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ท่ี 062/2558 
 

  วนัท่ี  13  พฤศจิกายน  2558 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งกําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีทําให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้
 
 กําไรเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทสําหรับไตรมาส 3 (1 กรกฎาคม ถึง 30 กนัยายน) ปี 2558 ตามงบ
แสดงฐานะทางการเงินรวมมีจํานวนทัง้สิน้ 575 ล้านบาท ซึง่ลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบักําไรเบ็ดเสร็จ
รวมของบริษัทในระยะเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาซึง่มีจํานวน 820 ล้านบาท สาเหตผุลของความแตกตา่ง
ของผลประกอบการได้อธิบายไว้ในการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือ
ฉบบันีแ้ล้ว 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                     (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
                     กรรมการผู้จดัการใหญ่ 



 
 

2 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ   

 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทได้แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีผลกําไรเบ็ดเสร็จตามงบการเงินรวมจํานวน 575 
ล้านบาท และผลกําไรตอ่หุ้น 0.98 บาท ซึง่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 ท่ีบริษัทมี
ผลกําไรสทุธิเบด็เสร็จตามงบการเงินรวมจํานวน 820 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 1.38 บาท 

 
สภาวะทางเศรษฐกิจของไทยมีการฟื้นตวัอย่างช้าๆ ในไตรมาสท่ี 3 เศรษฐกิจโลกท่ีซบเซา

โดยเฉพาะการซบเซาของเศรษฐกิจของประเทศจีนได้ทําให้การส่งออกของไทยลดลงเป็นเวลา 9 เดือน
ติดต่อกนัในปีนี ้ นอกจากนัน้การใช้จ่ายของผู้บริโภคก็ยงัคงซบเซา ในภาคการเกษตร ภาวะฝนทิง้ช่วงและ
ภยัแล้งทําให้เกษตรกรไมส่ามารถทําการเพาะปลกูได้เตม็ท่ี ประกอบกบัราคาสนิค้าเกษตรยงัคงตกต่ําทําให้
เกษตรกรขาดแคลนเงินลงทนุในการเพาะปลกู จากเหตกุารณ์เหล่านีธุ้รกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจาก
ปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ความต้องการปุ๋ ยเคมีลดลงเน่ืองมาจากปัญหาภยัแล้งและภาวะฝนทิง้ช่วง และเกษตรกรขาด
กําลงัซือ้  

2. คา่เงินบาทออ่นตวั สง่ผลให้ต้นทนุการนําเข้าวตัถดุบิเพิ่มขึน้ 
        

 แม้ว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ แต่ฝ่ายบริหารได้พยายามใช้
ความยืดหยุ่นในการบริหารจดัการกับปัจจยัดงักล่าวเพ่ือให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด  นอกจากนี ้
บริษัทได้ติดตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด และพยายามอย่างสดุความสามารถท่ีจะ
บริหารกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีท่ีสดุภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว 
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ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร (งบการเงนิรวม)   

 
 
 

เปลีย่นแปลง

* 2557 2558 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,832,660 4,577,409 (22)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (4,735,851) (3,707,111) (22)
กําไรข ัน้ตน้ 1,096,809 870,298 (21)
รวมรายไดอ้ืน่ 43,587 80,063 84 
กําไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,140,396 950,361 (17)
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (176,677) (226,309) 28 
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 963,719 724,052 (25)
ตน้ทนุทางการเงนิ (4,722) (3,567) (24)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม -                85 -
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 958,997 720,570 (25)
ภาษเีงนิได ้ (156,629) (145,585) (7)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวดจากการดําเนนิงานท ีย่กเลกิ 17,746 -                -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 820,114 574,985 (30)
 * จดัประเภทใหม่

หน่วย :    พนับาท
ไตรมาส ท ี3่ (ก.ค. -  ก.ย. )

 
 
บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายและบริการในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558  ทัง้สิน้ 4,577 ล้านบาท 

ซึง่ลดลงร้อยละ 22 เม่ือเปรียบเทียบกบั 5,833 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2557    ซึง่มีสาเหตมุา
จากการท่ีเกษตรขาดแคลนนํา้เพ่ือการเพาะปลกูในฤดกูาลเกษตร ทําให้ปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมี
ลดลง ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลงตามไปด้วย ซึ่งในท่ีสดุส่งผลให้บริษัทมีกําไรขัน้ต้นลดลง 227 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 21 แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เพิ่มขึน้ถึง 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 84 ซึง่เป็น
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทได้บริหารความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์
คา่เงินบาทออ่นตวั  

 
ทัง้นี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 50 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 สําหรับคา่ใช้จ่าย

ท่ีเพิ่มขึน้นัน้มาจากสาเหต ุ1) การใช้จ่ายเพ่ือการส่งเสริมการตลาดท่ีเพิ่มขึน้ตามภาวะการแข่งขนัทาง
การตลาดท่ีสงูขึน้ในสถานการณ์ท่ีตลาดมีความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีน้อยลง 2) การปันสว่นคา่ใช้จ่ายโรงงาน
เป็นคา่ใช้จ่ายบริหารจากปริมาณการผลติท่ีลดลง  

 
จากเหตผุลท่ีกล่าวมาทัง้หมดข้างต้น ทําให้บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมตามงบการเงินรวมสําหรับ

งวดไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 ทัง้สิน้ 575 ล้านบาท ซึง่ลดลง 245 ล้านบาทหรือร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกบั 
820 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 10,216,784 81 7,803,781 77 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,326,758       19 2,369,003       23 
รวมสนิทรพัย ์ 12,543,542 100 10,172,784 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 3,860,181       31 1,714,837       17 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 299,612          2 277,229          3 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,383,749       67 8,180,718       80 
รวมหนีส้นิและส่วน 12,543,542 100 10,172,784 100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 กันยายน 2557 30 กันยายน 2558

รายการ

 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ 10,173 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบ

กบัตวัเลขในไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 (เน่ืองจากมีการจําหน่ายเงินลงทนุบริษัทย่อยออกไปในไตรมาสท่ี 
2 ของปี 2558 ทําให้ยอดรวมสินทรัพย์ หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง) โดยมีรายละเอียดประกอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2558 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,520,675                4,244,068                (23.1)

ลูกหนีก้ารคา้ 2,368,529                994,333                   (58.0)

สนิคา้คงเหลอื 2,133,727                2,342,750                9.8 

สนิทรัพย์ 12,543,542              10,172,784              (18.9)

รายการ

 
 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,992 ล้านบาท ลดลง 2,168 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 52 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขในไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 (สาเหตท่ีุลงลงมากเน่ืองจากมีการ
จําหน่ายเงินลงทนุบริษัทย่อยออกไปในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558)   ในขณะท่ี บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น
จํานวน 8,181 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาทหรือร้อยละ 2 เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัเลขในไตรมาสเดียวกนั
ของ ปี 2557 
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2558 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนัน้คาดการณ์ว่าจะคอ่ยๆ ฟืน้ตวัในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ความเช่ือมัน่
ของผู้บริโภคจะเร่ิมมีทิศทางท่ีดีขึน้เน่ืองจากมาตราการทางเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลเชิงบวกมากขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทประเมินว่าภาคการเกษตรยงัคงต้องเผชิญภาวะขาดแคลนนํา้และกําลงัซือ้ของชาวนาตกต่ําในช่วง
ไตรมาสท่ี 4 ดงันัน้ บริษัทจะเฝ้าระวงัเพ่ือป้องกันความเส่ียงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ปรับเปล่ียนแผนทางธุรกิจเพ่ือให้ผลการดําเนินงานของบริษัทดีท่ีสดุ 

 


