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เลขที� 1811/043TH 
วนัที� 9  พฤศจิกายน 2561 

 
 

เรื�อง   ชี %แจงข้อมลูผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที� 3/2561 สิ %นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
บริษัท ยบูสิ (เอเชีย) จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน เปลี�ยนแปลงเกิน

ร้อยละ 20  สําหรับไตรมาสที� 3/2561 สิ %นสุด ณ วนัที� 30 กันยายน  พ.ศ. 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย 
โดยมีสาระสําคญั ดงันี % 

 

 
(Unit: Thousand Baht) 

 
บริษัทมีผลกําไรสทุธิไตรมาสที� 3/2561 จํานวน 32.7 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจากไตรมาสที� 3/2560 เป็น

จํานวนเงิน 13.6 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 71.6 ( กําไรสทุธิไตรมาสที� 3/2560 จํานวน 19.1ล้าน) ทั %งนี %
บริษัทขอชี %แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั ดงันี % 

• รายได้ ไตรมาสที� 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 249.4 ล้านบาท เพิ�มขึ %น
จากไตรมาสที� 3/2560 เป็นจํานวนเงิน 63.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.2 (โดยแบ่งเป็นขายในประเทศ
เพิ�มขึ %นร้อยละ 21 และขายตา่งประเทศเพิ�มขึ %นร้อยละ 44)  
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3Q/17 3Q/18

  Revenues Gross Profit Selling Admin Net profit 

3Q/17 185,920 62,255 17,599 18,053            19,079  

3Q/18 249,407 89,092 21,509 18,502 32,736 

Change 63,487 26,837 3,910 449 13,657 

% Change                   34.15                43.11                 22.22             2.49               71.58  
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• กาํไรขั �นต้น 
ไตรมาสที� 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรขั %นต้น 89.1 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจากไตรมาสที� 

3/2560 เป็นจํานวน 26.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.1 โดยมีอัตรากําไรขั %นต้นร้อยละ 35.7 (ไตรมาสที� 
3/2560 อัตรากําไรขั %นต้นร้อยละ 33.5) กําไรขั %นต้นเพิ�มขึ %นเนื�องจากบริษัทมีการจดัการความผนัผวนของ
ราคาวตัถดุบิได้ดี อีกทั %งในไตรมาสนี %มีการผลิตและขายมากขึ %นทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยลดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ไตรมาสที� 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายในการขาย 21.5 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจากไตร

มาสที� 3/2560 เป็นจํานวน 3.9  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.2 (ไตรมาสที� 3/2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 
17.6 ล้าน) คา่ใช้จา่ยในการขายที�เพิ�มขึ %น เกิดจากคา่ขนส่งสินค้าในทั %งในประเทศและตา่งประเทศ เนื�องจาก
มีการขายสินค้ามากขึ %น 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ไตรมาสที� 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18.5 ล้านบาท เพิ�มขึ %นจาก

ไตรมาสที� 3/2560 เป็นจํานวน 0.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 (ไตรมาสที� 3/2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 
18.1 ล้าน) คา่ใช้จา่ยในการบริหารที�เพิ�มขึ %น เชน่ คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง เป็นต้น 

• ต้นทุนทางการเงนิ 
ไตรมาสที� 3/2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุทางการเงิน 1.7 ล้านบาท  ลดลงจากไตร

มาส 3/2560 เป็นจํานวน 3.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.0 (ไตรมาสที� 3/2560 มีต้นทุนทางการเงิน 5.2  
ล้านบาท) 

ภาพรวมฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที�  30  กันยายน  2561 
เปรียบเทียบกบัฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีสาระสําคญั ดงันี % 

• สินทรัพย์ 
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 681.5 ล้านบาท 

ลดลงจากวนัที� 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 22.7 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 
38.9 ล้านบาท ลกูหนี %การค้าเพิ�มขึ %น 33.8 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 8.5 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียน
อื�นลดลง 5.1 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ลดลง 3.7 ล้าน 
และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นลดลง 0.3 ล้านบาท 

• หนี �สิน 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี %สินรวม 323 ล้านบาท ลดลงจาก 31 
ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 119 ล้านบาท โดยมีการเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ระยะสั %นลดลง 146.3 ล้าน
บาท เจ้าหนี %การค้าเพิ�มขึ %น 30.3 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวสถาบนัการเงินครบใน 1 ปี ลดลง 3.1 
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ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจา่ยลดลง 1.4 ล้านบาท หนี %สินอื�นลดลง 1.0 ล้านบาท และภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานเพิ�มขึ %น 2.5 ล้านบาท 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบั 358.5 ล้าน

บาท เพิ�มขึ %นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 96.4 ล้านบาท สืบเนื�องจากบริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานรวม 3 ไตรมาส จํานวน 96.4 ล้านบาท  

• กระแสเงนิสด 
จากผลประกอบการในไตรมาสที� 3/2561 บริษัทมีกระแสเงินสด รายละเอียดดงันี % 

• กระแสเงินสดสทุธิจากการดําเนินงานไตรมาสที� 3/2561 จํานวน 121.3 ล้านบาท เทียบ
กับไตรมาสที� 3/2560 เพิ�มขึ %น 49.9 ล้านบาท   ผลจากการรับชําระหนี %เพิ�มขึ %น  และ
สินค้าคงเหลือที�ลดลงทําให้ไตรมาสที� 3/2561 มีอตัราเงินสดเพิ�มขึ %น 

• กระแสเงินสดจากการลงทนุไตรมาสที� 3/2561 จํานวน 3.6 ล้านบาท เมื�อเทียบกบั ไตร
มาส 3/2560 ลดลงจํานวน 6.1 ล้านบาท เกิดจากมีการลงทนุในทรัพย์สินถาวรลดลง 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินไตรมาสที� 3/2561 จํานวน 144.3 ล้านบาท เมื�อ
เทียบกบัไตรมาส 3/2560 ลดลง จํานวน  99.4  ล้านบาท เกิดจากการจ่ายชําระคืนเงิน
กู้ ยืมระยะสั %นให้กบัสถาบนัการเงิน  

 
แผนกลยุทธ์ไตรมาส 4  

  บริษัทฯ ยงัคงเน้นการทําตลาดในประเทศและรักษาส่วนแบง่การตลาดให้ได้ดงัเช่น 3 ไตรมาสที�ผ่าน
มา ส่วนตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ�งเข้าสู่ฤดูกาลการผลิตกระป๋องสําหรับเทศกาลต่างๆที�จะ
มาถึง จําเป็นต้องตดิตามสถานการณ์และเร่งการรับคําสั�งซื %อและส่งมอบให้ทนักําหนด  

 
จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ  
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ  
 
         
    (นางสาวโสภา นาจนัหอม) 
            เลขานกุารบริษัท 


