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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

ชีแ้ จงผลการดาเนินงานประจาไตรมาสที่ 3 ปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทขอเรียนชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทประจางวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังต่อไปนี ้

สรุ ปการดาเนินงาน
ข้อมูลการดาเนินงาน
ปริมาณการ
ขาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม

ไตรมาส 3/2564
พันตัน
%
108.98
71.83
35.79
23.59
144.77
100.00

ไตรมาส 3/2563
พันตัน
%
92.12
108.68
31.70
37.40
123.82
100.00

ไตรมาส 2/2564
พันตัน
%
112.45
76.02
39.28
23.98
151.73
100.00

YoY

QoQ
%

18.30
12.90
16.92

(3.08)
(8.88)
(4.58)

ปริมาณการขายเชือ้ เพลิงชีวมวลโดยรวมของบริษัท ในไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 144.77 พันตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.92
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยปริมาณการขายเพิ่มขึน้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ลดลง ร้อยละ 4.58 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน ผลจากความต้องการของตลาดชะลอตัว จากผลของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทาให้มี
นโยบายปิ ดโรงงานชั่วคราวของลูกค้า อย่างไรก็ตามโรงงานลูกค้ากลับมาเปิ ดปกติในช่วงเดือน ต.ค. แล้ว
ปริมาณการขายในประเทศ
ปริมาณการขายในประเทศในไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 108.98 พันตัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน มาจากปริมาณการขายในสินค้าหลัก ประกอบด้วย กะลาปาล์ม ไม้สบั เนื่องจากฤดูกาลสินค้าเริ่มออกมาเยอะ ทา
ให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการในตลาด อีกทัง้ ปี ก่อนได้รบั ผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทาให้ความต้องการสินค้าในตลาดชะลอตัว แต่ลดลงร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสก่อน เนื่องจากผลของ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทาให้มีนโยบายปิ ดโรงงานชั่วคราวของลูกค้า อย่างไรก็ตาม
โรงงานลูกค้ากลับมาเปิ ดปกติในช่วงเดือน ต.ค. แล้ว
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ปริมาณการขายต่างประเทศ
ปริมาณการขายจากต่างประเทศอยู่ท่ี 35.79 พันตัน ในไตรมาส 3/2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.90 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากปี ก่อนสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้ความต้องการสินค้า
ชะลอตัว อีกทัง้ อุปสรรคในการขนส่งจากนโยบายปิ ดประเทศ แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนปริมาณการขายลดลงร้อยละ 8.88
ผลจากความต้องการของลูกค้าชะลอตัวจากผลของราคาตลาดในภูมิภาค
ข้อมูลทางการเงิน
ผลการดาเนินงาน
ไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 3/2563

ไตรมาส 2/2564

YoY

QoQ

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) จากส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัท
ใหญ่

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

487.00
4.91
491.91

99.00
1.00
100.00

335.23
4.94
340.17

(402.24)
(55.55)
(17.75)
(475.54)

(81.77)
(11.29)
(3.61)
(96.67)

16.37

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

%

%

98.55
1.45
100.00

482.50
3.26
485.76

99.33
0.67
100.00

45.27
(0.61)
44.61

0.93
50.61
1.27

(287.09)
(35.93)
(17.93)
(340.95)

(84.40)
(10.56)
(5.27)
(100.23)

(405.72)
(55.87)
(17.30)
(478.89)

(83.52)
(11.50)
(3.56)
(98.59)

40.11
54.61
(1.00)
39.47

(0.86)
(0.57)
2.60
(0.70)

3.33

(0.78)

(0.23)

6.87

1.41

2,198.72

138.28

(3.38)
12.99
(2.70)
10.29

(0.69)
2.64
(0.55)
2.09

(2.82)
(3.60)
0.56
(3.04)

(0.83)
(1.06)
0.17
(0.89)

(3.10)
3.77
(1.08)
2.69

(0.64)
0.77
(0.22)
0.55

19.86
460.83
(582.14)
438.49

9.03
244.56
150.00
282.53

10.58

2.15

(3.09)

(0.91)

3.14

0.65

442.39

236.94
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ผลการดาเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 487.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.27 เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และร้อยละ 0.93 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สอดคล้องกับปริมาณการขาย และราคาสินค้าที่สงู ขึน้
อีกทัง้ ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3/2563
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนจากการขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการในไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 402.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 40.11
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่ อน และลดลงร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ต้นทุนการขายสินค้าและต้นทุนการ
บริการเพิ่มขึน้ สอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเพิ่มขึน้ แต่เพิ่มขึน้ ในอัตราส่วนที่ต่ากว่า เนื่องจากการ
ขายส่วนใหญ่เป็ นสินค้าส่งตรง ส่งผลให้ตน้ ทุนค่าขนส่งขาเข้าและต้นทุนการจัดการคลังสินค้าลดลง ประกอบกับสินค้าส่งออก
มีอตั รากาไรที่ดีกว่า
อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทอยู่ท่รี อ้ ยละ 17.23 ในไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนอยู่ท่ี
ร้อยละ 14.36 และเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีอัตรากาไรขั้นต้นอยู่ท่ีรอ้ ยละ 15.81 เป็ นผลมาจากสัดส่วนการขาย
สินค้าที่มีกาไรสูงเพิ่มขึน้ อีกทัง้ ปี ก่อนต้นทุนสินค้าราคาผันผวนมาก
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายของบริษัทอยู่ท่ี 55.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 54.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
สัมพันธ์กับปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ลดลงร้อยละ 0.57 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สัมพันธ์กับปริมาณการขายที่
ลดลง
กล่าวโดยสรุป บริษัทมีกาไรสุทธิท่ีเป็ นส่วนของบริษัทใหญ่ ในไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 10.58 ล้านบาท โดยในช่วง
เดียวกันของปี ก่อนมีผลขาดทุนอยู่ท่ี 3.09 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสก่อนมีกาไรอยู่ท่ี 3.14 ล้านบาท
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
เงินสด
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากติดภาระคา้ ประกัน
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

30-ก.ย.-64
ล้าน
ร้อยละ
บาท
30.58
2.95%
200.58 19.34%
259.08 24.98%
24.46
2.36%
514.70 49.63%
40.00
3.86%
468.65 45.19%
13.74
1.32%
522.39 50.37%
1,037.09 100.00%

31-ธ.ค.-63
ล้าน
ร้อยละ
บาท
51.23 5.74%
208.60 23.36%
202.02 22.62%
8.70 0.97%
470.55 52.69%
40.00 4.48%
346.65 38.82%
35.79 4.01%
422.44 47.31%
892.99 100.00%

การเปลี่ยนแปลง
ล้าน
ร้อยละ
บาท
(20.65) (40.33%)
(8.02) (3.84%)
57.06 28.24%
15.76 181.15%
44.15
9.38%
0.00%
122.00 35.19%
(22.05) (61.61%)
99.95 23.66%
144.10 16.14%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.14 โดยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญ ดังนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงร้อยละ 40.33 เนื่องจากปี ก่อนได้รบั ชาระจากลูกหนีใ้ นช่วงใกล้สนิ ้ งวด
และการสารองเงินเพื่อซือ้ สินค้าที่ครบกาหนดชาระในช่วงต้นไตรมาสถัดไปทาให้ยอดเงินสดคงเหลือสูงกว่าปกติ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื ลดลง ร้อยละ 3.84 จากการครบกาหนดชาระตามปกติธุรกิจ
สินค้าคงเหลือ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.24 จากช่วงฤดูเก็บเกี่ยวสินค้าจากทัง้ แหล่งในและนอกประเทศ อีกทัง้ ราคาตลาด
ของสินค้าสูงขึน้ โดยเฉพาะกะลาปาล์ม
สินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 35.19 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดินเพิ่มขึน้
จานวน 130.44 ล้านบาท
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หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หนีส้ นิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

30-ก.ย.-64
31-ธ.ค.-63
การเปลีย่ นแปลง
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
489.75 47.22%
463.78 51.94%
25.97
5.60%
81.40 7.85%
82.05 9.19%
(0.65) (0.79%)
3.91
0.38%
5.50
0.62%
(1.59) (28.91%)
575.06 55.45%
551.33 61.74%
23.73
4.30%
89.13 8.59%
107.44 12.03%
(18.31) (17.04%)
12.49 1.20%
4.66
0.52%
7.83 168.03%
101.62
9.80%
112.10 12.55%
(10.48) (9.35%)
676.68 65.25%
663.43 74.29%
13.25
2.00%
360.41 34.75%
229.56 25.71%
130.85 57.00%
1,037.09 100.00%

892.99 100.00%

144.10

16.14%

หนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.14 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี ก่อน ผลจาก
หนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.30 เมื่อเทียบกับสิน้ ปี ก่อน จากการกูย้ ืมระยะสัน้ เพื่อซือ้ สินค้า ซึ่งสัมพันธ์กบั
ปริมาณสินค้า และเงินจ่ายล่วงหน้าที่เพิ่มขึน้
และการเพิม่ ขึน้ ของส่วนผูถ้ ือหุน้ จากกาไรจากการดาเนินงานในระหว่างงวด และส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดิน ประมาณ 104.35 ล้านบาท
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กระแสเงินสด
กระแสเงินสด

ม.ค.-ก.ย./2564

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

ม.ค.-ก.ย./2563

ล้านบาท
(14.60)

29.27

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(5.18)

(26.00)

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(3.98)

30.87

ผลกระทบอื่น

3.11

0.29

เงินสดสุทธิ

(20.65)

34.43

งบกระแสเงินสด สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี ้
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน ประกอบด้วย กาไรหลังปรับรายการที่กระทบกาไรจานวน 56.79 ล้านบาท
จากผลของสินค้าเพิ่มขึน้ 61.53 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เพิ่มขึน้ จานวน 17.23 ล้านบาท ผลจากเป็ นช่วง
ผลผลิตของสินค้าออกมาเยอะ และมูลค่าสูงขึน้
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายสาหรับ กิจกรรมลงทุนจานวน 5.18 ล้านบาท จากการ
เพิ่มขึน้ ของทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์สาหรับส่วนงานผลิต
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 3.98 ล้านบาท มา
จากการจ่ายชาระดอกเบีย้ และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
แผนงานในอนาคต
บริษัทมีแผนการลงทุนในการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐานตามหลักสากล ดังนี ้
1. บริษัทมีแผนลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนนีร้ วมถึง
การเพิ่มจานวนรถขนส่ง และการเพิ่มคลังสินค้า
1.1. ในปี 2564 เริ่มแผนปรับปรุ งพื น้ ที่ และเริ่ม ดาเนิ นงานคลังสิน ค้า ที่ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
จุดประสงค์หลักเพื่อเป็ นคลังสินค้ากะลาปาล์ม และรองรับแผนการลงทุนในอนาคต
1.2. ในปี 2564 บริษัทแผนปรับปรุงประสิทธิภาพรถขนส่ง และลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้
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บริษัทได้ทาสัญญาซือ้ ไม้โตเร็ว (Acacia species) เพื่อเป็ นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า และรองรับความต่อเนื่องของห่วงโซ่
อุปทานของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้าในอนาคต โดยบริษัทได้ทาสัญญาซือ้ ไม้โตเร็ว
จากสวนป่ าในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ภาคใต้ โดยมีพนื ้ ที่ทงั้ หมดประมาณ 3,000 ไร่ คาดการณ์ได้ไม้ทงั้ หมด 30,000
ตัน และคาดว่าจะได้รบั ผลผลิตจากสัญญาดังกล่าวในปี 2565
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายปองธรรม แดนวังเดิม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การและรักษาการผูอ้ านวยการ
ด้านบริหารการเงินและสารสนเทศ
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