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เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสหนึ่งปี 2562

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 ้
จากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่จานวน 65 ล้ านบาท ลดลง 97 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 60 เมื่อเทียบกับกาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัท
ใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่งมีจานวน 162 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 2562 ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี ้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรส่วนที่
เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 65 ล้ านบาทและมีผลกาไรต่อหุ้น 0.11 บาท ลดลง 97 ล้ านบาทหรือคิดเป็ นร้ อย
ละ 60 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ซึ่งมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จานวน 162
ล้ านบาทและผลกาไรต่อหุ้น 0.28 บาท
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวด้ วยอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แม้
การบริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากภาครัฐยังคงมีความแข็งแกร่ง แต่การหดตัวลงของการส่งออก
ในสินค้ าหลายชนิดซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากอุปสงค์ในระดับโลกที่ปรับลดลง ทาให้ เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยยะสาคัญต่อการชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ การเติบโตที่ช้าลงในภาคการท่องเที่ยวเป็ น
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ เศรษฐกิจมีความร้ อนแรงน้ อยลง ปัจจัยดังกล่าวจึงทาให้ คาดการณ์ว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ในปี 2562 จะอยู่ในระดับที่ต่ากว่าร้ อยละ 4
ภาคการเกษตรยังคงไม่ฟืน้ ตัวในไตรมาสแรกของปี 2562 ดัชนีราคาสินค้ าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
ณ ไร่นา ยังคงอยู่ในระดับต่า ซึ่งส่งผลให้ ดชั นีรายได้ เกษตรกรลดลงตามไปด้ วยเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา เมื่อ
รวมกับ ปั ญ หาภัย แล้ งที่ เ กิ ด ขึน้ ช่วงเพาะปลูก นอกฤดูก าลในหลายพื น้ ที่ จึงท าให้ สถานการณ์ ก ารท า
การเกษตรในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 เป็ น ปี ที่ แย่ ที่สุดในรอบหลายปี ในทางเดีย วกัน
สถานการณ์ด้านการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้ านซึ่งบริ ษัทได้ มีการทาธุรกิจอยู่ด้วยนัน้ ก็อยู่ในสภาวะที่ไม่
ต่างกัน
ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ รับผลกระทบจากความยุ่งยากเหล่านี ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกษตรกรในพืชหลาย
ชนิดเลือกที่จะไม่ทาการเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูกาล ในพื ้นที่เพาะปลูกบางชนิด ด้ วยความจาเป็ นที่จะต้ อง
ใช้ ปยเคมี
ุ๋
แต่เกษตรกรเลือกที่จะใช้ ปยเคมี
ุ๋
สตู รที่ถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพน้ อยกว่าแทน สิ่งนีท้ าให้ มลู ค่า
ความต้ องการปุ๋ ยเคมีลดลง นอกจากนี ้ การขอความร่วมมือจากรัฐบาลในการลดราคาปุ๋ ยในสูตรหลักยังทา
ให้ เพิ่มแรงกดดันต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการรายหลักของอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในไตรมาสแรกของ
ปี 2562 อีกด้ วย
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ภายใต้ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมานี ้ ผู้บริหารได้ พยายามรักษาความ
ยืดหยุ่นในการบริหารและปรับนโยบายให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผันผวน
ของต้ นทุนด้ านวัตถุดิบ ความเสี่ยงในด้ านอัตราแลกเปลี่ยน รวมไปถึงได้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ขายอย่างมีกลยุทธ์ในรายพื ้นที่เพื่อสามารถสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการแข่ง ขันสูงได้ เพื่อเป็ นการบรรลุ
ถึงการเติบโตที่สงู ขึ ้น ผู้บริหารมีความพยายามที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมียนมา ลาว และกัมพูช า ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบ โตได้ อีก มาก นอกจากนี ้ ผู้บริ หารได้ พยายามที่ จ ะ
ดาเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้ างคุณค่าใหม่ๆ ให้ กบั บริษัท
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำไร
หน่วย : พ ันบาท

ไตรมาส ที่ 1
ม.ค. - มี.ค. (3 เดือน)

2561
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รายได้อน
ื่
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ย
ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับงวด
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
การแบ่งปันกาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

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

2562
1,267,384
(1,060,958)
206,426
29,277
235,703
(145,475)
90,228
(1,024)
77
89,281
(19,984)
69,297
64,987
57,953

เปลียนแปลง
่

%
(24)
(19)
(43)
49
(38)
(10)
(58)
156
18
(59)
(60)
(58)
(60)
(60)

รายได้ จากการขายและบริ การของบริ ษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจานวน 1,267 ล้ านบาท
ลดลง 396 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 24 เมื่อเทียบกับจานวน 1,663 ล้ านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2561
การลงลงของรายได้ สืบเนื่องมาจากสองปั จจัย 1) การลดลงของปริ มาณขายซึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์ที่
ลดลงในอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี 2) การลดลงของราคาขายซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายการควบคุมราคาของ
รัฐบาล ในส่วนของต้ นทุนการขายและบริ การนัน้ ลดลง 244 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 19 สัดส่วนของต้ นทุน
ขายเมื่อเทีย บกับ รายได้ จ ากการขายที่ เพิ่มขึ ้นนัน้ เกิดจากการผลิตที่ ลดลงทาให้ มีการใช้ ป ระโยชน์ จาก
โรงงานได้ น้อยลง ในขณะเดีย วกัน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ ห ารลดลง 16 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10
เนื่องจากผู้บริหารพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมต้ นทุนในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ดี
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ด้ วยเหตุนี ้ การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่สาหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
มีจานวน 58 ล้ านบาท ลดลง 87 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีจานวน
145 ล้ านบาท
กำรวิเครำะห์ สภำพคล่ องและฐำนะทำงกำรเงิน
สว่ นประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
31 มีนาคม 2561
รายการ

พั นบาท

รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
้ ิน
รวมหนีส
รวมส่วนของผู ถ
้ อ
ื หุน
้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

9,503,156
2,702,666
12,205,822
3,230,395
247,872
3,478,267
8,727,555
12,205,822

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน
78
22
100
26
2
28
72
100

31 มีนาคม 2562
พั นบาท

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

8,600,682
2,638,997
11,239,679
1,859,391
268,366
2,127,757
9,111,922
11,239,679

77
23
100
17
2
19
81
100

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจานวน 11,239 ล้ านบาท ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลง 966 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 รายละเอียดหลักของทรัพย์สินแสดงได้ ดงั นี:้
รายการ
เงินสด รายการเทีย บเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ ๆ
สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์

31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2562

เปลียนแปลง
่

พ ันบาท

พ ันบาท

%

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

5,263,521
582,453
2,748,849
11,239,679

(0)
(51)
(4)
(8)

ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของ
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นๆ มีจานวน 582 ล้ านบาท ลดลง 600 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 51 เป็ นผล
มาจากการขายที่ช้าลงและบริษัทฯ มีความระมัดระวังมากขึ ้นในการให้ เงื่อนไขการชาระเงิน ในสภาวะตลาด
ปัจจุบนั ในขณะเดียวกัน สินค้ าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยจากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ วเนื่องจาก
ผู้บริหารพยายามที่จะควบคุมระดับของสินค้ าคงเหลือให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อเตรี ยมพร้ อมใน
การส่งมอบต่อเกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่กาลังจะมาถึง
ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 เมื่อเที ย บกับ ไตรมาสเดียวกัน ของปี 2561 หนี ส้ ิน รวมของบริ ษั ท มี
จานวน 2,128 ล้ านบาท ลดลง 1,350 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 39 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 9,112 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 384 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 4
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แนวโน้ มสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ 2561
คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิ จ โลกจะเผชิ ญ กับ ภัย คุก คามที่ มากขึน้ จากสงครามทางการค้ าระหว่า ง
ประเทศเศรษฐกิ จ ขนาดใหญ่ โ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ งสหรัฐ อเมริ ก าและจี น การส่ง ออกของไทยจะได้ รั บ
ผลกระทบจากความเสี่ย งนี แ้ ละอาจส่งผลกระทบต่อการเติบ โตของเศรษฐกิ จ ในปี 2562 นอกจากนี ้
การเมืองในช่วงหลังการเลือกตังที
้ ่ยงั คงเต็มไปด้ วยความไม่ชดั เจนสามารถส่งผลต่อภาพรวมการเติบโตของ
เศรษฐกิจได้ ในขณะเดียวกัน ภาคการเกษตรยังคงอยู่ในความเสี่ยงในช่วงที่ราคาสินค้ าเกษตรตกต่าและ
ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดภาวะแล้ งในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก
การใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในฤดูกาลเพาะปลูกช่วงไตรมาส 2 และ 3 จะเป็ นตัวกาหนดภาพอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมี
โดยรวมในปี 2562 ราคาผลผลิตการเกษตรที่สาคัญที่มีการปรับตัวสูงขึ ้นและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่
แข็งแกร่งจะสามารถเพิ่มกาลังซื ้อของเกษตรกรและสร้ างความมัน่ ใจของพวกเขาในการเริ่ มต้ นเพาะปลูก
นอกจากนี ้ ปริมาณน ้าจะเป็ นตัวกาหนดประเภทของพืช ระยะเวลา และปริมาณการใช้ ปยเคมี
ุ๋
บริษัทจะเฝ้า
ระวังปัจจัยเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิดและจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด
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