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ท่ี 053/2561 

  วนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสามปี 2561 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสสามปี 2561 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 402 ล้านบาท ลดลง 309 ล้านบาทหรือร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับก าไรสว่นท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ านวน 711 ล้านบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                 (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
 
ภำพรวมธุรกิจ   
 

บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานด้วยงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 ระหว่าง
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 บริษัทฯมีก าไรสว่นท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 402 ล้านบาท และผลก าไรต่อหุ้น 0.69 บาท ลดลง 309 ล้านบาทหรือร้อยละ 
43 เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 ซึ่งมีก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 711 ล้านบาทและผล
ก าไรตอ่หุ้น 1.22 บาท 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 ขยายตวัอย่างแข็งแกร่งสืบเน่ืองมาจากการใช้จ่ายด้าน

การลงทนุและการบริโภคท่ีมีการเติบโตด้วยอตัราเร่งขึน้ ความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองของโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานและโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคพืน้ตะวนัออก (EEC) ท าให้ความเช่ือมัน่ในการ
ลงทนุจากภาคเอกชนเพ่ิมสงูขึน้ นอกจากนี ้การเพ่ิมขึน้ในวงกว้างของการจ้างงานและความเช่ือมัน่ของ
ผู้บริโภคท่ีมากขึน้ได้ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศปรับตวัดีขึน้ การส่งออกสินค้ามีการขยายตัว
เพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนัแตอ่ยู่ในอตัราท่ีลดลงซึ่งเป็นไปตามการค้าโลกท่ีได้รับผลกระทบจากความกังวลท่ีเพ่ิม
สงูขึน้จากการกีดกนัทางการค้า ในขณะเดียวกัน ภาคการท่องเท่ียวท่ีเคยเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัในการ
เติบโตเร่ิมมีบทบาทน้อยลงเน่ืองจากนักท่องท่องเท่ียวชาวจีนเลือกท่ีจะเดินทางไปยังประเทศอ่ืน ด้วย
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนัดงักลา่ว อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยส าหรับปี 2561 จะอยู่ท่ีประมาณร้อย
ละ 4.5 

 
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในภาพรวมมีการขยายตวัระดบัปานกลางในไตรมาสท่ี 3 ของปี 

2561 อย่างไรก็ตาม ราคาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งน าโดย ยางพารา น า้มนัปาล์ม และอ้อย ยังคงลดลง
อย่างตอ่เน่ือง ด้วยเหตนีุ ้รายได้เกษตรกรจึงเพ่ิมขึน้เพียงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้า การเพ่ิมขึน้เพียงเลก็น้อยนี ้ไมท่ าให้ความมัง่คัง่ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัยะส าคญั 
และก าลงัซือ้ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีจึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินของ
เกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ แม้จะมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ปุ๋ ยเคมีในกิจกรรมทางการเกษตร เกษตรกร
เลือกท่ีจะใช้ปุ๋ ยสตูรท่ีมีราคาถกูกว่าแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า ซึ่งส่งผลให้มลูค่าความต้องการในการใช้
ปุ๋ ยเคมีลดลงต ่ากวา่ท่ีคาดการแม้จะอยู่ในช่วงฤดกูาลเพาะปลกู 
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ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดงักล่าว  ผู้บริหารพยามท่ีจะรักษาระดบัความยืดหยุ่นในการ
บริหารธุรกิจและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับการเพ่ิมขึน้ของราคาวัตถุดิบและความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีกลยุทธ์เพ่ือให้สอดคล้องกับตลาดท่ีมี
การแขง่ขนัสงูและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือบรรลกุารเติบโตท่ีสงู ผู้บริหารได้ให้ความส าคญัมากขึน้ใน
การขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งยังคงมีโอกาสใน
การเติบโตอีกมาก นอกจากนีผู้้บริหารยังได้มีความพยายามในการสร้างโครงการริเร่ิมเชิงกลยุทธ์และ
โครงการใหม่ๆ  เพ่ือรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงตา่งๆ และสร้างมลูคา่ใหมใ่ห้กบับริษัท 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (งบกำรเงนิรวม) 

 
  

รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจ านวน 3,374 ล้านบาท 
ลดลง 593 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับจ านวน 3,967 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2560 
การลดลงเป็นผลอนัเน่ืองมาจากปริมาณขายท่ีลดลงในช่วงท่ีเกษตรกรมีก าลงัซือ้ต ่า ในขณะเดียวกนั ต้นทนุ
ขายและบริการลดลง 241 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 การลดลงท่ีไม่เท่ากันของรายได้จากการขายและต้นทุน
ขายเกิดจากต้นทนุวตัถดุิบท่ีปรับตวัสงูขึน้ ในขณะเดียวกนั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 29 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 15 เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัของ
บริษัทในตลาดท่ีมีการแขง่ขนัสงู 
 

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,966,653 3,374,228 (15)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,907,895) (2,666,503) (8)

ก าไรข ัน้ตน้ 1,058,758 707,725 (33)

รายไดอ้ ืน่ 28,413 27,820 (2)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,087,171 735,545 (32)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (193,913) (223,219) 15 

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 893,258 512,326 (43)

ตน้ทนุทางการเงนิ (811) (485) (40)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 76 74 (3)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 892,523 511,915 (43)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (178,422) (105,687) (41)

ก าไรส าหรบังวด 714,101 406,228 (43)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 710,803 401,771 (43)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 703,298 393,342 (44)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่3 

ก.ค. - ก.ย. (3 เดอืน)
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 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 มีจ านวน 
393 ล้านบาท ลดลง 310 ล้านบาทหรือร้อยละ 44 เมื่อเทียบกบัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
703 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกนัในปี 2560 
 
กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจ านวน 11,400 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 31 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 รายละเอียดหลกัของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้  
 

 
 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคญัเช่นเดียวกันกับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นๆ ในทางกลบักัน แม้ว่าจะมี
ปริมาณลดลง แตม่ลูคา่สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6 อนัเน่ืองมาจากผลกกระทบของราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ 

 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 หนีส้ินรวมของบริษัทมี

จ านวน 1,571 ล้านบาท ลดลง 175 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 9,829 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 207 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 

   

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,700,884 77 8,707,856 76 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,667,797         23 2,692,184         24 

รวมสนิทรพัย์ 11,368,681 100 11,400,040 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,480,674         13 1,314,155         12 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 265,990            2 257,113            2 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 9,622,017         85 9,828,772         86 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,368,681       100 11,400,040       100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561

รายการ

30 กนัยายน 2560 30 กนัยายน 2561 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 5,379,089                  5,271,201                  (2)

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 953,601                     929,113                     (3)

สนิคา้คงเหลอื 2,367,778                  2,507,292                  6 

สนิทรัพย์ 11,368,681                11,400,040                0 

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ไตรมำส 4 ปี 2561 
 

เศรษฐกิจโลกจะมีการเติบโตท่ีแตกตา่งกนัมากขึน้ในแตล่ะภมูิภาค ในขณะท่ีเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
จะยงัคงขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง ประเทศเศรษฐกิจใหญ่อ่ืนๆเช่น จีน ญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรปจะเผชิญหน้า
กับความเสี่ยงท่ีมากขึน้ในเร่ืองความกังวลของสงครามการค้าและความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ 
นอกจากนี ้นโยบายทางการเงินท่ีเข้มงวดมากขึน้ในสหรัฐฯอาจท าให้เงินดอลลาร์แข็งตวัและในท่ีสดุส่งผล
กระทบตอ่เศรษฐกิจโลกในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างย่ิงตอ่ตลาดเกิดใหม ่องค์ประกอบท่ีหลากหลายเหลา่นี ้
ท าให้เกิดความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการส่งออกและภาคการท่องเท่ียว ใน
ท านองเดียวกนั ภาคการเกษตรยงัคงมีความเปราะบางในช่วงท่ีราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดบัต ่า รวมไปถึง
ในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลกและรูปแบบของห่วงโซ่อปุทานอย่างฉบัพลนั 

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีในช่วงนอกฤดกูารเพาะปลกูจะขึน้อยู่กับก าลงัซือ้ของเกษตรกรและความ
เช่ือมัน่ในการเร่ิมเพาะปลกูพืชนอกฤดกูาล นโยบายรัฐบาลท่ีแนะน าให้เกษตรกรปลกูพืชใช้น า้น้อยเช่นผกั
และข้าวโพดสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ปุ๋ ยเคมีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 บริษัทฯ จะ
ติดตามปัจจยัเหลา่นีอ้ย่างใกล้ชิดและปรับนโยบายให้สามารถรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 

 


