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เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสามปี 2561

เรียน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ตามข้ อบังคับของคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ซึ่ง ก าหนดให้ บริ ษัท จด
ทะเบียนชี ้แจงเหตุผลที่ทาให้ บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปี ที่ผ่าน
มาเกินกว่าร้ อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
จากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับไตรมาสสามปี 2561 มีกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทใหญ่จานวน 402 ล้ านบาท ลดลง 309 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 43 เมื่อเทียบกับกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่งมีจานวน 711 ล้ านบาท
สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในการวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) แนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
(กรรมการผู้จดั การใหญ่)

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที ่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพ
ั ท์ (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
โรงงาน 2 : 50 หมู่ 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศพ
ั ท์ (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ ขอรายงานผลการดาเนินงานด้ วยงบการเงินรวมสาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี ้ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 บริ ษัทฯมีกาไรส่วนที่
เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 402 ล้ านบาท และผลกาไรต่อหุ้น 0.69 บาท ลดลง 309 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ
43 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งมีกาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 711 ล้ านบาทและผล
กาไรต่อหุ้น 1.22 บาท
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งสืบเนื่องมาจากการใช้ จ่ายด้ าน
การลงทุนและการบริโภคที่มีการเติบโตด้ วยอัตราเร่งขึ ้น ความคืบหน้ าอย่างต่อเนื่องของโครงการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื ้นฐานและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคพื ้นตะวันออก (EEC) ทาให้ ความเชื่อมัน่ ในการ
ลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้ การเพิ่มขึ ้นในวงกว้ างของการจ้ างงานและความเชื่อมัน่ ของ
ผู้บริ โภคที่มากขึน้ ได้ ช่วยกระตุ้นการบริ โภคภายในประเทศปรับตัวดีขึ ้น การส่งออกสินค้ ามีการขยายตัว
เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกันแต่อยู่ในอัตราที่ลดลงซึ่งเป็ นไปตามการค้ าโลกที่ได้ รับผลกระทบจากความกังวลที่เพิ่ม
สูงขึ ้นจากการกีดกันทางการค้ า ในขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญในการ
เติบ โตเริ่ มมีบทบาทน้ อยลงเนื่ องจากนัก ท่องท่องเที่ ยวชาวจี นเลือกที่จ ะเดิน ทางไปยังประเทศอื่น ด้ วย
สถานการณ์ที่แตกต่างกันดังกล่าว อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยสาหรับปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณร้ อย
ละ 4.5
ปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรในภาพรวมมีการขยายตัวระดับ ปานกลางในไตรมาสที่ 3 ของปี
2561 อย่างไรก็ตาม ราคาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งนาโดย ยางพารา นา้ มันปาล์ม และอ้ อย ยังคงลดลง
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุนี ้ รายได้ เกษตรกรจึงเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้ า การเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อยนี ้ ไม่ทาให้ ความมัง่ คัง่ ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั ยะสาคัญ
และกาลังซื ้อยังคงอยู่ในระดับต่า ปริมาณการใช้ ปยเคมี
ุ๋
จึงได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินของ
เกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ จะมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในกิจกรรมทางการเกษตร เกษตรกร
เลือกที่จะใช้ ปยสู
ุ๋ ตรที่มีราคาถูกกว่าแต่มีป ระสิทธิภาพน้ อยกว่า ซึ่งส่งผลให้ มลู ค่าความต้ องการในการใช้
ปุ๋ ยเคมีลดลงต่ากว่าที่คาดการแม้ จะอยู่ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
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ภายใต้ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้บริ หารพยามที่จะรักษาระดับความยืดหยุ่นในการ
บริ ห ารธุรกิ จ และปรับนโยบายให้ สอดคล้ องกับ การเพิ่ มขึน้ ของราคาวัตถุดิบ และความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับตลาดที่มี
การแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรลุการเติบโตที่สงู ผู้บริหารได้ ให้ ความสาคัญมากขึ ้นใน
การขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งยังคงมีโอกาสใน
การเติบ โตอีก มาก นอกจากนี ผ้ ้ บู ริ หารยังได้ มีความพยายามในการสร้ างโครงการริ เ ริ่ มเชิงกลยุท ธ์และ
โครงการใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสร้ างมูลค่าใหม่ให้ กบั บริษัท
ผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (งบกำรเงินรวม)
หน่วย : พ ันบาท

ไตรมาส ที่ 3
ก.ค. - ก.ย. (3 เดือน)

2560
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รายได้อน
ื่
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ย
ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับงวด
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
การแบ่งปันกาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

3,966,653
(2,907,895)
1,058,758
28,413
1,087,171
(193,913)
893,258
(811)
76
892,523
(178,422)
714,101
710,803
703,298

2561
3,374,228
(2,666,503)
707,725
27,820
735,545
(223,219)
512,326
(485)
74
511,915
(105,687)
406,228
401,771
393,342

เปลียนแปลง
่

%
(15)
(8)
(33)
(2)
(32)
15
(43)
(40)
(3)
(43)
(41)
(43)
(43)
(44)

รายได้ จากการขายและการบริการของบริ ษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจานวน 3,374 ล้ านบาท
ลดลง 593 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 15 เมื่อเทียบกับจานวน 3,967 ล้ านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2560
การลดลงเป็ นผลอันเนื่องมาจากปริมาณขายที่ลดลงในช่วงที่เกษตรกรมีกาลังซื ้อต่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุน
ขายและบริการลดลง 241 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 8 การลดลงที่ไม่เท่ากันของรายได้ จากการขายและต้ นทุน
ขายเกิดจากต้ นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ ้น ในขณะเดียวกัน ค่าใช้ จ่ ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้น 29 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 15 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
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ด้ วยเหตุผลดังกล่าว กาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจานวน
393 ล้ านบาท ลดลง 310 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 44 เมื่อเทียบกับกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
703 ล้ านบาท ของไตรมาสเดียวกันในปี 2560
กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
สว่ นประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
30 กันยายน 2560
รายการ

พั นบาท

รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
รวมส่วนของผู ้ถือหุน้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

8,700,884
2,667,797
11,368,681
1,480,674
265,990
9,622,017
11,368,681

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน
77
23
100
13
2
85
100

30 กันยายน 2561
พั นบาท

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

8,707,856
2,692,184
11,400,040
1,314,155
257,113
9,828,772
11,400,040

76
24
100
12
2
86
100

ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัท มีจานวน 11,400 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 31 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 รายละเอียดหลักของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี ้
รายการ
เงินสด รายการเทีย บเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ ๆ
สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์

30 ก ันยายน 2560

30 ก ันยายน 2561

เปลียนแปลง
่

พ ันบาท

พ ันบาท

%

5,379,089
953,601
2,367,778
11,368,681

5,271,201
929,113
2,507,292
11,400,040

(2)
(3)
6
0

ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เงิ น สด รายการเที ย บเท่าเงิ น สด และเงิ น ลงทุน ชั่วคราว ไม่มีก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญเช่นเดียวกันกับลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่นๆ ในทางกลับกัน แม้ ว่าจะมี
ปริมาณลดลง แต่มลู ค่าสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 อันเนื่องมาจากผลกกระทบของราคาวัตถุดิบที่เพิ่ม
สูงขึ ้น
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เมื่อเที ย บกับ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี 2560 หนี ส้ ิน รวมของบริ ษั ท มี
จานวน 1,571 ล้ านบาท ลดลง 175 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 9,829 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 207 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 2
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แนวโน้ มสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ ไตรมำส 4 ปี 2561
เศรษฐกิจโลกจะมีการเติบโตที่แตกต่างกันมากขึ ้นในแต่ละภูมิภาค ในขณะที่ เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศเศรษฐกิจใหญ่อื่นๆเช่น จีน ญี่ ปนุ่ และสหภาพยุโรปจะเผชิญหน้ า
กับ ความเสี่ย งที่ มากขึน้ ในเรื่ องความกังวลของสงครามการค้ าและความไม่แน่นอนของภูมิรัฐ ศาสตร์
นอกจากนี ้ นโยบายทางการเงินที่เข้ มงวดมากขึ ้นในสหรัฐฯอาจทาให้ เงินดอลลาร์ แข็งตัวและในที่สดุ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตลาดเกิดใหม่ องค์ประกอบที่หลากหลายเหล่านี ้
ทาให้ เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ใน
ทานองเดียวกัน ภาคการเกษตรยังคงมีความเปราะบางในช่วงที่ราคาสินค้ าเกษตรอยู่ในระดับต่า รวมไปถึง
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของการค้ าโลกและรูปแบบของห่วงโซ่อปุ ทานอย่างฉับพลัน
ปริมาณการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในช่วงนอกฤดูการเพาะปลูกจะขึ ้นอยู่กับ กาลังซือ้ ของเกษตรกรและความ
เชื่อมัน่ ในการเริ่มเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล นโยบายรัฐบาลที่แนะนาให้ เกษตรกรปลูกพืชใช้ นา้ น้ อยเช่นผัก
และข้ าวโพดสามารถเปลี่ย นรู ป แบบของการใช้ ปุ๋ยเคมีใ นช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2561 บริ ษั ทฯ จะ
ติดตามปัจจัยเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิดและปรับนโยบายให้ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น
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