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เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองปี 2562 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสสองปี 2562 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 368 ล้านบาท ลดลง 310 ล้านบาทหรือร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ านวน 678 ล้านบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                 (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
 
ภำพรวมธุรกิจ   

 
 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานด้วยงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 368 ล้านบาทและมีผลก าไรตอ่หุ้น 0.63 บาท ลดลง 310 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 46 เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ซึ่งมีก าไรรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 678 ล้าน
บาทและผลก าไรตอ่หุ้น 1.16 บาท  
 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสองของปี 2562 ขยายตวัต ่ากว่าท่ีคาด การลดลงของการส่งออกและ
การเติบโตท่ีช้าลงในภาคการท่องเท่ียวในช่วงท่ีมีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน เป็น
สาเหตหุลกัท่ีท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างน่าผิดหวงั นอกจากนี ้ผลสืบเน่ืองจาก
อปุสงค์ของโลกท่ีลดลง การบริโภคภายในประเทศก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีไมด่ีนกั ในสว่นของการลงทุน
จากภาคเอกชนก็ยงัคงไมเ่ติบโตมากนกัเน่ืองจากนกัลงทนุชะลอการตดัสินใจในช่วงของการจัดตัง้รัฐบาล 
ดงันัน้ ปัจจยัลบตา่งๆ เหลา่นี ้จึงท าให้ทัง้หน่วยงานภาครัฐและศนูย์วิจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับลดอตัรา
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมาเหลืออยู่ท่ีประมาณร้อยละ 3 ซึ่งต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีม้าก 
 
 ภาคการเกษตรช่วงฤดกูาลเพาะปลกูได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะภยัแล้งท่ีรุนแรงท่ีสดุใน
รอบหลายปี ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ปริมาณน า้ฝนสะสมในภาคเหนือและตะวนัออกฉียงเหนือลดลง
กวา่ร้อยละ 35 และ 30 ตามล าดบั ฝนท่ีมาลา่ช้าในพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีส าคญัโดยเฉพาะท่ีอยู่ในทัง้สองภาคนี ้
ท าให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส าหรับเกษตรกรท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานท่ีจะเร่ิมท าการ
เพาะปลูกในฤดูกาลปกติ และสามารถท าได้เพียงท่ีจะต้องรอฝนเท่านัน้ นอกจากนี ้ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรยงัไมม่ีการแสดงให้เห็นถึงการฟืน้ตวัอย่างแขง็แกร่ง เมื่อพิจารณาจากระดบัหนีข้องเกษตรกรท่ี
สงูและอ านาจซือ้ท่ีต ่า สถานการณ์นีจ้ึงลดทัง้ความต้องการและความสามารถของเกษตรกรในการเร่ิมต้น
เพาะปลกู อตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมีจึงได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านีอ้ย่างหลีกเลี่ย งไม่ได้เน่ืองจากความ
ต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้การขยายเวลาของการควบคมุราคาปุ๋ ยเคมีจากรัฐบาลเป็น
อีกปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างแรงกดดนัให้กบัอตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในช่วงภาวะตลาดท่ีไมด่ีนกั   
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 ภายใต้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมดงัท่ีกล่าวมานี  ้ผู้บริหารเน้นไปท่ีการบริหาร
ความผนัผวนของต้นทนุด้านวตัถดุิบ ความเสี่ยงในด้านอตัราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายเพ่ือควบคมุต้นทุน
ในการจดัการ รวมไปถึงยงัมีการจดักิจกรรมด้านการตลาดและสนบัสนนุการขายอย่างมีกลยทุธ์ในรายพืน้ท่ี
ท่ีสามารถเพ่ิมยอดขายได้ นอกจากนี ้ผู้บริหารได้เฝา้ติดตามสถานการณ์น า้อย่างใกล้ชิดเพ่ือท าให้แน่ใจว่า
บริษัทจะสามารถสง่มอบปุ๋ ยเคมีได้อย่างเพียงพอหากเกษตรกรเร่ิมท าการเพาะปลกูในฤดกูาล  
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

 
 
รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 มีจ านวน 3,157 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกบัจ านวน 3,907 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 การลงลงของรายได้
สืบเน่ืองมาจากปริมาณการขายท่ีต ่าลงจากภาวะภยัแล้ง และราคาขายท่ีต ่าลงจากการควบคมุราคาของ
รัฐบาล ในสว่นของต้นทนุการขายและบริการนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณการขาย ลดลงร้อยละ 
14 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปี 2561 จึงท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง 332 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 ใน
ขณะเดียวกนั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 25 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 เน่ืองจากต้นทุนในการ
ท ากิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขายท่ีสงูขึน้ เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท
ในช่วงสภาวะตลาดท่ีไมด่ี 

 
ด้วยเหตนีุ ้การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562

มีจ านวน 357 ล้านบาท ลดลง 341 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ท่ีมี
จ านวน 698 ล้านบาท 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,907,088 3,157,052 (19)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,932,427) (2,514,779) (14)

ก าไรข ัน้ตน้ 974,661 642,273 (34)

รายไดอ้ ืน่ 59,062 22,528 (62)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,033,723 664,801 (36)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (173,700) (198,541) 14 

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 860,023 466,260 (46)

ตน้ทนุทางการเงนิ (519) (1,488)          187 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 72 74 3 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 859,576 464,846 (46)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (176,847) (94,667)        (46)

ก าไรส าหรบังวด 682,729 370,179 (46)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 677,539 367,716 (46)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 698,228 357,289 (49)

หนว่ย : พนับาท

ไตรมาส ที ่2 

เม.ย.- ม.ิย. (3 เดอืน)
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กำรวเิครำะห์สภำพคล่องและทรัพยำกรเงนิทุน 
 

 
 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจ านวน 11,459 ล้านบาท ลดลง 566 
ล้านบาทหรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 รายละเอียดหลกัของทรัพย์สินแสดงได้ดงันี:้ 
 

 
 
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชัว่คราวลดลงร้อยละ 4 ในขณะท่ีลกูหนีก้ารค้าและ

ลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 การเพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าเน่ืองจากบริษัทพิจารณาให้เง่ือนไขการ
ช าระเงินท่ีดงึดดูใจให้กบัลกูค้าบางรายเพ่ือแขง่ขนักบัคูแ่ขง่และเพ่ิมการขาย ในขณะเดียวกนัสินค้าคงเหลอื
ลดลงร้อยละ 10 เน่ืองจากบริษัทปรับระดบัสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกบัปริมาณความต้องการของตลาด 

 
ณ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 หนีส้ินรวมของบริษัทมี

จ านวน 2,006 ล้านบาท ลดลง 587 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 9,453 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.24 

 
   
 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,285,970 77 8,841,467 77 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,738,610    23 2,617,953 23 

รวมสนิทรพัย์ 12,024,580 100 11,459,420 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,338,856    20 1,737,677 16 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 254,751        2 268,444 2 

รวมหนีส้นิ 2,593,607 22 2,006,121 18 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,430,973 78 9,453,299 82 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,024,580  100 11,459,420  100 

30 มถิุนายน 2561 30 มถิุนายน 2562

รายการ

30 มถินุายน 2561 30 มถินุายน 2562 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 4,595,536             4,393,347             (4)

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 1,041,522             1,206,349             16 

สนิคา้คงเหลอื 3,616,141             3,241,666             (10)

สนิทรัพย์ 12,024,580           11,459,420           (5)

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 2562 
 

คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตด้วยอตัราท่ีชะลอตวัลงเน่ืองจากภยัคกุคามท่ีเพ่ิมสงูขึน้จาก
สงครามทางการค้าระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน  การเติบโตท่ีช้าลงในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และความ
เสี่ยงด้านภมูิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของการออกจากสหภาพยโุรปขององักฤษ ประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีถกูขบัเคลื่อนด้วยการสง่ออกและการท่องเท่ียวจึงอาจเผชิญกบัความเสี่ยงท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ และสง่ผลกระทบตอ่การเติบโตโดยรวมในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2562 

 
การฟื้นตวัของการใช้ปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ยังคงเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย 

โดยเกษตรกรบางรายได้ตัดสินใจท่ีจะไม่ท าการเพาะปลูกแล้วเน่ืองจากปัญหาภัยแล้งท่ีรุนแรง พืน้ท่ี
เพาะปลกูในฤดกูาลนีจ้ึงลดลง ในขณะเดียวกนั การประกาศจากรัฐบาลท่ีจะสนับสนุนเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรวมไปถึงมาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ ในด้านการเกษตร อาจช่วยเพ่ิมแรงจูงใจ
ให้กับเกษตรกรท่ีจะท าการเร่ิมต้นเพาะปลูก และอาจส่งผลให้เพ่ิมความต้องการในการใช้ปุ๋ ยได้โดยจะ
ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศด้วย บริษัทจะเฝ้าระวังปัจจัยเหล่านีอ้ย่างใกล้ชิดและจะปรับกลยุทธ์เพ่ือรักษา
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด 

  
 


