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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2563 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่จ านวน 87 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 22 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 33 เม่ือเทียบกบัก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่ในชว่งเวลาเดยีวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 65 ลา้นบาท 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

 
ภำพรวมธุรกิจ   
 
 บรษิัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2563 
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2563 บรษิัทฯ มี
ก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 87 ลา้นบาทและมีผลก าไรตอ่หุน้ 0.15 บาท เพิ่มขึน้ 22 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2562 ซึ่งมีก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 
65 ลา้นบาทและผลก าไรตอ่หุน้ 0.11 บาท โดยการเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการควบคมุการด าเนินงานท่ี
เครง่ครดัของผูบ้รหิารเพ่ือตอบสนองตอ่สภาวะเศรษฐกิจและตลาดในชว่งซบเซา  
 
  
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2563 ไดร้บัผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโควิด 19 ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกเพราะการแพรร่ะบาดดงักล่าวสง่ผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 
- แมว้า่รายไดข้องบรษิัทฯลดลงรอ้ยละ 8 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมาจาก 1,267 

ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 1,165 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งเกิดจากความตอ้งการปุ๋ ยเคมีท่ีลดลง แต่

ดว้ยการควบคมุการด าเนินงานท่ีเครง่ครดัของผูบ้ริหารสง่ผลใหบ้รษิัทฯ ไดก้ าไรส่วนท่ีเป็นของ

บรษิัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมารอ้ยละ 33 จาก 65  ลา้นบาทในปี 

2562 เป็น 87 ลา้นบาทในปี 2563   

- ภยัแลง้ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยเคมีนอ้ยลงเน่ืองจากภยัดงักลา่วสง่ผลใหพื้น้ท่ี

เพาะปลกูทางการเกษตรและก าลงัซือ้ของเกษตรกรลดลง นอกเหนือจากนีก้ารจ ากดัการใชน้  า้

จากเข่ือนของรฐับาลไดเ้พิ่มความล าบากใหก้บัเกษตรกรในการเพาะปลกู  

- อยา่งไรก็ดี การจดัการในวิธีการด าเนินงานตา่งๆ เชน่ การควบคมุการผลิตและวตัถดุิบชว่ยเพิ่ม

ก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่  

- การใชปุ้๋ ยในไตรมาสท่ีสองจะขึน้อยูก่บัความตอ้งการการเพาะปลกูของเกษตรกรซึ่งตอ้งพึ่งพา

ปัจจยัตา่งๆ ไดแ้ก่ สถานการณข์องฝนในชว่งฤดฝูน ราคาผลผลิตทางการเกษตร และ 

มาตราการการชว่ยเหลือของรฐับาล  
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ตา่งๆหยดุชะงกั รวมถึงกระทบตอ่การสง่ออกและการท่องเท่ียวของประเทศไทยซึ่งถือเป็นปัจจยัหลกัในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้นอกจากนีก้ารบรโิภคภายในประเทศยงัถกูจ ากดัดว้ยนโยบายปิด
เมืองของรฐับาล ดว้ยปัจจยัลบเหลา่นีจ้งึท าใหห้นว่ยงานตา่งๆคาดการณว์า่อตัราการเจรญิเตบิโตของเศรฐ-
กิจไทยในปี 2563 จะอยูใ่นระดบัตดิลบ    
 
 ในสว่นภาคการเกษตรในไตรมาสแรกของปี 2563 นัน้ ภยัแลง้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้าร
เพาะปลกูในชว่งนอกฤดกูาลย ่าแยเ่น่ืองจากสภาวะดงักล่าวสง่ผลใหพื้น้ท่ีเพาะปลกูรวมถึงคณุภาพผลผลิต
ลดลง นอกจากนีภ้ยัแลง้ยงัท าใหร้ฐับาลตดัสินใจควบคมุการใชน้  า้จากเข่ือนซึ่งกดดนัใหเ้กษตรกรตอ้งจ ากดั
พืน้ท่ีเพาะปลกูหรือแมก้ระทั่งไมท่  าการเพาะปลกู  โดยอีกนยัหนึ่ง เกษตรกรไมส่ามารถผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพไดเ้พียงพอถึงแมว้า่ราคาผลผลิตของพืชท่ีส าคญั เชน่ ขา้วและปาลม์
น า้มนัจงูใจกวา่เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกของปี 2562 กล่าวโดยสรุปคือความตอ้งการปุ๋ ยเคมีของเกษตรกร
นอ้ยลงเน่ืองจากพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีลดลงจากปัญหาภยัแลง้รวมถึงการจ ากดัการใชน้  า้ของรฐับาล และจาก
ก าลงัซือ้ท่ีหดตวัลงเน่ืองจากผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลกูไดน้อ้ยลง  
  
ภายใตส้ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูบ้รหิารไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การ
จดัการเรื่องวตัถดุิบ การผลิต ความเส่ียงในดา้นอตัราแลกเปล่ียน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เพ่ือใชต้น้ทนุใหน้อ้ย
ท่ีสดุส าหรบัการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ผูบ้ริหารยงัไดต้ิดตามสภาพอากาศและสินคา้คงคลงัของลกูคา้อยา่ง
ใกลช้ิดเพ่ือสง่มอบปุ๋ ยเคมีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดรวมถึงคดิกิจกรรมสง่เสรมิการขายได้
อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ดว้ยการควบคมุการด าเนินงานท่ีเขม้งวดของฝ่ายบรหิารสง่ผลให้ก าไรสว่นท่ี
เป็นของบรษิัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ถึงแมส้ภาพเศรษฐกิจและ
ตลาดไมเ่อือ้อ านวย  
 
 ถึงแมว้า่การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบท่ีรา้ยแรงตอ่ยอดขายและการผลิต 
แตบ่ริษัทแสดงถึงความมุง่มั่นในการปฏิบตัิตามแนวทางของภาครฐัในการปกปอ้งพนกังานและสงัคม
ภายนอกไมใ่หต้ดิเชือ้ไวรสัโดยใหพ้นกังานสลบักนัท างานจากบา้น  สง่เสรมิการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม
ระหวา่งพนกังาน และวดัอณุหภมูิของพนกังานก่อนเขา้ท่ีท างาน      
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   
 

 
 
รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกลดลงรอ้ยละ 8 จาก 1,267 ลา้นบาทในปี 2562 
เป็น 1,165 ลา้นบาทในปี 2563 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากภยัแลง้ท่ีมีผลเชิงลบตอ่ความตอ้งการปุ๋ ยเคมี 
อยา่งไรก็ตามการท่ีตน้ทนุขายและบรกิารลดลงรอ้ยละ 11 จากการจดัการท่ีเขม้งวดของผูบ้รหิารในการ
จดัสรรตน้ทนุคงท่ีชว่งนอกฤดกูาลเพาะปลกูรวมถึงการควบคมุวตัถดุบิสง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 13 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 6 เม่ือเทียบกบัไตรมาสแรกของปี 2562 นอกจากนีถ้ึงแมว้า่คา่ใชจ้า่ยในการท ากิจกรรม
ทางการตลาดและรายการสนบัสนนุการขายเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยซึ่งสะทอ้นจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการ
จดัจ าหนา่ยและบริหารจ านวน 2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2 คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วถกูชดเชยไปกบัการเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 55 ของรายไดอ่ื้นท่ีไดร้บัจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศซึ่งชว่ยใหก้ าไรเบ็ดเสรจ็รวม
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้   
 
ดว้ยเหตเุหลา่นี ้การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2563 
มีจ  านวน 102 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 44 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 77 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมี
จ  านวน 58 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 

เปลีย่นแปลง

2562 2563 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,267,384 1,164,746 (8)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,060,958)  (945,651)      (11)

ก าไรข ัน้ตน้ 206,426 219,095 6 

รายไดอ้ ืน่ 29,277 45,242 55 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 235,703 264,337 12 

คา่ใชจ้า่ยในการจดัจ าหนา่ยและบรหิาร (145,475) (147,676) 2 

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 90,228 116,661 29 

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,024)         (1,066)          4 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 77 78 1 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 89,281 115,673 30 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (19,984)       (24,529)        23 

ก าไรส าหรบังวด 69,297 91,144 32 

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 64,987 86,503 33 

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 57,953 102,296 77 

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่1 

ม.ค. - ม.ีค. (3 เดอืน)
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กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ มีจ านวน 12,045 ลา้นบาท ณ ไตรมาสแรกของปี 2563 เพิ่มขึน้ 805 ลา้นบาท
หรือรอ้ยละ 7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ินแสดงไดด้งันี:้ 
 

 
 
ณ ไตรมาสแรกของปี 2563 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้จาก 5,264 ลา้น
บาท เป็น 6,462 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 23 ในขณะท่ีรายการลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นๆแทบไมมี่การ
เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวของของปี 2562 โดยสาเหตท่ีุท าใหร้ายการดงักลา่วเพิ่มขึน้คืออยา่งแรก
เกิดจากการเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิท่ีมาจากกิจกรรมด าเนินงานซึ่งประกอบดว้ยการลดลงของสินคา้
คงคลงัท่ีเกิดจากการควบคมุอยา่งเครง่ครดัของบรษิัทและการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้ อย่างท่ีสองเกิด
จากการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานซึ่งสง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จาก 9,112 ลา้น
บาท เป็น 9,397 ลา้นบาท     
 
ณ ไตรมาสแรกของปี 2563 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 หนีส้ินรวมของบรษิัทมีจ านวน 2,648 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 520 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 24 ในขณะท่ีสว่นของผูถื้อหุน้มีจ  านวน 9,397 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
285 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 อยา่งท่ีไดอ้ธิบายไวก้่อนหนา้ 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,600,682 77 9,447,251 78 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,638,997         23 2,597,486         22 

รวมสนิทรพัย์ 11,239,679 100 12,044,737 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,859,391         17 2,317,723         19 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 268,366            2 329,870            3 

รวมหนีส้นิ 2,127,757 19 2,647,593 22 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,111,922      81 9,397,144      78 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,239,679       100 12,044,737       100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563

รายการ

31 มนีาคม 2562 31 มนีาคม 2563 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว* 5,263,521               6,461,923               23 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 582,453                  592,849                  2 

สนิคา้คงเหลอื 2,748,849               2,364,630               (14)

สนิทรัพย์ 11,239,769             12,044,737             7 

รายการ

*เงนิลงทนุชัว่คราวคอืเงนิฝากธนาคารทีม่รีะยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่  3 เดอืนแตไ่ม่เกนิ 1 ปี ซึง่ถกูจัดอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรัพยท์างการเงนิหมุนเวยีน

อืน่ในงบแสดงฐานะการเงนิ
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แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2563 
 
เศรษฐกิจโลกเตม็ไปดว้ยความไมแ่นน่อนหลงัจากการแพระ่บาดอยา่งตอ่เน่ืองของไวรสัโควิด 19 มีทา่ทีว่า
จะไมจ่บลงในเรว็วนั และผลกระทบของไวรสัดงักลา่วอาจสง่ผลใหโ้ลกตอ้งเขา้สูภ่าวะเศรษฐกิจถดถอยท่ี
ย ่าแยท่ี่สดุครัง้หนึ่ง ในสว่นของประเทศไทยจะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าวอยา่งไมต่อ้งสงสยั
เพราะปัจจยัตา่งๆท่ีสง่เสรมิตอ่การเตบิโตของเศรษฐกิจถกูคาดการณว์า่จะหดตวัทัง้หมด ดงันัน้
ประสิทธิภาพของภาครฐัในส่วนของการใชจ้า่ย นโยบายช่วยเหลือดา้นการเงิน และมาตรการควบคมุการ
แพรร่ะบาดของไวรสั จะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั 
 
เม่ือพิจารณาถึงสถานการณปั์จจบุนั การบรโิภคปุ๋ ยเคมีจะขึน้อยูก่บัความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตรกร 
ดงันัน้ราคาผลผลิตทางการเกษตรและมาตรการชว่ยเหลือของรฐับาลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสง่เสรมิการ
เพาะปลกูในชว่งท่ีมีแหลง่น า้ใหใ้ชอ้ยา่งจ ากดั นอกจากนีก้ารระบาดของไวรสัโควิด 19 ยงัขดัขวางบรษิัทฯ
ในการท ากิจกรรมทางการตลาดในพืน้ท่ี เพ่ือตอบโตก้บัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ ผูบ้รหิารจะพยายามอย่างสดุ
ความสามารถในการติดตามสถานการณต์า่งๆ และจะพฒันานโยบายใหม่ๆ ท่ีมีความยืดหยุ่นตอ่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้เพ่ือรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด  
   
 
 
 


