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วันที่:

10 พฤศจิกายน 2559

เรื่ อง:

คาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

เรี ยน:

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภำพรวมธุรกิจ
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทชันน
้ าด้ านสุขภาพในประเทศที่กาลังพัฒนาหลายประเทศ ธุรกิจของบริษัทฯ
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ธุรกิจดังนี ้
1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ Mega We CareTM บริษัทฯ พัฒนา ผลิต ทาการตลาด และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์บารุง
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่ แพทย์ และผลิตภัณฑ์ยาที่จาหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ ไปยังประเทศกาลังพัฒนา 31 ประเทศทัว่ โลก
2. ธุรกิจกำรจัดจำหน่ ำยภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ MaxxcareTM บริษัทฯทาการตลาด การขาย และการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ตาม
ใบสัง่ แพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาที่จาหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ และสินค้ าอุปโภคบริโภค บริษัท ฯดาเนินธุรกิจการจัดจาหน่ายนี ้ใน 3 ประเทศ ได้ แก่ พม่า
เวียดนาม และกัมพูชา ลูกค้ าในกลุม่ ธุรกิจนี ้ประกอบด้ วยบริษัทยา และบริษัทผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคชันน
้ าทังในและต่
้
างประเทศ
3. ธุรกิจรับจ้ ำงผลิตผลิตภัณฑ์ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลียนัน้ นอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมาย
การค้ า ของบริษัทฯแล้ ว ยังรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าภายนอกอีกด้ วย

กำรวิเครำะห์ สถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 ปี 2559
งบกาไรขาดทุนรวม
 รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวม มูลค่า 2,176 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.4 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และมูลค่า 6,215 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 กำไรขัน้ ต้ น มูลค่า 895 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมูลค่า
2,581 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 กำไรก่ อนหักดอกเบีย้ ภำษี ค่ ำเสื่อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย มูลค่า 237 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 11.5 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมูลค่า 715 ล้ านบาท บาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.6
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 กำไรสุทธิ มูลค่า 168 ล้ านบาท ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน และมูลค่า
500 ล้ านบาท ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ข้ อสรุปสำคัญ
 รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน อยู่ที่ 2,176 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ส่งผลให้ รายได้ จากการดาเนินงานในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มีมลู ค่า 6,215 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
 รายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM มีมลู ค่า 987 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี
2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มีมลู ค่า
2,960 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 รายได้ จากธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM มีมลู ค่า 1,081 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น
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ร้ อยละ 22.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มีมลู ค่า 2,965 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอื่นมีมลู ค่า 108 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงร้ อยละ
9.0 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ ในเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มีมลู ค่า 290 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 12.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
 อัตรำกำไรขัน้ ต้ นรวม อยู่ที่ร้อยละ 41.1 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 42.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน สาหรับช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อัตรากาไรขันต้
้ นรวมอยู่ที่ร้อยละ 41.5 เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 42.5 ในช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นตามส่วนงานยังคงระดับในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วน
รายได้ จากการเติบโตของรายได้ ในธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นโดยรวมลดลง
เล็กน้ อย
 ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร คิดเป็ นร้ อยละ 31.4 ของรายได้ จากการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เทียบกับ
ร้ อยละ 30.7 ในไตรมาสก่อน และเทียบกับร้ อยละ 36.1 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 30.9 ของรายได้ จากการดาเนินงาน เทียบกับร้ อยละ 34.9 ในช่วงเก้ าเดือนแรก
ของปี ก่อน
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารยังคงระดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน แต่
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารต่อรายได้ จากการดาเนินงานในไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากฐานรายได้ ที่สงู ขึ ้นในไตรมาสที่ 3 ปี
2559
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ได้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการใหม่จานวน 13 ล้ าน
บาท
 กำไรสุทธิ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 168 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน การเพิ่มขึ ้นของ
กาไรสุทธิ โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และอัตรากาไรขันต้
้ นตามส่วนงานที่คงระดับ
กาไรสุทธิในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุทธิ
ในช่วงเก้ าเดือนแรกปี 2559 ได้ รับผลกระทบจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจานวน 82 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการ
ลดค่าเงินสกุลไนจีเรี ยนจานวน 60 ล้ านบาท
กาไรสุทธิหลังการปรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 582 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งในการเป็ นผู้นาตลาดในกลุ่มประเทศอินโดจีนและขยายธุรกิจในทวีปแอฟริ กา ด้ วย
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นผู้นาในตลาด

สายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แข็งแกร่ งและการดาเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีนและทวีปแอฟริ กาที่มี

ศักยภาพในการเติบโต บริ ษัทฯ ทุม่ เทความพยายามที่จะเพิ่มรายได้ จากการดาเนินงานและกาไรสุทธิเป็ นสองเท่าในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า
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งบกำไรขำดทุน

1. รำยได้ รวม
สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 รายได้ จากการดาเนินงาน มีมลู ค่า 2,175.6 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 15.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
การเติบโตโดยหลักเป็ นผลมาจากรายได้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.2 จากไตร
มาสเดียวกันของปี ก่อน และรายได้ ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ตามลาดับ ส่วนรายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอื่นลดลงร้ อยละ 9 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ จากการดาเนินงานโดยรวมในช่วงเก้ าเดือนแรก ปี 2559 อยู่ที่ 6,214.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
การเติบโตโดยหลักเป็ นผลมาจากรายได้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.1 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และรายได้ ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วน
รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอื่นลดลงร้ อยละ 12.6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 และกลุ่มประเทศอินโดจีน3 สามารถสร้ างรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 85.4 และร้ อยละ 81.4 ของรายได้ จาก
การดาเนินงานรวมในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ตามลาดับ
ตารางด้ านล่างนี ้แสดงรายได้ จากการดาเนินธุรกิจในส่วนต่างๆ
รำยได้ *ตำมประเภทธุรกิจ

*รายได้ นี ้เป็ นรายได้ สทุ ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายระหว่างส่วนงานและรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
1

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จานวน 57.7 ล้ านบาทได้ ถกู จัดประเภทรายการเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในรายงานทางการเงินตาม

แนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ผลขาดทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทอยูภ่ ายใต้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในคาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
2

ประเทศไทย พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

3

ประเทศไทย พม่า เวียดนาม และกัมพูชา
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สัดส่ วนรำยได้ ตำมประเภทธุรกิจ (%)


สัดส่วนรายได้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
Mega We CareTM ต่อรายได้ จากการดาเนินงานรวม
ลดลงเล็กน้ อยจากร้ อยละ 47 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มา
อยู่ที่ร้อยละ 45 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ในขณะที่
สัดส่วนรายได้ ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
MaxxcareTM ต่อรายได้ จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ ้น
จากร้ อยละ 47 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ
50 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559



สัดส่วนรายได้ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
Mega We CareTM ต่อรายได้ จากการดาเนินงานรวม
ยังคงระดับที่ร้อยละ 48 ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559
และในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ในขณะที่สดั ส่วน
รายได้ ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM ต่อ
รายได้ จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 46
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2558 มาอยู่ที่ร้อยละ 48



ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559

รำยได้ จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ Mega We CareTM
รายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM อยู่ที่ 986.5 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น 99.3
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 11.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ ช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เติบโตขึ ้นร้ อยละ 8.1 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
การเติบโตของรายได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 โดยหลักมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเติบโตของรายได้ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยหลักมาจากตลาดหลักๆของบริ ษัท ขณะที่ประเทศไทยยังคงฟื น้ ตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การลดลงของรายได้ ในแถบ
แอฟริ กา โดยหลักมาจากการชะลอตัวในประเทศไนจีเรี ย ในขณะที่ตลาดอื่นการเติบโตของรายได้ ยงั คงระดับ
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริ กาเติบโตขึ ้นร้ อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รำยได้ จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ Mega We CareTM ตำมภูมิภำค

หน้ า 4

We care for human wellness

คำอธิบำยและวิเครำะห์ งบกำรเงิน 3Q16

รำยได้ จำกธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ Mega We CareTM ตำมภูมิภำค (ช่ วงเก้ ำเดือนแรกของปี 2559)

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถสร้ างรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 78.7 ของรายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า Mega We CareTM ขณะที่กลุ่มประเทศอินโดจีนสามารถสร้ างรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 70.4 ของรายได้ จากธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM
 แอฟริ กา เป็ นตลาดขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 สามารถสร้ างรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 11.9 ของรายได้ จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM
รำยได้ จำกธุรกิจกำรจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM
ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM สามารถสร้ างรายได้ 1,081.1 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น 201.6 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ รายได้ จากธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 2,964.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รายได้ จากธุรกิจการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM มีการเติบโตขึ ้นในทุกๆ ตลาด
รายได้ จากธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM ตามประเทศ (ช่ วงเก้ ำเดือนแรกของปี 2559)

ประเทศพม่ายังคงเป็ นตลาดใหญ่ที่สดุ ในธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM สามารถสร้ างรายได้ ร้อยละ 59 ของรายได้ จาก
ธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559
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รำยได้ จำกธุรกิจรับจ้ ำงผลิตผลิตภัณฑ์
รายได้ จากธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าอื่นมีมลู ค่า 108 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลงร้ อยละ 9 จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน แต่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 จากไตรมาสก่อน การลดลงของรายได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากยอดคา
สัง่ ซื ้อของลูกค้ าในต่างประเทศลดลง รายได้ ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มีมลู ค่า 290.4 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน
2. กำไรขัน้ ต้ น
อัตรำกำไรขัน้ ต้ นรวมและกำไรขัน้ ต้ นรวม
กาไรขันต้
้ นรวมมีมลู ค่า 895.2 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น 88.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.9 จากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 2,580.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อัตรา
กาไรขันต้
้ นรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 41.1 เทียบกับร้ อยละ 42.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อตั รากาไร
ขันต้
้ นตามส่วนงานยังคงระดับในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนรายได้ จากการเติบโตของรายได้ ในธุรกิจการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นโดยรวมลดลงเล็กน้ อย
อัตรากาไรขันต้
้ นโดยรวมในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ยังคงระดับที่ร้อยละ 42
%กำไรขัน้ ต้ นต่ อรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวมตำมส่ วนงำน

อัตรากาไรขันต้
้ นโดยรวม
ยังคงระดับอยูท่ ี่ร้อยละ 42

กำไรขัน้ ต้ นธุรกิจผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ เครื่องหมำยกำรค้ ำ Mega We CareTM
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 67 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ส่งผลให้ อตั รา
กาไรขันต้
้ นช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 64.2 เมื่อเปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 67.5 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และร้ อยละ 65
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2558 อัตรากาไรขันต้
้ นยังคงระดับที่ร้อยละ 67 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน
กาไรขันต้
้ นจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Mega We CareTM ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 661.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 62
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.3 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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กำไรขัน้ ต้ นธุรกิจกำรจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM
ธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ MaxxcareTM มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 19.2 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และร้ อยละ 21.1 ในช่วงเก้ า
เดือนแรกของปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 19.6 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และเทียบกับร้ อยละ 21 ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2558 กาไร
ขันต้
้ นในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 207.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน การเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไร
ขันต้
้ นเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลูกค้ า
กำไรขัน้ ต้ นธุรกิจรับจ้ ำงผลิตผลิตภัณฑ์
ธุรกิจรับจ้ างผลิตผลิตภัณฑ์มีอตั รากาไรขันต้
้ นที่ปรับตัวดีขึ ้นจากร้ อยละ 16.2 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 24.7 ในไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 ส่งผลให้ อตั รากาไรขันต้
้ นในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 มาอยู่ที่ร้อยละ 19.4 เทียบกับร้ อยละ 29.6 ในไตรมาสที่ 3
ปี 2558 และเทียบกับร้ อยละ 24.1 ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ
3. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำรรวม
%ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารต่อรายได้ จากการดาเนินงาน

ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารอยู่ที่ร้อยละ 31.4 ของรายได้ จากการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เทียบกับร้ อยละ 36.1 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร มีมลู ค่า 683.4 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เทียบกับมูลค่า
639.6 ล้ านบาทในไตรมาสก่อน และเทียบกับมูลค่า 681 ล้ านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.9 จากไตรมาสก่อน และคงระดับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน การลดลงของอัตรา
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารต่อรายได้ จากการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดย
หลักเป็ นผลมาจากฐานของรายได้ ที่สงู ขึ ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 30.9 ของรายได้ จากการดาเนินงาน เทียบกับร้ อยละ 34.9 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 ได้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายสาหรับโครงการใหม่จานวน 12.7 ล้ านบาท

หน้ า 7

We care for human wellness

คำอธิบำยและวิเครำะห์ งบกำรเงิน 3Q16

4. กำไรสุทธิรวม
กาไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 167.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.1 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน การเพิ่มขึ ้นของกาไรสุทธิ
โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และอัตรากาไรขันต้
้ นตามส่วนงานที่คงระดับ
กาไรสุทธิในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 499.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.8 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน กาไรสุทธิในช่วงเก้ า
เดือนแรกของปี 2559 ได้ รับผลกระทบจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจานวน 81.8 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการลดค่าเงินสกุล
ไนจีเรี ยนจานวน 59.8 ล้ านบาท
กาไรสุทธิหลังการปรับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 581.8 ล้ านบาท
5. งบกระแสเงินสด4
หน่วย: ล้านบาท

4

(ก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ในงบดุล รวมถึงเงินฝากประจา
(ข) การเคลื่อนไหวของเงินฝากแบบมีระยะเวลา (ฝาก/ถอน) ไม่ได้ ถกู นับรวมในกิจกรรมลงทุนในงบกระแสเงินสดข้ างต้ น

กิจกรรมดำเนินงำน
บริ ษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน 904.9 ล้ านบาท ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เทียบกับ 340.3 ล้ านบาทในช่วงเก้ าเดือน
แรกของปี 2558 การเพิ่มขึ ้นของกระแสดเงินสดจากการดาเนินงานในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของกาไรสุทธิ และการปรับตัวที่ดีขึ ้นของเงินทุนหมุนเวียนโดยรวม
เงินทุนหมุนเวียน
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บริ ษัทฯ มีวงจรเงินสดที่ดีขึ ้นจาก 129 วันในเดือนธันวาคมปี 2558 มาเป็ น 120 วัน ในเดือนกันยายนปี 2559 การลดลงของระยะเวลา
เรี ยกเก็บหนี ้เฉลี่ยและระยะเวลาสินค้ าคงคลังเฉลี่ยถูกลดทอนบางส่วนจากระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยที่ลดลง
สาหรับระยะเวลาสินค้ าคงคลังเฉลี่ยรวม 144 วันในเดือนกันยายนปี 2559 เป็ นส่วนของสินค้ าสาเร็ จรู ปและวัตถุดบิ ที่โรงงาน 31 วัน
กิจกรรมลงทุน
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เงินสดสุทธิทใี่ ช้ ในกิจกรรมลงทุนเป็ นจานวน 383.9 ล้ านบาท โดยหลักมาจาก การซื ้อที่ดินใหม่ที่ตดิ กับ
โรงงานของบริ ษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประเทศไทยมูลค่า 167.4 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนการขยายงานในอนาคต
เงินสดสุทธิใช้ ไปสาหรับการซื ้อที่ดนิ ใหม่นี ้ มีจานวนประมาณ 70 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ขายที่ดินอื่นที่บริ ษัทมีอยู่แล้ วก่อนหน้ านี ้
เพื่อขยายงาน จ่ายซื ้อสิทธิการเช่าที่ดนิ ในประเทศพม่าเพื่อก่อสร้ างคลังสินค้ าเป็ นจานวน 151 ล้ านบาท จ่ายค่าซ่อมแซมและปรับปรุ ง
ทรัพย์สินสาหรับโรงงานในประเทศไทยเป็ นจานวน 39 ล้ านบาท และจ่ายค่าก่อสร้ างศูนย์สขุ ภาพ Wellness We Care Center เป็ น
จานวน 13 ล้ านบาท
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อเครื่ องหมายการค้ า (ผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติสาหรับเด็ก) เป็ นจานวนเงิน 10 ล้ าน
บาท
แผนกำรลงทุนในทรัพย์ สิน :
บริ ษัทฯ จะดาเนินการสร้ างคลังสินค้ า และพื ้นที่สานักงานเป็ นของตนเองบนที่ดนิ ที่เช่าในประเทศพม่า ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั จิ าก
หน่วยงานส่งเสริ มการลงทุนในประเทศพม่า (Myanmar Investment Commission) แล้ วในเดือนกันยายน 2559 เงินลงทุนในทรัพย์สิน
ประมาณ 540 ล้ านบาทนี ้จะถูกใช้ ภายใน 2 ปี ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการจ่ายลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวนี แ้ ล้ วจนถึงปั จจุบนั เป็ นจานวน
151 ล้ านบาท
การลงทุนในทรัพย์สินที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น เป็ นส่วนเพิ่มเติมจากการซ่อมแซมและปรับปรุ งทรัพย์สินตามปกติสาหรับปี
กิจกรรมจัดหำเงิน
ในช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 เงินสดสุทธิทใี่ ช้ ในกิจกรรมจัดหาเงินเป็ นจานวน 503.6 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผล
งวดสุดท้ ายสาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 208.3 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 199 ล้ าน
บาท เงินสดสุทธิใช้ ไปนี ้รวมถึงการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวเป็ นจานวนเงิน 96.4 ล้ านบาท
6. งบดุล
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน) มีมลู ค่า 1,460.2 ล้ านบาท ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 6.8 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี ้การค้ ามูลค่า 1,923.6 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 339.5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มลู ค่า
2,263.1 ล้ านบาท สินค้ าคงคลังมีมลู ค่า 1,974.6 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 92 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31
ธันวาคม 2558 การลดลงของลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงคลังได้ ถกู ลดทอนบางส่วนกับการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ า
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ระดับ 1.9 เท่า
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมลู ค่า 1,774.7 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ ้น 331.4 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 23 เมื่อเทียบกับวันที่
31 ธันวาคม 2558 การเพิ่มขึ ้นนันมี
้ ปัจจัยจากการลงทุนในทรัพย์สินโรงงานและอุปกรณ์ และการเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึง่
รวมถึงการจ่ายค่าสิทธิในการเช่าที่ดนิ ในประเทศพม่าสาหรับก่อสร้ างคลังสินค้ า
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนมีมลู ค่า 2,966.9 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 125.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 การลดลงมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ ามีมลู ค่า 1,519.8 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 83.1 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การลดลงสอดคล้ องกับความต้ องการเงินทุนหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนมีมลู ค่า 108.8 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ลดลง 73.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 40.5 เมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวลดลงจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.14 เท่า ในขณะที่อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.7 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมลู ค่า 4,396.4 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพิ่มขึ ้น 61.7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยหลักมาจากกาไรสุทธิช่วงเก้ าเดือนแรกของปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผล

ควำมคืบหน้ ำของโครงกำรใหม่
ศูนย์ สุขภำพ Wellness We Care Center
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในการช่วยเหลือผู้คนในการป้องกันและฟื น้ ฟูโรคเรื อ้ รัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้ วน และโรคความดันโลหิตสูง
เป็ นต้ น โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่ องอาหาร และการใช้ ชีวติ ภายใต้ คาแนะนาของทีมผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์แห่งแรกนี ้ตังอยู
้ ่ที่อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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งบดุลรวม5

5

รายการบางรายการในงบการเงินผู้สอบบัญชีปี 2558 ได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการนาเสนองบการเงินปี 2559

6

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ในงบดุล รวมถึงเงินฝากประจา
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งบกำไรขำดทุนรวม

1

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จานวน 57.7 ล้ านบาท ได้ ถกู จัดประเภทรายการเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารในรายงานทางการเงินตามแนวทาง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ผลขาดทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทอยูภ่ ายใต้ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในคาอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน

คำสงวนสิทธิ
ข้ อมูลต่างๆในบทวิเคราะห์นี ้จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงส่วนบุคคลเท่านันนอกจากนั
้
นข้
้ อความที่คาดการณ์อนาคตนันเป็
้ นเพียงการสะท้ อนความเห็นของ บริษัทฯ ใน
ปั จจุบนั ต่อเหตุการณ์และผลการดาเนินงานในอนาคต
ความเห็นเหล่านี ้ตังอยู
้ ่บนสมมติฐานซึง่ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับรองว่าเหตุการณ์ตา่ งๆจะเกิดขึ ้นตามที่คาดการณ์ ไว้ ในอนาคตหรื อ
สมมติฐานต่างๆนันถู
้ กต้ อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจต่างไปจากที่บริ ษัทฯคาดการณ์อย่างมีนยั สาคัญ
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