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เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสหนึ่งปี 2561

เรียน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ตามข้ อบังคับของคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ซึ่ง ก าหนดให้ บริ ษัท จด
ทะเบียนชี ้แจงเหตุผลที่ทาให้ บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปี ที่ผ่าน
มาเกินกว่าร้ อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
จากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรั บไตรมาสหนึ่งปี 2561 มีกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จานวน 162 ล้ านบาท ลดลง 157 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 49 เมื่อเทียบกับกาไร
เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่งมีจานวน 319 ล้ านบาท
สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในการวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) แนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
(กรรมการผู้จดั การใหญ่)

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

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ ขอรายงานผลการดาเนินงานด้ วยงบการเงินรวมสาหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี ้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 บริ ษัทฯมีกาไรส่วนที่
เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 162 ล้ านบาทและมีผลกาไรต่อหุ้น 0.28 บาท ลดลง 157 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 49 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึ่งมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จานวน
319 ล้ านบาทและผลกาไรต่อหุ้น 0.55 บาท
เศรษฐกิจไทยซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องยังคงแสดงให้
เห็น ถึ งการเติ บ โตอย่ างมัน่ คงในไตรมาสแรกของปี 2561 ในทางกลับกัน ภาคการเกษตรมีก ารชะลอ
ตัวอย่างเห็นได้ ชดั แม้ ปริมาณน ้าจะอยู่ในระดับที่เพียงพอและผลผลิตทางการเกษตรมีการขยายตัว แต่การ
ลดลงของราคาผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากโดยเฉพาะยางพาราได้ ส่งผลกระทบมากกว่าการเพิ่มขึ ้น
ของผลผลิต ซึ่งส่งผลให้ รายได้ และกาลังซื อ้ ของเกษตรกรลดลงตามไปด้ วย ด้ วยเหตุนี ้ ปริ มาณการใช้
ปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยจึงลดลงอย่ างชัด เจน และยังส่งผลให้ ย อดขายของบริ ษั ทลดลงเมื่อเที ยบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน นอกจากนี ้ บริ ษัทยัง เผชิญกับการเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนการผลิตในช่วงที่ราคาวัตถุดิบมี
แนวโน้ มสูงขึ ้น ปัจจัยดังที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อการทากาไรของบริ ษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในไตรมาส
แรกของปี 2561
ผู้บ ริ ห ารได้ พ ยายามรั ก ษาความยื ด หยุ่น ในการบริ ห ารและปรั บ นโยบายให้ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ ทางธุรกิ จ ดังกล่าว เพื่ อเป็ น การปรับ ตัวในช่วงตลาดขาลงและเพื่ อรัก ษาปริ มาณการขาย
ผู้บริหารได้ มงุ่ เน้ นไปที่การโฆษณาและสนับสนุนการขายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น นอกจากนี ้ โรงงานบรรจุ
และโกดังปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาที่กาลังเริ่มดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบจะช่วยขยายรูปแบบทางธุร กิจ
และทาให้ ธรุ กิจของบริษัทมีความยัง่ ยืน
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ผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
หน่วย :

พ ันบาท

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รวมรายได้อน
ื่
้ า
กาไรก่อนค่าใชจ
่ ย
้ า
รวมค่าใชจ
่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับงวด
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
การแบ่งปันกาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

ไตรมาส ที1่ ( ม. ค. - มี. ค. )

2560
2,008,227
(1,500,320)
507,907
40,903
548,810
(145,716)
403,094
(784)
74
402,384
(79,980)
322,404
318,725
304,940

2561
1,663,702
(1,304,392)
359,310
19,662
378,972
(162,029)
216,943
(400)
65
216,608
(50,015)
166,593
162,391
144,934

เปลียนแปลง
่

%
(17)
(13)
(29)
(52)
(31)
11
(46)
(49)
(12)
(46)
(37)
(48)
(49)
(52)

เนื่องมาจากความต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ที่ลดลงมากกว่าปกติในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก รายได้ จาก
การขายและบริการลดลงร้ อยละ 17 ในไตรมาสแรกของปี 2561 ในขณะเดียวกัน ต้ นทุนขายลดลงร้ อยละ
13 การลดลงของรายได้ จากการขายและต้ นทุนขายนัน้ เป็ นสัดส่วนที่ไม่เท่ากันเนื่องจากราคาวัตถุดิ บ ที่
สูงขึ ้นนันท
้ าให้ ต้นทุนขายเพิ่มสูงขึ ้นไปด้ วย
ในทางกลับกัน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้น
ของกิจกรรมด้ านการโฆษณาและส่งเสริ มการขายเพื่อรักษาตาแหน่งของบริ ษัทในตลาดในช่วงที่มีความ
ต้ องการซือ้ ต่ าแต่มีก ารแข่งขัน สูง นอกจากนี ้ การเตรี ยมความพร้ อมของ ที .ซี.ซี .ซี . เมีย นมา ซึ่งจะเริ่ ม
ดาเนินการอย่างเต็มรูปแบบในไตรมาสถัดไปยังส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ด้ วยเหตุนี ้ การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่สาหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2561
ลดลง 160 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
สว่ นประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
รายการ
รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
รวมส่วนของผู ้ถือหุน้
้ ินและส่วน
รวมหนีส

31 มีนาคม 2560
ร ้อยละของ
พั นบาท
ิ ทรัพย์รวม
สน

31 มีนาคม 2561
ร ้อยละของ
พั นบาท
ิ ทรัพย์รวม
สน

9,863,582
2,567,514
12,431,096
3,994,331
263,243
8,173,522
12,431,096

9,503,156
2,702,666
12,205,822
3,230,395
247,872
8,727,555
12,205,822

79
21
100
32
2
66
100

78
22
100
26
2
72
100

สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯมีจานวน 12,206 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ลดลง 225 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคมปี 2560
รายละเอียดหลักของทรัพย์สินแสดงได้ ดงั นี ้
รายการ
เงินสด รายการเทีย บเท่าเงินสด
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีห
้ มุนเวีย นอืน
่ ๆ
สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์

31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2561

เปลียนแปลง
่

พ ันบาท

พ ันบาท

%

5,609,776
1,045,269
2,642,923
12,431,096

5,276,734
1,182,454
2,870,659
12,205,822

(6)
13
9
(2)

เงิ น สด รายการเที ย บเท่ าเงิ น สดลดลงเล็ก น้ อ ยร้ อยละ 6 ในขณะที่ ลูก หนี ก้ ารค้ าและลูก หนี ้
หมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 เนื่องมาจากการปรับระยะเวลาสินเชื่อชั่วคราวให้ กับลูกค้ าบางรายเพื่อ
เพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน ของบริ ษัท นอกจากนี ้ สิน ค้ าคงเหลือที่ เ พิ่มขึน้ ร้ อยละ 9 ท าให้ บ ริ ษั ท
สามารถส่งมอบปุ๋ ยเคมีตามความต้ องการที่คาดว่าจะมีมากขึ ้นในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่กาลังจะมาถึง
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แนวโน้ มสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ 2561
เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 จะถูกขับเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากประเทศ
เศรษฐกิ จ หลัก เช่น สหรัฐ อเมริ กา สหภาพยุโรป และจี น ความตึงเครี ย ดที่ ลดลงในคาบสมุท รเกาหลี
สามารถสร้ างความเชื่อมั่นในเชิ งบวกแก่ตลาดโลกได้ ปั จจัย เหล่านี ้ จะเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ ้นของแนวโน้ มการปกป้อง
ทางการค้ าและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยงั คงเป็ นปั จจัยที่
ต้ องเฝ้าระวังซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อมุมมองทางเศรษฐกิ จ ทัง้ ของโลกและของไทยได้ ในส่วนภาค
การเกษตรคาดว่าจะมีการฟื ้นตัวเกิดขึ ้นอันเป็ นผลมาจากปริ มาณนา้ ที่เพียงพอและการฟื ้นตัวของราคา
ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกในไตรมาสถัดไป นอกจากนี ้ มาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
น่าจะทาให้ ภาพรวมของภาคการเกษตรในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ดีขึ ้น
การใช้ ปยนั
ุ๋ น้ ขึ ้นอยู่กับอานาจซือ้ ของเกษตรกรและความมัน่ ใจของพวกเขาในการเริ่ มเพาะปลูก
ในช่วงเริ่ มต้ น ฤดูกาล มาตรการสนับสนุน จากรัฐบาล การฟื ้น ตั วของราคาผลผลิตทางการเกษตร และ
ปริมาณน ้าที่เพียงพอจะช่วยเร่งกิจกรรมด้ านการเพาะปลูกและจะช่วยเพิ่มปริ มาณการใช้ ปยุ๋ บริ ษัทจะเฝ้า
ระวังปัจจัยเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิดและจะปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ ้น
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