดลง
ของราคาเฉลีย่ ปาล์มสดในประเทศ ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 21.66 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ปริมาณการซือ้ มาขายไป
น้ามันปาล์มดิบมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
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บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 363.00 ล้านบาท และ 354.71 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นการลดลงร้อยละ 2.28 สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ
ร้อยละ 24.54 ของรายได้รวม สูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ ในงวด 6 เดือนในปี 2556 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 19.41 ของ
รายได้รวม โดยมีสาเหตุสาคัญจากบริษทั ฯ จาหน่ายน้ามันปาล์มดิบจานวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ซึง่ เป็ นช่วงที่
ราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเพิม่ ขึน้ มากเมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนปี 2556 และราคาผลปาล์ม ทะลายในช่วงดังกล่าว
เพิม่ ขึน้ ในอัตราทีน่ ้อยกว่าอัตราการเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ ามันปาล์มดิบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีต้นทุนการผลิตผลปาล์มทะลาย
น้อยลง เนื่องจากบริษทั ฯ มีแผนการณ์ทจ่ี ะปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทนต้นปาล์มเก่าทีม่ อี ายุมาก จึงลดการใส่ป๋ ุยเพื่อบารุงต้น
ปาล์มในช่วงดังกล่าว
รายได้อื่น
บริษทั ฯ มีรายได้อ่นื สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 17.96 ล้านบาท 7.22 ล้านบาท และ 7.04 ล้านบาท
ตามลาดับ และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 11.39 ล้านบาท และ 10.66 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้
อื่นทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ได้แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น โดยกาไรขาดทุนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาวะตลาดในแต่ละช่วง
งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
รายการ
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
13.73
1.64
3.00
4.71
4.78
1
อื่นๆ
4.23
5.58
4.04
6.68
5.88
รวมรายได้อื่น
17.96
7.22
7.04
11.39
10.66
1
หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการรับชดใช้ค่าเสียหาย กาไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร กาไร (ขาดทุน)
จากสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และรายได้เบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 272.53 ล้านบาท 275.02 ล้าน
บาท และ 262.72 ล้านบาท และสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 129.32 ล้านบาท และ 146.54 ล้าน
บาท ตามลาดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลักของบริษทั ฯ คือ ค่าขนส่งน้ ามันปาล์มดิบ เงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่ารับรอง ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการปิ ดซ่อม โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารสามารถสรุปได้ดงั นี้
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รายการ
ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ผลต่างน้าหนักน้ามันปาล์มดิบ
ผลต่างน้าหนักเมล็ดปาล์มเนื้อใน
ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบ – ทางทะเล
ค่าดาเนินการ - การไฟฟ้า
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าธรรมเนียม ภาษี และค่ารับรอง
ค่าเสือ่ มราคา

งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
48.42
17.77
53.89
19.59
50.58
19.25
34.04
26.32
22.13
15.10
4.90
1.80
4.29
1.56
5.68
2.16
3.15
2.44
2.89
1.97
2.51
0.92
1.51
0.55
1.06
0.40
0.56
0.43
0.44
0.30
1.16
0.43
0.93
0.34
0.62
0.24
0.58
0.45
0.23
0.16
1.41
0.52
1.14
0.42
3.55
1.35
1.92
1.48
0.83
0.57
1.98
0.72
1.58
0.60
0.88
0.68
0.79
0.54
58.40
21.44
63.74
23.18
63.07
24.00
41.12
31.80
27.31
18.65
60.60
22.24
64.49
23.45
78.71
29.96
35.90
27.76
43.37
29.59
12.79
4.69
17.58
6.39
19.44
7.40
7.15
5.53
13.08
8.93
30.40
11.15
41.34
15.03
25.76
9.81
12.48
9.65
10.54
7.19

0.96
0.35
48.21
17.53
14.08
10.88
28.45
ค่าใช้จ่ายในการปิดซ่อม
29.72
11.31
ค่าวิจยั โรงปุ๋ย
24.73
9.07
9.68
3.52
6.68
2.54
4.19
3.24
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
58.00
21.28
0.17
0.06
4.80
1.83
7.34
ค่าสินค้าเสือ่ มสภาพ
5.19
1.98
2.77
2.14
1.80
อื่นๆ 1
26.65
9.78
29.81
10.84
29.35
11.17
11.63
8.99
14.64
รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
214.13
78.56
211.28
76.82
199.65
76.00
88.20
68.20
119.23
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
272.53
100.00
275.02
100.00
262.72
100.00
129.32
100.00
146.54
บริ หาร
หมายเหตุ: 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ประกอบไปด้วย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าการกุศล ค่าใช้จ่ายบวกกลับ ค่าเครือ่ งมือ
สือ่ สารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร

บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 272.53 ล้านบาท 262.72275.02
ล้านบาท และ 257.92262.72 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.62 ร้อยละ 7.58 และร้อยละ 8.11 ของรายได้รวม
ตามลาดับ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 129.32 ล้านบาท
และ 146.54 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.91 และร้อยละ 10.14 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 58.40 ล้านบาท 63.74 ล้านบาท และ 63.07
ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้จา่ ยในการขายทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบ คิดเป็ นร้อยละ 17.77 ร้อยละ 19.59
และร้อยละ 19.25 ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 41.12 ล้านบาท และ 27.31
ล้านบาท ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือ ค่าขนส่งน้ามันปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 26.77 และร้อยละ
15.11 ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 214.13 ล้านบาท 211.28 ล้านบาท และ
199.65 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารรายการหลักประกอบไปด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คิด
เป็ นร้อยละ 22.24 ร้อยละ 23.45 และร้อยละ 29.96 ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตามลาดับ ซึง่ ในปี 2556
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน เพิม่ สูงขึน้ เท่ากับ 78.71 ล้านบาท คิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ทีม่ มี ลู ค่า 64.49 เท่ากับ
ร้อยละ 22.05 เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือนของพนักงานทัง้ หมดในบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายค่าแรงขัน้ ต่า
300 บาท ของรัฐบาล นอกจากนี้ สาหรับปี 2554 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายค่าวิจยั โรงปุ๋ย เท่ากับ 24.73 ล้านบาท และ ขาดทุน
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19.42
5.01
1.23
1.00
81.36
100.00

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เท่ากับ 58.00 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการด้อยค่าของโรงปุ๋ยของบริษทั ฯ และสาหรับปี 2555
และปี 2556 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการปิ ดซ่อม เท่ากับ 48.21 ล้านบาท และ 29.72 ล้านบาทตามลาดับ ซึง่ เกิดจากการปิ ด
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ ตามแผนการปิ ดซ่อมปกติของโรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 88.20 ล้านบาท และ
119.23 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารรายการหลักประกอบไปด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ คิดเป็ นร้อยละ
27.76 และร้อยละ 29.59 ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ตามลาดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการปิ ดซ่อมสาหรับงวด
6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 28.45 ล้านบาท เนื่องจากการปิ ดซ่อมโรงงานที่ ต.ทุ่งคา อ.เมือง ตามกาหนดการปิ ดซ่อม
ประจาปี ของโรงงานเพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานและเครื่องจักร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการตัดค่าเผื่อการด้อยค่า
ต้นทุนพัฒนาโครงการรอตัดบัญชีโรงไฟฟ้าชีวมวลจานวน 7.34 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนปี 2557
ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ สาหรับงวดปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 62.47 ล้านบาท 62.12 ล้านบาท และ
47.31 ล้านบาท ซึง่ ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 ซึง่ มีสาเหตุหลักมากจากหนี้สนิ ทีม่ ภี าระ
ดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ ลดลงจากการชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 26.73 ล้านบาท และ 25.30
ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ลดลงเนื่องมาจากหนี้สนิ ระยะสัน้ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยของบริษทั ฯ ลดลงจากการชาระคืนเงินเบิกเกิน
บัญชี
ภาษี เงิ นได้
รายการ

งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 54

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

งบการเงิ นรวม สาหรับ 6 เดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 56
30 มิ .ย. 57

273.83

109.93

194.92

218.38

193.71

ภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

0.11

4.27

22.69

5.12

20.39

อัตราการจ่ายภาษีทแ่ี ท้จริง (ร้อยละ)

0.04

3.88

11.64

2.34

10.53

ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สาหรับงวดปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 0.11 ล้านบาท 4.27 ล้านบาท และ 22.69 ล้าน
บาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายภาษีทแ่ี ท้จริงเท่ากับร้อยละ 0.04 ร้อยละ 3.88 และร้อยละ 11.64 ของกาไรก่อน
ภาษีเงินได้ สาเหตุทอ่ี ตั ราการจ่ายภาษีทแ่ี ท้จริงต่ากว่าอัตราภาษีทร่ี ฐั บาลกาหนด เนื่องมาจากบริษทั ฯ ได้รบั สิทธิประโยชน์
จากการส่งเสริมการลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ) อย่างไรก็ตามใน
ปี 2555 บริษทั ฯ ได้มกี ารขายผลปาล์มสดทะลายระหว่างบริษัทฯ และบริษัท วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เนื่องจาก โรง
สกัดน้ามันปาล์มดิบของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ปิ ดซ่อม ซึง่ รายการดังกล่าวไม่ได้รบั การยกเว้นภาษีจากสิทธิ
พิเศษส่งเสริมการลงทุน และในปี 2556 บริษทั ฯ มีการขายทรัพย์สนิ เพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทาให้ตอ้ งเสียภาษีเพิม่ ขึน้ จากกาไรจากการขายทรัพย์สนิ
ภาษีเงินได้ของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 20.39 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายภาษีทแ่ี ท้จริง
เท่ากับร้อยละ 10.53 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้ทเ่ี กิดจากผลกาไรของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวน
ปาล์ม จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยภาษีเงินได้ดงั กล่าว เป็ นผลมาจากการขายผลปาล์มทะลายซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิ
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ประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษทั ฯ โดยการซือ้ กิจการในส่วนของ
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบจาก บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ในเดือนธันวาคม 2556
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 เท่ากับ 273.72 ล้านบาท 105.66 ล้านบาท และ 172.23 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ คิดเป็ นร้อยละ 6.65 ร้อยละ 2.91 ร้อยละ 5.32 ของรายได้รวม ตามลาดับ
กาไรสุทธิสาหรับปี 2555 ลดลงจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 61.40 และอัตรากาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี บญ
ั ชี
2555 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.91 ลดลงจากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 6.65 โดยมีสาเหตุสาคัญจากอัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ น้ามันปาล์มดิบ
ทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 15.66 และร้อยละ 12.71 ตามลาดับ มากกว่าอัตราการลดลงของราคา
เฉลีย่ ผลปาล์มสดทะลายในประเทศ เท่ากับร้อยละ 11.79
กาไรสุทธิสาหรับปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 63.00 และอัตรากาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับปี บญ
ั ชี
2556 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.32 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 2.91 เนื่องจากสาเหตุสาคัญ อัตราการลดลงของราคาเฉลีย่ น้ ามันปาล์ม
ดิบทัง้ ในและต่างประเทศในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 18.21 และร้อยละ 18.67 ตามลาดับ ซึง่ น้อยกว่าอัตราการลดลงของ
ราคาเฉลีย่ ผลปาล์มสดทะลายในประเทศ ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 21.66 นอกจากนี้ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้เพิม่ ปริมาณการซือ้ มา
ขายไปน้ามันปาล์มดิบมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ ด้วย
กาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 เท่ากับ 213.26 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อย
ละ 11.40 ของรายได้รวม และบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 173.32 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 11.99 ของรายได้รวม
บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 173.32 ล้านบาท ลดลงจากกาไร
สุทธิ สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2556 ซึง่ เท่ากับ 213.26 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) ผลปาล์มทะลายทีบ่ ริษทั ฯ
ทีร่ บั ซือ้ และจากสวนของกลุ่มบริษทั ฯ ลดลงจากสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้งในช่วงต้นปี 2557 และอัตราการให้น้ ามันของผล
ปาล์มทะลายก็ลดต่าลงเนื่องจากผลกระทบของสภาวะอากาศทีแ่ ห้งแล้ง ทาให้บริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ดิบ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และกระแสไฟฟ้าลดลง (2) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากค่าใช้จ่ายจากการปิ ดซ่อม
โรงงานที่ ต.ทุ่งคา อ.เมือง ตามกาหนดการปิ ดซ่อมประจาปี และบริษัทฯ ได้บนั ทึกการค่าเผื่อการด้อยค่าต้นทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเท่ากับ 7.34 ล้านบาท และ (3) บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเพิม่ ขึน้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นภาษีเงินได้ทเ่ี กิด
จากผลกาไรของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดยภาษีเงินได้ดงั กล่าว เป็ นผลมาจาก
การขายผลปาล์มทะลาย ซึง่ ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
2.4 ฐานะทางการเงิ นของกลุ่มบริษทั ฯ
สิ นทรัพย์
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึง่ ทรัพย์สนิ หลักของ
กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เท่ากับ 2,483.61 ล้านบาท 2,331.80 ล้านบาท และ 2,062.97 ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุสาคัญทีท่ าให้สนิ ทรัพย์รวมของ
กลุ่มบริษทั ฯ ลดลง คือ การลดลงของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ และการลดลงของสินค้าคงเหลือ สุทธิ
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สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2,169.23 ล้านบาท
และ 2,062.97 ล้านบาท ซึง่ สาเหตุสาคัญทีท่ าให้สนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ คือ บริษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราวเพิ
่
ม่ ขึน้ และสินค้า
คงเหลือเพิม่ ขึน้
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สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และวัน ที่ 30 มิถุ น ายน 2557 เท่ า กับ 69.71 ล้านบาท 70.34 ล้า นบาท และ 84.34 ล้านบาท และ 43.56 ล้า นบาท
ตามลาดับ ซึ่งลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ เกือบทัง้ หมดเป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง การเปลีย่ นแปลงลูกหนี้
การค้าของบริษัทฯ นัน้ จะขึ้นอยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ราคาน้ ามันปาล์มดิบ ปริมาณการผลผลิต
ปาล์มสดทะลาย และเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า เป็ นต้น
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ของบริษทั ฯ สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 10.72 วัน 7.06 วัน 8.71 วัน และ 8.7107 วัน ตามลาดับ ซึง่
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ดังกล่าวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเวลาเครดิตเทอมทีบ่ ริษ้ทฯ ให้แก่ลูกค้า โดยบริษทั ฯ ให้เครดิต
ทางการค้ากับลูกค้าในประเทศ 215 วัน และลูกค้าต่างประเทศ 155 วัน
บริษทั ฯ มีนโยบายการปล่อยเครดิตทางการค้าอย่างรัดกุม ซึง่ บริษัทฯ จะขายสินค้าเป็ นเงินสด (เครดิตเทอม 0
วัน) กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายย่อยที่มปี ริมาณการสังซื
่ อ้ ไม่มาก สาหรับลูกค้าทีน่ อกเหนือจากกลุ่มแรก บริษัทฯ จะ
ขายสินค้ามีเครดิตเทอม 15 ซึง่ บริษทั ฯ จะพิจารณาการให้เครดิตทางการค้า จากประวัติ และความสามารถในการชาระหนี้
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายติดตามหนี้สนิ โดยจะมีเจ้าหน้าทีต่ ดิ ตาม ทวงถาม และรับชาระหนี้สนิ ทาให้ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ
ไม่เคยได้รบั ผลกระทบจากหนี้สญ
ู อย่างมีนยั สาคัญ
ลูกหนี้การค้าของบริษทั ฯ สามารถแยกตามอายุหนี้คา้ งชาระได้ดงั นี้
รายการ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ การค้าสุทธิ

31 ธ.ค. 54
ล้านบาท ร้อยละ

งบการเงิ นรวมสิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

30 มิ .ย. 57
ล้านบาท ร้อยละ

59.02

84.67

61.93

88.04

83.48

98.98

38.85

89.19

10.550
1.33
70.85
1.13
69.71

15.06
1.91
101.64
1.62
100.00

8.41
1.13
71.47
1.13
70.34

11.96
1.61
101.61
1.61
100.00

0.18
0.68
0.990
85.24
0.990
84.34

0.21
0.81
1.07
101.07
1.07
100.00

4.15
1.32
44.32
0.76
43.56

9.53
3.03
102.38
1.74
100.00

ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีนโยบายตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 12 เดือน
ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาระหนี้สนิ ของลูกหนี้กบั บริษัทฯ โดยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึน้
ตัง้ แต่ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 เกิดขึน้ เนื่องจากการขายกะลาปาล์มให้แก่บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผลผลิตพลอยได้จากการ
สกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีลกู หนี้กะลาปาล์มรายหนึ่งทีค่ า้ งชาระ เกิน 12 เดือน อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ราย
ดังกล่าวได้เริม่ ผ่อนชาระหนี้ทค่ี า้ งชาระแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสามารถจะจ่ายชาระหนี้ได้ บริษทั ฯ
จึงไม่ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้รายดังกล่าว
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รายได้ค้างรับ
รายได้คา้ งรับของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 9.82 ล้านบาท 8.50 ล้านบาท และ 6.22 ล้านบาท และ 10.05 ล้านบาท ซึง่ รายได้คา้ งรับ
ของบริษทั ฯ คือ รายได้คา้ งรับจากการจาหน่ายไฟฟ้าทีย่ งั ไม่ได้แจ้งหนี้
สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 303.83 ล้านบาท 237.38 ล้านบาท และ 122.63 ล้านบาท และ 220.15 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึง่ ปริมาณสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ปริมาณผลผลิต
ปาล์มสด และเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า เป็ นต้น รายละเอียดของสินค้าคงเหลือสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายการ

31 ธ.ค. 54

วัตถุดบิ
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
อะไหล่

0.28
277.54
19.43

วัสดุสน้ิ เปลือ้ ง
รวมสิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสินค้าลดลง
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

6.62
303.87
0.04
303.83

งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
0.63
0.53
209.42
92.19
19.98
7.71
237.74
0.36
237.38

24.70
5.62
123.04
0.41
122.63

30 มิ .ย. 57
6.68
184.80
1.64
22.75
4.73
220.60
0.45
220.15

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง เป็ นการบันทึกค่าเผื่อของน้ ามันปาล์มดิบก้นถังผลิต เนื่องจากน้ ามันปาล์มดิบดังกล่าวมี
คุณภาพต่าจากการปนเปื้ อนตะกอนก้นถัง
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ ของบริษทั ฯ ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 และงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 19.62
วัน 27.45 วัน และ 19.80 วัน และ 22.85 วัน ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ คือ บริษทั ฯ จะ
เก็บสินค้าคงเหลือไว้ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อรักษาคุณภาพน้ามันปาล์มดิบให้อยู่ในระดับทีด่ ี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายละเอียดของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ มีดงั นี้
รายการ
ทีด่ นิ
อาคาร และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
เครือ่ งจักร
อุปกรณ์และเครือ่ งมือโรงงาน
เครือ่ งใช้สานักงานและเครือ่ งตกแต่ง
ยานพาหนะ
อุปกรณ์โครงการน้าหยด
งานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเผือขาดทุนจากการด้อยค่า

1 ม.ค. 55
71.97
372.78
1,324.72
15.00
18.65
17.07
4.84
283.92
58.00

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
71.97
81.37
374.28
352.97
1,451.20
1,359.38
13.95
13.00
18.72
19.49
13.49
10.32
3.22
1.81
40.47
27.16
58.00
62.80
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91.90
331.39
1,249.98
10.17
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17.47
1.36
17.88
-
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รายการ
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

1 ม.ค. 55
2,050.95

งบการเงิ นรวม
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
1,929.30
1,802.70

30 มิ .ย. 57
1,736.46

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษทั ฯ มีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ เท่ากับ 2,050.95 ล้านบาท 1,936.64929.30 ล้านบาท และ 1,802.70 ล้านบาท
และ 1,736.46 ล้านบาท ตามลาดับ
ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ เครื่องจักรมูลค่า 279.28 ล้านบาท สาหรับการปรับปรุงสายการผลิตทีโ่ รงสกัด
น้ามันปาล์มดิบ อ.ท่าแซะ โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็ นงานระหว่างก่อสร้างในปี 2554 และโอนเข้าเป็ นเครื่องจักรในปี
2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จานวน 121.65
ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯ มีค่าเสือ่ มราคาในปี 2555 จานวน 194.30 ล้านบาท และบริษทั ฯ ได้จาหน่ายเครื่องจักรเก่าทีถ่ ูก
รือ้ ถอนในสายการผลิตทีส่ องมูลค่า 23.57 ล้านบาท รวมทัง้ มีการซือ้ ทรัพย์สนิ เพื่อปรับปรุงสายการผลิตเพิม่ ประสิทธิภาพใน
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการโอนย้ายงานระหว่างก่อสร้างเป็ นทรัพย์สนิ มูลค่า 278 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวน 126.60
ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ฯ มีค่าเสือ่ มราคาในปี 2556 จานวน 199.06 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้ลงทุนในระบบออโตเมชันใน
่
กระบวนการผลิต สร้างจุดรับซือ้ ผลปาล์มดิบ และบ่อพักน้ามัน เป็ นจานวนเงิน 63.05 ล้านบาท รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้จาหน่าย
เครื่องจักรเก่าทีถ่ ูกรือ้ ถอนในสายการผลิตทีส่ องมูลค่า 15.17 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 62.80 ล้านบาท เป็ นการตัง้ ค่าเผื่อขาดทุนของโรงปุ๋ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องมาจาก
สาเหตุสาคัญคือ บริษทั ฯ มีค่าเสือ่ มราคาในงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็ นจานวนเงิน 90.65 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 4.37 ล้านบาท 10.60 ล้านบาท 11.14 ล้านบาท และ 3.85 ล้านบาท ตามลาดับ
แหล่งที่มาของเงิ นทุน
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1.36 เท่า 1.18 เท่า 1.25 เท่า และ 1.2519 เท่า ตามลาดับ ซึง่ ระดับ
ของอัตราส่วนหนี้สนิ ต่ อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับปานกลาง แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง โดย
ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ น่ าจะลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
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หนี้สนิ
บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่
30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 1,431.13 ล้านบาท 1,263.6566 ล้านบาท 1,145.46 ล้านบาท และ 1,145.46178.41 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายการหลักในส่วนของหนี้สนิ ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 77.51 ล้านบาท 69.28 ล้านบาท และ 195.01 ล้านบาท และ 68.95 ล้านบาท ตามลาดับ
ทัง้ นี้ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิม่ ขึน้ อย่างมากจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จานวน 125.73 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสาคัญจาก การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนี้เงินลงทุนซึ่ง เกิดจากการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ
บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อปรับโครงสร้าง แต่ยงั ไม่ได้ชาระมูลค่าหุน้ ดังกล่าวคิดเป็ นมูลค่า 132.00 ล้านบาท
ซึง่ บริษทั ฯ ได้ชาระคืนเงินค่าหุน้ ดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2557 ทาให้เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ลดลงอย่างมาก
เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 980.84 ล้านบาท 852.7677 ล้านบาท และ 787.96 ล้านบาท และ 1,035.51 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยยอดเงินวงเงินกู้ยมื ระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255630 มิถุนายน 2557 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
วงเงิน
(ล้านบาท)

ระยะเวลาชาระหนี้

ชาระเงินต้นพร้อม
ดอกเบีย้ ต่อเดือน
(ล้านบาท)

ลาดับ

1
2
3
4
5

250
460
434
450
200

มิ.ย. 55 ถึง ธ.ค. 56
ก.พ. 54 ถึง ม.ค. 60
ก.พ. 54 ถึง ม.ค. 61
ม.ค. 57 ถึง ธ.ค. 63
ก.พ. 57 ถึง ม.ค. 62

4.55
6.39
3.15
5.36
3.33

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

จานวนงวด

55
72
116
84
60

เงือ่ นไขสัญญาเงินกูท้ ส่ี าคัญ

สัดส่วนหนี้สนิ ต่อ
ส่วนทุน
(Debt to Equity
Ratio)
MLR-2.00
ไม่มากกว่า 2.0 : 1
MLR-2.00
ไม่มากกว่า 2.0 : 1
MLR-2.00
ไม่มากกว่า 2.0 : 1
THBFD3MONTH+3.18 ไม่มากกว่า 1.5 : 1
MLR-2.00
ไม่มากกว่า 2.0 : 1

อัตราส่วน
ความสามารถใน
การชาระหนี้
(DSCR)
ไม่น้อยกว่า1.20x
ไม่น้อยกว่า1.25x
ไม่น้อยกว่า1.25x
ไม่น้อยกว่า1.20x
ไม่น้อยกว่า1.25x

หมายเหตุ: (1) สัญญาเงินกูล้ าดับที่ 1 ได้มกี ารชาระคืนเงินกูท้ งั ้ จานวนก่อนกาหนดแล้ว
(2) สัญญาเงินกูล้ าดับที่ 2 3 และ 5 ได้ระบุเงือ่ นไขเพิม่ เติมในสัญญาเงินกู้ว่าผูก้ ตู้ กลงจะดาเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็ นทุกประการเพื่อให้
ครอบครัวชวนะนันท์ดารงสถานะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในบริษทั ฯ โดยมีอตั ราส่วนผู้ถอื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียนในแต่ละขณะ

ภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึน้
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าทีด่ นิ
1. สัญญาเช่ามีกาหนดระยะเวลา 15 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน
รวม 850,000 บาท โดยแบ่งชาระเป็ นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 – 5:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้า เป็ นจานวนเงินรวม 250,000 บาท
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งวดที่ 6 - 15:

ชาระเป็ นรายปี ๆ ละ 60,000 บาท

ต่อมา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษทั ฯ ได้แก้ไขสัญญาเพิม่ เติม โดยขยายระยะเวลาเช่าจาก 15 ปี เป็ น 30
ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2578 โดยแบ่งชาระเป็ นงวดๆ ดังนี้
ชาระค่าเช่าปี ที่
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

อัตราค่าเช่าต่อปี
50,000
60,000
60,000
70,000
70,000
70,000

ชาระล่วงหน้ าครัง้ เดียวเป็ นเงิ น
250,000
300,000
300,000
350,000
350,000
350,000
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ชาระแล้ว
ชาระแล้ว
31 ต.ค. 2558
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31 ต.ค. 2573
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2. สัญญามีกาหนดระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เป็ นจานวน
เงิน 550,000 บาท โดยแบ่งชาระเป็ นงวดดังนี้
งวดที่ 1-5:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 250,000 บาท

งวดที่ 6-10:

ชาระเป็ นรายปี ๆ ละ 60,000 บาท

ได้มกี ารต่อสัญญาแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้
สัญญามีกาหนดระยะเวลา 10 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็ นจานวน
เงิน 950,000 บาท โดยแบ่งชาระเป็ นงวดดังนี้
งวดที่ 1-5:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 450,000 บาท

งวดที่ 6-10:

ชาระเป็ นรายปี ๆ ละ 100,000 บาท

3. สัญญามีกาหนดระยะเวลา 20 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2576 เป็ นจานวน
เงิน 1,435,000 ล้านบาท โดยแบบชาระเป็ นงวดดังนี้
งวดที่ 1-5:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 350,000 บาท

งวดที่ 6-15:

ชาระเป็ นรายปี ๆ ละ 70,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 700,000 บาท

งวดที่ 16-20:

ชาระเป็ นรายปี ๆ ละ 77,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 385,000 บาท

4. สัญญามีกาหนดระยะเวลา 15 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็ นจานวน
เงิน 850,000 ล้านบาท โดยแบบชาระเป็ นงวดดังนี้
งวดที่ 1-6:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 6 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 310,000 บาท

งวดที่ 7-10:

ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 4 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 240,000 บาท

งวดที่ 11-15: ชาระครัง้ เดียวล่วงหน้าสาหรับระยะเวลา 5 ปี เป็ นจานวนเงินรวม 300,000 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
ภาระผูกพันจากการเข้าทาประโยชน์ในทีด่ นิ เขตปา่ สงวนแห่งชาติ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รบั อนุญาตให้เข้าทาประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตปา่ สงวนแห่งชาติปา่ รับร่อและปา่ สลุย จังหวัดชุมพรจากอธิการบดีกรมปา่ ไม้เพื่อปลูกสวนปาล์มเป็ นการชัวคราว
่
โดยบริษทั ได้รบั เนื้อที่ 9,334 ไร่ 75 ตารางวา ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฏาคม 2530 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2558 และบริษทั ย่อยได้รบั
เนื้อที่ 19,835 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ตัง้ แต่วนั ที่ 30 มกราคม 2530 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
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ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝา่ ยทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันทีส่ าคัญ
เกีย่ วกับการก่อสร้างซือ้ เครื่องจักร ดังนี้
งบการเงิ นรวม สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
สกุลเงิ น

ริงกิต
ยูโร
ดอลล่าร์สหรัฐฯ
บาท

31 ธ.ค. 55
30 มิ .ย. 57
(ล้าน)
มูลค่าตามสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญา
0.560.080.09
0.01
0.6225
0.0802
400.502.8
9
1.280.89
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31 ธ.ค. 56
(ล้าน)
มูลค่าตามสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญา
0.56
0.08
0.09
0.01
0.30
0.03
2.89

1.33

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้น 1,052.4748 ล้านบาท 1,068.1314 ล้านบาท 917.51 ล้านบาท และ 917.50990.83 ล้านบาท
ตามลาดับ
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 1,052.4748 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ น 1,068.1314 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2555 จานวน 105.66 ล้านบาท บริษัทฯ
ประกาศจ่ายเงินปนั ผล 105 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับชาระค่าหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 15 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก 1,068.1314 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 917.5051 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาไรเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2556 จานวน 172.23 ล้านบาท บริษทั ฯ ประกาศ
จ่ายเงินปนั ผล 192.00 ล้านบาท และบริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจานวน -71.76
ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการซือ้ หุน้ ของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ในราคาทีส่ งู กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษทั ดังกล่าว
ทัง้ นี้ รายการการซือ้ หุน้ ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในนา
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ การทีบ่ ริษทั ฯ ได้ซอ้ื หุน้ ของบริษัท
วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด ทาให้บริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 917.51 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ น 990.83 ล้านบาท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557 เท่ากับ 173.32 ล้านบาท
และบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลจานวน 100 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ สาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับร้อยละ 28.10 ร้อยละ 9.97 และร้อยละ 17.35 และร้อยละ 36.33
ตามลาดับ
สภาพคล่อง
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 0.70 เท่า 0.63 เท่า 0.49 เท่า และ 0.491.30 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุสาคัญมาจากบริษทั ฯ มีเงินกู้
ยืมระยะยาวทีค่ รบกาหนดชาระภายใน 1 ปี เพิม่ ขึน้ และบริษัทฯ มีสนิ ค้าคงเหลือลดลง นอกจากนี้ทงั ้ นี้ อัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสาเหตุสาคัญมาจากเจ้าหนี้เงินลงทุน
ซึง่ เป็ นจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด เพื่อปรับโครงสร้าง แต่ยงั ไม่ได้มี
การชาระมูลค่าหุน้ ดังกล่าว (หากไม่รวมเจ้าหนี้เงินลงทุนดังกล่าว อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ
0.66 เท่า) และบริษัทฯ มีสนิ ค้าคงเหลือลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการลดลงของอัตราส่วนสภาพคล่องจะไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อการชาระหนี้ระยะสัน้ ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ค่อนข้างสูงและสม่าเสมอ กล่าวคือ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมดาเนินงาน 465.67 ล้านบาท 368.06
ล้านบาท และ 495.38 ล้านบาท สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 ตามลาดับนอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนชัวคราวมู
่
ลค่า 111.96
ล้านบาท ซึง่ เป็ นการลงทุนในกองทุนเปิ ดทัง้ จานวน ประกอบกับการจ่ายชาระหนี้ค่าหุน้ ที่ซอ้ื จากผู้ถอื บริษัท วิจติ รภัณฑ์
สวนปาล์ม จากัด จานวน 132.00 ล้านบาท ทาให้หนี้สนิ ระยะสัน้ ของบริษทั ลดลง
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 465.67 ล้านบาท 368.06 ล้านบาท และ
495.38 ล้านบาท สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 ตามลาดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่ลดลงในปี 2555 มี
สาเหตุสาคัญจาก เนื่องจากบริษัทฯ มีกาไรลดลง และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่เพิม่ ขึน้ ในปี 2556 มีสาเหตุ
สาคัญจาก เนื่องจากบริษทั ฯ มีกาไรเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ กระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานสอดคล้องกับรายได้และกาไรสุทธิ
ของบริษัทฯ โดยอัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไรอยู่ท่ี ร้อยละ 138.47 ร้อยละ 213.93 และร้อยละ 204.51 ตามลาดับ ซึ่ง
แสดงถึงความมันคงของก
่
าไรสุทธิของบริษทั ฯ โดยสาเหตุทอ่ี ตั ราส่วนเงินสดต่อการทากาไรได้เพิม่ สูงขึน้ นัน้ มีผลมาจากการ
ทีบ่ ริษทั ฯ มีรายการค่าเสือ่ มราคาซึง่ เป็ นรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด เป็ นต้นทุนคงทีร่ ายการสาคัญเพิม่ สูงขึน้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการกิจกรรมดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนของปี 2557 เท่ากับ 213.92
ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากงวด 6 เดือนของปี 2556 ทีม่ กี ระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 409.81 ล้านบาท
เนื่องจากในงวด 6 เดือนของปี 2557 บริษทั ฯ (1) มีสนิ ค้าคงเหลือรอส่งมอบเพิม่ ขึน้ 99.36 ล้านบาท (2) มีกาไรสุทธิลดลง
24.67 ล้านบาท และ (3) มีภาษีจ่าย 8.29 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 302.15 ล้านบาท 100.63 ล้านบาท และ 52.09 ล้าน
บาท สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 ตามลาดับ
ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อซือ้ เครื่องจักรและสร้างอาคารทีโ่ รงสกัดน้ ามันปาล์ม
ดิบ อ.ท่าแซะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็ นจานวนเงิน 304.81 ล้านบาท ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ
อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและอาคาร ในสายการผลิตของโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ อ.ทุ่งคาเป็ นจานวนเงิน
112.16 ล้านบาทในปี 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ได้แก่ สร้างจุดรับซือ้ ลงทุนในระบบออโตเมชัน่
และวัสดุคลุมบ่อก๊าซชีวภาพ (Dome Cover) เป็ นจานวนเงิน 55.56 ล้านบาท
สาหรับงวด 6 เดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 251.84 ล้านบาท ซึง่ มี
สาเหตุสาคัญจากการจ่ายซือ้ เงินลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ดมูลค่า 648.20 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
กองทุนดังกล่าว 536.24 ล้านบาท ทาให้มกี ระแสเงินสุทธิใช้ไปในการลงทุนชัวคราวในกองทุ
่
นเปิ ดเท่ากับ 111.96 ล้านบาท
นอกจากนี้ยงั มีการจ่ายชาระค่าหุน้ ของบริษทั วิจติ รภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด จานวน 132.00 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 161.69 ล้านบาท 226.89 ล้านบาท และ 468.89
ล้านบาท สาหรับปี 2554 ถึงปี 2556 ตามลาดับ
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 161.69 ล้านบาท ในปี 2554 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญจาก
บริษทั ฯ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลง 252.45 ล้านบาท บริษทั ฯ มีเงินสดรับจากเงินกูย้ มื
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 349.42 ล้านบาท และบริษทั ฯ จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 206.42
ล้านบาท และบริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผล 47.91 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 226.89 ล้านบาท ในปี 2555 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญจาก
บริษทั ฯ จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 178.08 ล้านบาท และบริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผล 106.52 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 468.89 ล้านบาท ในปี 2556 ซึง่ มีสาเหตุสาคัญจาก
บริษทั ฯ จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 354.80 ล้านบาท บริษทั ฯ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงินลดลง 243.04 ล้านบาท และบริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผล 156.60 ล้านบาท และบริษทั ฯ มีเงินสดรับจากเงิน
กูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 290.00 ล้านบาท
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บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 34.02 ล้านบาท สาหรับงวด 6 เดือนในปี 2557
ซึง่ มีสาเหตุสาคัญมาจาก (1) บริษทั ฯ มีเงินสดรับจากการกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 360.00 ล้านบาท และ (2)
บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนั ผล 208.00 ล้านบาท (3) ชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาว 112.45 ล้านบาท
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2.5

ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อาจมีผลต่อการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นในอนาคต

ความเสีย่ งจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
 ความเสี่ยงจากการที่ ราคาน้ามันปาล์มดิบมีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลก
น้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบเป็ นสินค้าทางการเกษตร ซึง่ ราคาจะถูกกาหนดโดยอุปสงค์และ อุปทาน
ปจั จัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน ได้แก่ สภาพดินฟ้าอากาศซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของ
น้ ามันปาล์มและน้ ามันพืชอื่นๆ ในตลาดโลก รวมถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ที่บริโภคน้ ามันพืช
รวมทัง้ นโยบายทางด้านอัตราภาษีนาเข้าของประเทศทีบ่ ริโภคน้ ามันพืชรายใหญ่ของโลกโดยปกติราคาน้ ามันปาล์มดิบใน
ประเทศไทยจะเปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก แต่ในบางครัง้ ราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบในประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนแปลงต่างจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลก เนื่องจากการเก็งกาไรราคาน้ ามัน
ปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบในประเทศ เช่น ช่วงไตรมาส 1 ปี 2557 และช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 เป็ นต้น ซึง่
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ได้เกิดภาวะเก็งกาไรราคาน้ามันปาล์มดิบของอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดิบในประเทศ ทาให้ราคา
น้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบในตลาดโลก และส่งผลให้ราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าทีค่ วรจะเป็ น ใน
ขณะเดียวกันโรงงานกลันน
่ ้ามันปาล์มบริสทุ ธิในประเทศจะชะลอการสั
งซื
่ อ้ น้ามันปาล์มดิบเพื่อรอสภาวะราคาน้ามันปาล์มดิบ
์
เข้าสูภ่ าวะปกติ ในภาวะดังกล่าวบริษทั ฯ จะรับซือ้ ผลปาล์มทะลายในปริมาณทีน่ ้อยลง เพื่อลดความเสีย่ งทีร่ าคาน้ามันปาล์ม
ดิบในประเทศจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อภาวะการเก็งกาไรราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ ตาม
นโยบายของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไม่เก็งกาไรจากความผันผวนของราคาน้ามันปาล์มดิบ ทาให้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 บริษทั ฯ มี
ปริมาณการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและรายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันปาล์มดิบลดลงจากช่วงไตรมาส 2 ปี 2557 อย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากับ 15.19 ล้านบาท และบริษัทฯ มี
กาไรสะสมงวด 9 เดือนปี 2557 เท่ากับ 158.13 ล้านบาท
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงเหมาะสมกับราคา ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
ปจั จัย ที่จ ะท าให้ป ริม าณวัต ถุ ดิบ มีก ารเปลี่ย นแปลง ได้แ ก่ 1) ปริม าณพื้น ที่ใ นการเพาะปลูก ที่เ ปลี่ยนแปลง และ
2) สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป หากปาล์มสดมีปริมาณลดลงหรือคุณภาพไม่ดจี ะส่งผลให้บริษทั ฯ ต้องใช้ปาล์มสดใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้ ในการผลิตน้ ามันปาล์มดิบ หรือบริษทั ฯ อาจจะไม่สามารถส่งมอบน้ ามันปาล์มดิบตามความต้องการของ
ลูกค้าได้ ซึง่ อาจจะส่งผลต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้าเกษตรมีผลทัง้ ในทางตรงและทางอ้อมต่อบริษทั ฯ โดยในปจั จุบนั ราคาปาล์มสด
ที่บริษัทฯ รับซื้อนัน้ ขึ้นอยู่กบั กลไกของตลาดโดยทัวไป
่ โดยในอนาคตหากรัฐบาลมีนโยบายที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือ
ประกันราคาปาล์มสด หรือนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ยางพารา อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินการ และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากการที่พนื้ ที่ปลูกปาล์มของบริษทั ฯ เป็ นพืน้ ที่สมั ปทานและพืน้ ที่เช่าจากหน่ วยงานราชการ
สัมปทานพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มของบริษทั ฯ จะหมดอายุลงในปี 2558 ซึง่ บริษทั ฯ อาจจะไม่ได้รบั การต่ออายุสมั ปทาน ทาให้
บริษทั ฯ ต้องซือ้ ปาล์มสดจากบุคคลภายนอกมากขึน้ เพื่อมาชดเชยส่วนทีข่ าดหายไป หรือมีความเสีย่ งด้านราคาสัมปทานที่
อาจจะเพิม่ สูงขึน้ อาจส่งผลห้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ และบริษทั ฯ อาจไม่สามารถจัดหาปาล์มสดชดเชยในส่วนทีข่ าดหายไปได้
ซึง่ อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพึงลูกค้ารายใหญ่
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้จากผูจ้ ดั จาหน่ายน้ามันปาล์มดิบข้ามชาติรายหนึ่งในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ เท่ากับร้อย
ละ 18.83 และร้อยละ 63.36 ของรายได้รวม และมีสดั ส่วนรายได้จากผูผ้ ลิตน้ ามันพืชในประเทศรายหนึ่งเท่ากับ ร้อยละ
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31.60 และร้อยละ 8.21 ของรายได้รวม ซึง่ สัดส่วนรายได้ดงั กล่าวจัดเป็ นส่วนทีม่ นี ัยสาคัญ หากบริษทั ฯ สูญเสียลูกค้า ราย
ใหญ่เหล่านี้ไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากสิ นค้าทดแทน
น้ามันพืชชนิดอื่นๆ เช่น น้ ามันถัวเหลื
่ อง น้ ามันทานตะวัน น้ ามันมะพร้าว น้ ามันมะกอก น้ ามันข้าวโพด และน้ ามันรา
ข้าว เป็ นต้น สามารถทีจ่ ะใช้ทดแทนกันได้ หากผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นหันไปบริโภคน้ ามันพืชจากพืชชนิดอื่นแทน ก็ย่อมจะ
ส่งผลกระทบทาให้ความต้องการของน้ามันปาล์มลดลง

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขายระหว่างปี บัญชี
รายได้จากการขายน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ อาจมีความผันผวนเนื่องจากผลกระทบของปริมาณปาล์มทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงเวลาของปี (Seasonal Effect) โดยในปกติแล้ว ปาล์มจะออกมามากในช่วงต้นปี ราวเดือนมีนาคมถึง เดือน
เมษายน และปลายปี ราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ทาให้โดยทัวไปบริ
่
ษทั ฯ จะมีสดั ส่วนรายได้จากการจาหน่ าย
น้ามันปาล์มดิบสูงในช่วงไตรมาส 3 จากปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้บริษทั ฯ มียอดขายและกาไรไม่สม่าเสมอในแต่ละไตรมาส ซึง่
เป็ นลักษณะทัวไปของธุ
่
รกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตทางการเกษตร
 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2554 ถึงปี 2556 บริษทั ฯ มีรายได้จากส่งออกน้ามันปาล์มดิบคิดเป็ นร้อยละ 44.93 ร้อยละ 42.61 และร้อยละ
63.65 ของรายได้รวม ตามลาดับ ราคาน้ามันปาล์มดิบทีบ่ ริษทั ฯ ส่งออกนัน้ จะเป็ นราคาอ้างอิงจากตลาดโลกเป็ นสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
ความเสีย่ งจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้า
 ความเสี่ยงจากราคาจาหน่ ายไฟฟ้ าตามอัตราค่าไฟฟ้ าอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงของบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเภทผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สาหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้ถูกกาหนดขึน้ เพื่อ
สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาเชือ้ เพลิง อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ฯลฯ โดยปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการกาหนด
ราคารับซือ้ ไฟฟ้านัน้ อาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ โดยปจั จัยดังกล่าวอาจจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ
มีสดั ส่วนอัตรากาไรทีล่ ดลง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิ ตไฟฟ้ า
วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพซึง่ ได้จากน้าเสียจากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์ม ดังนัน้ หาก
โรงสกัดน้ามันปาล์มดิบของบริษทั ฯ ขาดแคลนปาล์มสดทีใ่ ช้ในการสกัดน้ามันปาล์มดิบ ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตไฟฟ้าซึง่ เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ามันปาล์มดิบ อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ไฟฟ้าของบริษทั ฯ ทีล่ ดลงได้
 การเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนต่อประชาชน
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การเข้า เสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ต่ อ ประชาชนในครัง้ นี้ ซึ่ง จะท าให้จ านวนหุ้ น ช าระแล้ ว ของบริษัท ฯ เพิ่ม ขึ้น จาก
800,000,000 หุน้ เป็ น 1,070,000,000 หุน้ ซึง่ อาจจะส่งผลให้กาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลง อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ ก็จะ
ได้รบั เงินทุนจากการเสนอขายหุน้ ไปใช้ในการขยายกิจการและทาให้สภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ ดีขน้ึ
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