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ที 071/2560   วนัที  14  พฤศจิกายน  2560 เรือง ชีแจงผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาสสามปี 2560 เรียน กรรมการผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิงทีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึงกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนชีแจงเหตุผลทีทําให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกนัของปีทีผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 20 นนั บริษัทขอชีแจงรายละเอียดดงันี  จากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับไตรมาสสามปี 2560 มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 711 ล้านบาท ลดลง 330 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 เมือเทียบกับกําไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีทีผ่านมาซงึมีจํานวน 1,041 ล้านบาท  สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบัน ี จงึเรียนมาเพือทราบ    ขอแสดงความนบัถือ   นายเคียวซุเกะ ซาซากิ                  (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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คาํอธ ิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ   ภาพรวมธุรก ิจ    บริษัทฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานด้วยงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที 3 ของปี 2560 ระหว่างวนัที 1 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2560 ดงันี  ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 บริษัทฯมีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 711 ล้านบาท และผลกําไรต่อหุ้น 1.22 บาท  ลดลง 330 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 เมือเทียบกับไตรมาสที 3 ของปี 2559 ซงึมีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 1,041 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 1.78 บาท   ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัทีดีในไตรมาสที 3 ของปี 2560 เนืองมาจากการส่งออกทีเติบโตได้มากขนึและภาคการท่องเทียวทียงัคงขยายตวัได้อย่างต่อเนือง ทงันี ปัจจยัดงักล่าวถูกขบัเคลือนโดยการฟืนตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก แม้จะมีความพยายามต่างๆ จากรัฐบาลในการออกมาตรการกระตุ้นกําลงัซือในภาคครัวเรือน แต่การบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยยังคงไม่มีสัญญาณของการฟืนตัวมากนัก ซึงมีสาเหตุมาจากรายได้เกษตรกรทีลดลงและหนีครัวเรือนทีอยู่ในระดบัสูง จากปัจจัยข้างต้น อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2560 จงึถกูคาดการณ์ไว้อยูท่ีประมาณร้อยละ 3.8   แม้ว่าปริมาณนําฝนจะเพียงพอและผลผลิตทางการเกษตรมีการขยายตัว ราคาสินค้าเกษตรทีลดลงโดยเฉพาะอย่างยิงราคายางพาราและนําตาล ทําให้รายได้เกษตรกรลดลงอย่างต่อเนือง และส่งผลให้กําลงัซือและความเชือมนัของเกษตรกรลดลง นอกจากนี ในไตรมาสที 3 ของปี 2560 มาตรการช่วยเหลือด้านการเกษตรจากรัฐบาลซึงจะเป็นปัจจยัทีกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ ยเคมีนนัมีอยู่อย่างจํากัด ด้วยปัจจัยภายนอกดงัทีกล่าวมาทงัหมดนี จึงทําให้ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีในไตรมาสที 3 ของปี 2560 ลดลง เมอืเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว  ผู้บริหารพยามทีจะรักษาระดับความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและความเสียงจากอัตราแลกเปลียน ในส่วนของการเพิมปริมาณขายเพือสร้างการเติบโตอย่างยังยืน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการสร้างโรงงานบรรจปุุ๋ ยเคมใีนประเทศเมยีนมาซึงจะช่วยเพิมการสง่ออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยงัตลาดประเทศเมยีนมาได้มากขึน คาดการณ์ว่าโรงงานบรรจุปุ๋ ยเคมีดงักลา่วนีจะสามารถเริมดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2018 
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 ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํก ําไร  งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน (งบการเงนิรวม) 
เปลยีนแปลง

2559 2560 %
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,954,319 3,966,653 (20)
ตน้ทนุขายและบรกิาร (3,479,047) (2,907,895) (16)
กําไรขนัตน้ 1,475,272 1,058,758 (28)
รวมรายไดอ้นื 35,954 28,413 (21)
กําไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,511,226 1,087,171 (28)
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (206,629) (193,913) (6)
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,304,597 893,258 (32)
ตน้ทนุทางการเงนิ (1,885) (811) (57)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 63 76 21 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,302,775 892,523 (31)
ภาษเีงนิได ้ (258,691) (178,422) (31)
กําไรสําหรบังวด 1,044,084 714,101 (32)
การแบ่งปันกําไรส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 1,040,726 710,803 (32)
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 1,040,726 703,298 (32)

หน่วย :   พนับาท ไตรมาส ท3ี (ก.ค.- ก.ย.)

   รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสที 3 ปี 2560 มีจํานวน 3,967 ล้านบาท ลดลง 988 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 เมือเทียบกบัจํานวน 4,954 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2559 ในขณะทีต้นทุนขายและบริการลดลง 571 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 การลดลงของทงัสองรายการนี สาเหตุหลกัเกดิจากความต้องการของปุ๋ ยเคมีภายในประเทศทีลดลง ประกอบกบัตลาดปุ๋ ยเคมีทีมีการแข่งขนัสงูในด้านราคา ในขณะเดียวกนั ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 เนืองจากบริษัทฯ พยายามบริหารและควบคมุค่าใช้จ่ายภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจบุนั  ด้วยเหตผุลดงักล่าว กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที 3 ปี 2560 มีจํานวน 703 ล้านบาท ลดลง 338 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 เมือเทียบกับกําไร 1,041 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกนัในปี 2559            
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
พันบาท รอ้ยละของ

สนิทรัพย์รวม พันบาท รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,672,782 77 8,700,884 77 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,630,475         23 2,667,797         23 
รวมสนิทรพัย ์ 11,303,257 100 11,368,681 100 
รวมหนสีนิหมุนเวยีน 1,819,215         16 1,480,674         13 
รวมหนสีนิไม่หมุนเวยีน 274,381            2 265,990            2 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,209,661         82 9,622,017         85 
รวมหนสีนิและส่วน 11,303,257       100 11,368,681       100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)
30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560

รายการ

 ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2560 ทรัพย์สินรวมของบริษัทมีจํานวน 11,369 ล้านบาท เพิมขึน 66 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 เมอืเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 รายละเอียดหลกัของทรัพย์สินแสดงได้ดงันี     
30 กนัยายน 2559 30 กนัยายน 2560 เปลยีนแปลง

พนับาท พนับาท %
เงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสด และเงนิลงทุนชังคราว 5,382,398               5,379,089               (0)
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนืๆ 1,218,919               953,601                  (22)
สนิคา้คงเหลอื 2,070,204               2,367,778               14 
สนิทรัพย์ 11,303,257             11,368,681             1 

รายการ

  ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2560 สินค้าคงเหลือเพิมขึนร้อยละ 14 ส่วนลกูหนีการค้าลดลงอย่างมีนยัยะสําคญัร้อยละ 22 การเปลียนแปลงดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีทีน้อยลงเมอืเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559  ณ สินไตรมาสที 3 ปี 2560 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 1,747 ล้านบาท ลดลง 347 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 9,622 ล้านบาท เพิมขนึ 412 ล้านบาทหรือร้อยละ 4       



  

5 
 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ ไตรมาส 4 ปี 2560  เศรษฐกิจโลกในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2560 จะถูกขบัเคลือนจากการเติบโตอย่างต่อเนืองของประเทศเศรษฐกิจหลกั เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน การเติบโตในประเทศเหล่านีจะเป็นตัวผลกัดันทีสําคญัของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการส่งออกและภาคการท่องเทียว อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรทีอยู่ในระดับตําและกําลังซือทีมีอยู่อย่างจํากัดของผู้ มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยจะยงัคงเป็นสิงทีควรจบัตามองสําหรับเศรษฐกิจไทยในชว่งสดุท้ายของปี 2560 ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมเีมอืเข้าสูช่่วงนอกฤดกูาลจะขนึอยู่กบักําลงัซือและความเชือมนัของเกษตรกรทีจะเริมต้นทําการเพาะปลกูพืชฤดแูล้ง มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลจะสามารถช่วยกระตุ้นกิจกรรมการเพาะปลูกนอกฤดูนีได้ ซงึจะช่วยทําให้ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีเพิมมากขนึ บริษัทฯ จะติดตามปัจจัยเหล่านีอย่างใกล้ชิดและปรับนโยบายให้เข้ากบัการเปลียนแปลงต่างๆ ทีจะเกิดขนึ   


