
เลขที MDA-TH 04/2562

6 พฤศจิกายน 2562

เรือง คําอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานของฝ่ายจัดการ สําหรับผลประกอบการไตรมาสที 3 ปี 2562และงวด

เก้าเดือนของปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

1. ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 และงวดเก้าเดอืนของปี 2562 ของบริษัท  ซันสวีท จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนนิงานในไตรมาส /  มีรายละเอียดทีสําคญัดงันี

· การบริโภคในต่างประเทศขยายตวัดีขึน โดยเฉพาะอย่างยิงมีการขยายตลาดได้มากขึนในแถบประเทศภมิูภาค

ตะวนัออกกลาง ซึงเป็นการเพิมฐานลูกค้าทงัในส่วนลูกค้ารายใหม่ หรือ ลกูค้ารายเดิมทีหนักลับมาซือเพิม โดย

ขยายฐานลกูค้าใหม่ผ่านวิธีการนําผลิตภัณฑ์ออกงานแสดงสินค้าและอาหารในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศ

เยอรมน,ี ไต้หวัน และ ประเทศญีปุ่ น อย่างต่อเนือง

· การบริโภคในประเทศเติบโตขนึ บริษัทมีการปรับสัดส่วนการจําหน่ายสินค้าในประเทศเพิมขึน การเพิมสินค้าใหม่

ภายในประเทศ เช่นมนัหวานพร้อมรับประทาน ข้าวโพดหวาน  สี ข้าวโพดข้าวเหนียว ถัวลายเสือ เป็นต้น อีกทงั

เพิมช่องทางการขายในกลุ่มค้าปลีก เพือรองรับความต้องการบริโภคอาหารเพือสขุภาพ ทงัยังป้องกันความเสียง

ในด้านค่าเงินทีจะเกิดขนึกับสดัส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดต่างประเทศ และเพิมโอกาสในการทํา

รายได้ทีเพิมขึน

· อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวโพดหวานทีลดลง เนืองจากได้รับผลกระทบจากภยัแล้งและหนอนกระทู้ ระบาด

· ทงันี บริษัทได้มีการปรับปรุงขบวนการผลิตในขนัตอนของการคดัแยกเมล็ดข้าวโพดในสายการผลิต รวมถึงการ

ส่งเสริมการปลูกโดยการลงพืนทีแก้ไขปัญหาภยัแล้งและโรคแมลงให้กับเกษตรกรเพือเพิมปริมาณวตัถุดิบ

ข้าวโพดหวานทีมีคุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับกําลงัการผลิตของบริษัท

· ค่าเงินบาททีแข็งค่าขนึเมือเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราแลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส

 ปี  เฉลียอยู่ที .  บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เมือเทียบกับไตรมาส  ปี  ที .  บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

คิดเป็นเงินบาทแขง็ค่าขึน ร้อยละ .  เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการใช้

เครืองมือทางการเงินเช่นสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลียน

· บริษัทยงัต้องเผชิญกับความเสียงด้านต่างประเทศจากมาตรการกีดกันทางการค้าทียืดเยือระหว่างสหรัฐฯ และจีน



2. รายการหลักในงบกําไรขาดทุนประจําไตรมาส  ปี  และงวดเก้าเดือนของปี 

(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส
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(ลดลง)%

งวดเก้า

เดือน
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งวดเก้า

เดือน

ปี 2561

เพิมขึน

(ลดลง)%

รายได้ธุรกิจผลิตและจําหน่ายข้าวโพดหวาน

แปรรูปและสินค้าเกษตรแปรรูปอืน 486.2 440.7 10.3 1,314.7 1,284.5 2.3

รายได้ธุรกิจซือมาจําหน่ายไป 3.2 8.8 (63.9) 13.9 18.1 (23.1)

รายได้จากการขายอืน 23.0 29.7 (22.7) 59.1 75.9 (22.1)

รายได้จากการขาย 512.4 479.2 6.9 1,387.7 1,378.5 0.7

รายได้อืน 1.1 2.0 (45.7) 3.6 5.8 (37.5)

กําไรจากอตัราแลกเปลียนสทุธิ 1.1 - n/a 14.6 6.3 130.9

รายได้รวม 514.6 481.2 6.9 1,405.9 1,390.6 1.1

ต้นทุนขาย (467.5) (391.5) 19.4 (1,284.0) (1,171.9) 9.6

กําไรขันต้น 44.9 87.7 (48.8) 103.7 206.6 (49.8)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (35.1) (32.6) 7.8 (102.8) (103.2) (0.4)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (16.1) (18.1) (11.1) (55.2) (57.6) (4.1)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ - (9.9) (100.0) - - -

กําไรก่อนดอกเบียและภาษีเงินได้ (4.1) 29.1 (114.3) (36.1) 57.9 (162.3)

ต้นทุนทางการเงิน (1.5) (0.3) 401.9 (3.9) (2.7) 43.2

กําไรก่อนภาษีเงินได้ (5.6) 28.8 (119.6) (40.0) 55.2 (172.5)

ภาษีเงินได้ 6.6 0.1 6,231.0 7.3 0.1 13,034.2

กําไรสุทธิ 1.0 28.9 (96.7) (32.7) 55.3 (159.2)

อตัรากําไรขนัต้น (%) 8.8 18.3 (52.2) 7.5 15.0 (50.1)

อตัรากําไรสทุธิ (%) 0.2 6.0 (96.9) (2.3) 3.9 (159.0)

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงิน

รายได้รวม

1. รายได้จากการขาย

บริษัทรายงานรายได้จากการขายในไตรมาส /  เทา่กับ .  ล้านบาท เพิมขึน .  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิมขึน

ร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายทีเพิมขึนเนืองจาก ( ) การขยายตลาดได้มากขึน

ในแถบประเทศภมิูภาคตะวนัออกกลาง ทงัในส่วนลกูค้ารายใหม่ หรือ ลกูค้ารายเดิมทีหนักลับมาซือเพิม และ ( ) การ

ขายในประเทศทีเพิมขึนจากการเพิมสินค้าใหม่ภายในประเทศ เช่นมนัหวานพร้อมรับประทาน ข้าวโพดหวาน  สี

ข้าวโพดข้าวเหนียว ถัวลายเสือ เป็นต้น อีกทงัการเพิมช่องทางขายในกลุ่มค้าปลีก



บริษัทรายงานรายได้จากการขายงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ , .  ล้านบาท เพิมขึน .  ล้านบาท หรือคิด

เป็นเพิมขึนร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเก้าเดือนของปีทีแล้ว

2. รายได้อืน

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อืนเท่ากับ .  ล้านบาท ลดลงเท่ากับ .  ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้อืนงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท ลดลง .  ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ .  เมือ

เปรียบเทียบกับรายได้อืนเก้าเดือนของปีทีแล้ว

3. กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรจากอัตราแลกเปลียนสทุธิเท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขนึเท่ากับ .

ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเท่ากับ .  ล้านบาท

เนืองจากบริษัทมีการใช้เครืองมือทางการเงิน เช่น สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ความผันผวนของอตัราแลกเปลียน

กําไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขึน .  ล้านบาท หรือคิดเป็น

เพิมขนึร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลียนสทุธิงวดเก้าเดือนของปีทีแล้ว

ต้นทุนขายและอัตรากําไรขันต้น

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขนัต้นเท่ากับ .  ล้านบาท (คิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นเท่ากับร้อยละ

. ) ลดลงเท่ากับ .  ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึงมี

กําไรขนัต้นเทา่กับ .  ล้านบาท (คิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นเทา่กับร้อยละ . ) โดยมีสาเหตุมาจาก

· ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิมขึนจากปริมาณการผลิตทีลดลงร้อยละ .  จากภาวะภยัแล้งและโรคระบาด

· รายได้ต่อหน่วยเมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการลดลงเนืองจากได้รับผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐทีแข็งค่าขึน

กําไรขันต้นงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท (คิดเป็นอตัรากําไรขนัต้นเท่ากับร้อยละ . ) ลดลง .

ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับกําไรขนัต้นงวดเก้าเดือนของปีก่อนซึงมีกําไรขนัต้นเท่ากับ

.  ล้านบาท (คิดเป็นอตัรากําไรขันต้นเท่ากับร้อยละ . ) เนืองจาก ( ) ปริมาณการผลิตทีลดลง ร้อยละ .  จาก

ภาวะภยัแล้งและโรคระบาดมีผลทําให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิมขึน ( ) เงินสํารองผลประโยชน์พนกังานทีเพิมขึนจาก

พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ( ) ค่าเช่าโกดังทีสูงขึน เนืองจากปริมาณสินค้าทีมากในช่วงต้นปีจากการมี

ผลผลิตทีดีในช่วงต้นปี และ ( ) ค่าเสือมราคาทีเพิมขนึจากสายการผลิตใหม่ Frozen 3 Ton



ค่าใช้จ่ายในการขาย

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเทา่กับ .  ล้านบาท เพิมขึนเท่ากับ .  ล้านบาท

หรือคิดเป็นเพิมขึนร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนืองจากค่าขนส่งทีเพิมขนึจากยอดขาย

ทีเพิมขึน

ค่าใช้จ่ายในการขายงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย .  ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง

ร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขายงวดเก้าเดือนของปีทีแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ .  ล้านบาท ลดลงเท่ากับ .  ล้านบาท

หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ .  เมือเปรียบเทยีบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่าย

บริการและทีปรึกษาลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย .  ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง

ร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงวดเก้าเดือนของปีทีแล้ว

ต้นทุนทางการเงิน

สําหรับไตรมาส /  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขึนเท่ากับ .  ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนทางการเงินทีเพิมขนึเกิดจากบริษัทเพิม

การใช้วงเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินสําหรับเงินทุนหมุนเวียน

ต้นทุนทางการเงินงวดเก้าเดือนของปี  เท่ากับ .  ล้านบาท เพิมขึน .  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิมขึนร้อยละ .

เมือเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินงวดเก้าเดือนของปีทีแล้ว

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส /  เท่ากับ .  ล้านบาท กําไรสุทธิลดลงเท่ากับ .  ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัเกิดจากกําไรขันต้นทีลดลงตามทีได้

กล่าวไว้ข้างต้น

อตัรากําไรสุทธิของบริษัทสําหรับไตรมาส /  เท่ากับ ร้อยละ .  ลดลงจากงวดเดียวกันของปี  ทีมีอตัรากําไร

สุทธิร้อยละ .  เนืองจากสาเหตุทีกล่าวไว้ข้างต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิงวดเก้าเดือนของปี   เท่ากับ .  ล้านบาท กําไรสุทธิลดลงเท่ากับ .

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ .  เมือเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปีก่อน

เนืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนส่งผลให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัทสําหรับงวดเก้าเดือนของปี   ติดลบ

เท่ากับ ร้อยละ .  ลดลงจากงวดเดียวกันของปี  ทีมีอตัรากําไรสุทธิร้อยละ .




