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เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้ วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

ตามข้ อบังคับ ของคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึงกํา หนดให้ บ ริ ษั ทจด
ทะเบียนชีแจงเหตุผลทีทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปี ทีผ่าน
มาเกินกว่าร้ อยละ 20 นัน บริ ษัทขอชีแจงรายละเอียดดังนี

จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับไตรมาสสามปี 2559 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่จํานวน 1,041 ล้ านบาท เพิมขึน 468 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 82 เมือเทียบกับกําไร
เบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ทีผ่านมาซึงมีจํานวน 573 ล้ านบาท
สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในการวิเคราะห์ และคําอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) แนบท้ ายหนังสือฉบับนี
จึงเรียนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายเคียวซุเกะ ซาซากิ

(กรรมการผู้จดั การใหญ่)

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ (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 โทรศัพท์ (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

คําอธิบ ายและการวิเ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ
ภาพรวมธุร กิจ

บริ ษัทฯขอรายงานผลการดําเนินงานด้ วยงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที 3 ของปี 2559 ระหว่าง
วัน ที 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที 30 กัน ยายน 2559 ดังนี ในไตรมาสที 3 ของปี 2559 บริ ษัทฯมีกําไร
เบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่จํานวน 1,041 ล้ านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 1.78 บาท เพิมขึน 468
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 82 เมือเทียบกับไตรมาสที 3 ของปี 2558 ซึงมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็ นของบริ ษัท
ใหญ่จํานวน 573 ล้ านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 0.98 บาท

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงฟื นตัว อย่างช้ าๆ ในไตรมาสที 3 ของปี 2559 อันเป็ นผลมาจาก
แนวโน้ มของเศรษฐกิจโลกทียังคงไม่สดใสนัก การบริ โภคภาคเอกชนและการฟื นตัวของการส่งออกทียังคง
อ่อนตัวไม่สามารถช่วยผลักดันการเจริ ญเติบโตของ GDP ได้ เท่าทีควร ประมาณการณ์ว่า GDP ในไตรมาส
นีเพิมขึนร้ อยละ 3.5 ซึงใกล้ เคียงกันกับในไตรมาสที 2
ในภาคเกษตรกรรม มีปริ มาณนําฝนตกอย่างต่อเนืองตามฤดูกาลในไตรมาสที 3 ในทัวทุกภาคของ
ประเทศ รวมไปถึงพืนทีเกษตรกรรมมีนําเพือใช้ ในการเพาะปลูกตามฤดูกาลอย่างเพียงพอ มาตรการการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ของรั ฐบาลอย่า งเช่น กองทุน หมู่บ้ า นและเงิ นกู้ด อกเบี ยตํ าได้ ช่ว ยให้ เกษตรกรซึงได้ รั บ
ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจากภั ย แล้ งในช่ ว งสองปี ที ผ่ า นมาได้ กลับ มามี เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นอี ก ครั ง
นอกเหนือไปจากปั จจัยเหล่านีแล้ ว ราคาสินค้ าการเกษตรทีพุ่งสูงขึนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็ น
แรงผลักดันให้ เกษตรกรหันมาทําการเพาะปลูกอย่างแพร่ หลาย ดังนัน ความต้ องการปุ๋ ยเคมีในไตรมาสที 3
จึงเพิมขึนอย่างมีนยั ยะสําคัญจากไตรมาสก่อนหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงแรกของไตรมาสซึงเป็ นระยะ
เริ มต้ นของการเพาะปลูกตามฤดูกาล
ภายใต้ สภาวะเศรษฐกิจตามทีได้ กล่าวมา ฝ่ ายบริ ห ารพยายามทีจะรักษาระดับความยืดหยุ่นใน
การปรับนโยบายเพือให้ เข้ ากับความต้ องการของตลาดและควบคุมค่าใช้ จ่ายเพือรั บมือกับความเสียงของ
ราคาวัตถุดิบ รวมไปถึงอัตราการแลกเปลี ยนที ผัน ผวน เพื อเป็ น การขยายปริ มาณการขาย ฝ่ ายบริ ห าร
เล็งเห็นถึงศักยภาพในธุรกิจส่งออกไปยังประเทศเพือนบ้ าน

ในไตรมาส 3 บริ ษัท ฯ เปิ ด สํา นักงานสาขาใหม่ใ นกรุ ง ย่ า งกุ้ง ประเทศเมีย นมาร์ และกําลัง
เตรี ยมการจัดตังบริ ษัทย่อยทีนันด้ วยเช่นกัน ทีผ่านมาบริ ษัทฯ ส่งออกสินค้ าจากประเทศไทยไปยังประเทศ
เมียนมาร์ ซึงทํ ากําไรได้ ค่อนข้ างมาก และมีแผนทีจะขยายธุรกิจผ่านการทําธุรกรรมทีจะเกิดขึนโดยบริ ษัท
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ย่อยทีจัดตังขึนใหม่ในกรุ งย่างกุ้ง แผนการดังกล่าวสอดคล้ องกับกลยุท ธ์ ของบริ ษัทด้ านการเติ บโตอย่าง
ยังยืน
ผลการดําเนิน งานและความสามารถในการทํากําไร
หน่วย :

รายได้จากการขายและบริการ

พ ันบาท

ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขนต้
ั น

รวมรายได้อน
ื

้ ่าย
กําไรก่อนค่าใชจ
้ ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช จ

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
สว

ไตรมาส ท3ี ( ก. ค. - ก. ย .)
2558

2559

(3,707,111)

(3,479,047)

4,577,409

4,954,319

เปลียนแปลง
%
8

(6)

870, 298

1, 475, 272

70

950, 361

1, 511, 226

59

724, 052

1, 304, 597

80

85

63

80,063

(226,309)
(3,567)

35,954

(206,629)
(1,885)

(55)
(9)

(47)

(26)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

720, 570

1, 302, 775

81

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหร ับงวด
่ นทเป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสว
ี ็ นของบริษ ัทใหญ่

574, 985

1, 044, 084

82

ภาษีเงินได้

(145,585)

572, 534

(258,691)

1, 040, 726

78

82

รายได้ จากการขายและการบริ การของบริ ษัทฯในไตรมาสที 3 ปี 2559 มีจํานวน 4,954 ล้ านบาท
เพิมขึนร้ อยละ 8 เมือเทียบกับจํานวน 4,577 ล้ านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2558 รายได้ ทีเพิมขึนเป็ น
ผลมาจากความต้ องการของปุ๋ ยเคมีในประเทศจํานวนมากและการขยายตัวของการส่งออกไปยังเมียนมาร์
และประเทศอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการส่งออกไปยังเมียนมาร์ ทํากําไรได้ มาก ซึงเป็ นหนึงในปั จจัยทีทําให้
กําไรขันต้ นเพิมขึน 605 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 70 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559
ในขณะเดียวกันค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลง 20 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 9 เนืองจากบริ ษัท
ฯพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดการและควบคุมค่าใช้ จ่ายด้ านการส่งเสริ มการขายและโฆษณา
ให้ มปี ระสิทธิภาพมากทีสุดในช่วงฤดูกาลทีมีความต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
เป็ นจํานวนมาก

ด้ วยเหตุที กล่าวมาแล้ ว กํา ไรเบ็ดเสร็ จรวมส่วนทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่ในไตรมาสที 3 ปี 2559 มี
จํานวน 1,041 ล้ านบาท เพิ มขึน 468 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 82 เมือเทียบกับกําไร 573 ล้ านบาท ของไตร
มาสเดียวกันของปี 2558
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การวิเ คราะห์ ฐานะทางการเงิน

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
รายการ

ิ ทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสน
ิ ทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสน
ิ ทร ัพย ์
รวมสน
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีสน

ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีสน
รวมสว่ นของผู ้ถือหุน้
ิ และส่วน
รวมหนีสน

30 กันยายน 2558

พั นบาท

7,803,781
2,369,003
10,172,784
1,714,837
277,229
8,180,718
10,172,784

รอยละของ
้
ิ ทรัพย์รวม
สน
77
23
100
17
3
80
100

30 กันยายน 2559

พั นบาท

8,672,782
2,630,475
11,303,257
1,819,215
274,381
9,209,661
11,303,257

ร ้อยละของ
ิ ทรัพ ย์รวม
สน
77
23
100
16
2
82
100

ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2559 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ทรัพย์สินรวมของบริ ษัท มี
จํานวน 11,303 ล้ านบาท เพิมขึน 1,130 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 11 รายละเอียดหลักของทรัพย์ สินแสดงได้
ดังนี
รายการ

เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด
ลูกหนีการค ้าและลูกหนีอืนๆ
ิ ค ้าคงเหลือ
สน
ิ ทรั พย์
สน

30 ก ันยายน 2558
พ ันบาท

4,244,068
1,081,293
2,342,750
10,172,784

30 ก ันยายน 2559
พ ันบาท

5,215,342
1,218,919
2,070,204
11,303,257

เปลียนแปลง
%

23
13
(12)
11

ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2559 เมือเทีย บกับ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี 2558 หนีสิน รวมของบริ ษัท มี
จํานวน 2,094 ล้ านบาท ลดลง 102 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํ านวน 9,210 ล้ านบาท
เพิมขึน 1,029 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 13 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558
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แนวโน้ ม สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ 2559
เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะเติบโตด้ วยอัตราปานกลางด้ วยความช่วยเหลือจากการใช้ จ่ายจากภาครัฐ
และฤดูกาลท่องเทียวในช่วงท้ ายปี ความเสียงจากเศรษฐกิจโลกและความต้ องการภายในประเทศทีอ่อนตัว
ยังคงเป็ นเรื องทีน่ากังวลทีอาจจะกระทบต่อการเติบโตได้ นอกจากนี ราคาผลผลิตทางการเกษตรทีตกตํา
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิงข้ าวและข้ าวโพดในระหว่างช่วงเก็บเกียวผลผลิตในเดือนตุลาคมอาจทําให้
อํานาจในการใช้ จ่ายของเกษตรกรลดลง ทังนี ปริ มาณนําในเขือนและมาตรการการสนับสนุนจากรัฐบาล
ยังคงเป็ นตัวแปรทีสําคัญในการกําหนดการทําการเกษตรนอกฤดูกาล บริษัทจะคอยจับตามองปั จจัยเหล่านี
อย่างใกล้ ชิดเนืองจากปั จจัยเหล่านีจะเป็ นตัวกําหนดความต้ องการการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในไตรมาสที 4
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