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ท่ี 032/2558 

  วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2558 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนชีแ้จง
เหตผุลท่ีทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 20 นัน้ 
บริษัทฯ ขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีผลกําไรสทุธิจํานวน 102 ล้าน
บาท สว่นผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยสําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 มีผลกําไรสทุธิ จํานวน 343 ล้านบาท 

 สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

  (นายเออิจิ ฮามาดา) 

                    ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ   

 
 บริษัทฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบบัญชีไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ระหว่างวันท่ี 1 
มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ว่า บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 125 ล้านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 0.21 บาท ซึ่งลดลง 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 ท่ีมีผลกําไรสทุธิจํานวน 339 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 0.58 
บาท  
 
 สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558  เศรษฐกิจโลกเร่ิมมีสญัญาณท่ีดีขึน้ 
เน่ืองมาจากความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ความกงัวลตอ่การชะลอ
ตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และความไม่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของประเทศกรีซ ทําให้
เศรษฐกิจโลกไม่สามารถเติบโตได้อย่างมีนยัสําคญั ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงซบเซาอย่าง
ตอ่เน่ืองมาตัง้แตไ่ตรมาสสดุท้ายของปี 2557 ทําให้การส่งออกลดลงตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2558 เน่ืองจาก
ความต้องการของตา่งประเทศท่ีลดลง และรัฐบาลได้ชะลอโครงการลงทนุและการใช้จ่าย ประกอบกบัดชันี
การบริโภคของเอกชนก็ลดลงเน่ืองจากภาวะหนีค้รัวเรือนท่ีสงูขึน้ อีกทัง้ราคาสินค้าทางการเกษตรยงัคง
ตกต่ําอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดดอกเบีย้เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และปรับลด
เป้าหมายการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยลงมาเหลือ 3.8%    
 
 สําหรับธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางลบภายนอกดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พืน้ท่ีการเพาะปลกูลดลง อนัเน่ืองมาจากภาวะฝนทิง้ช่วงยาวนาน และการงดจ่ายนํา้จากเข่ือน
เพ่ือใช้ในการทํานาปรัง   

2) กําลงัการซือ้ของเกษตรกรลดลง เน่ืองจากราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรมี
รายได้ลดลงและประสบปัญหาขาดแคลนเงินทนุในการใช้จ่ายและซือ้ปัจจยัการผลิตสําหรับการเพาะปลกู
ฤดใูหม ่ 

3) การปรับลดราคาจําหน่ายปุ๋ ยเคมี ตามความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์โดยปรับลดราคา
จําหน่ายปุ๋ ยเคมีลง 40 – 50 บาทตอ่กระสอบ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ซึง่สง่ผลตอ่รายได้ของบริษัทฯ 

จากปัจจยัท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ในไตรมาสนีป้ระเทศไทยมีพืน้ท่ีการเพาะปลกูและความ
ต้องการในการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลง และราคาปุ๋ ยเคมีก็ปรับลดลงเช่นเดียวกนั ซึง่ทัง้หมดสง่ผลกระทบตอ่ผลการ
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ดําเนินงานของบริษัทฯ ทําให้ผลประกอบการไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ลดลงร้อยละ 63 เม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปี 2557   

 
แม้ว่าธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ แต่ฝ่ายบริหารได้ใช้ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 

พร้อมทัง้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตา่งๆ อย่างใกล้ชิด และติดตามความต้องการปุ๋ ยเคมีของตลาด ทัง้นี ้ฝ่าย
บริหารจะพยายามสดุความสามารถท่ีจะบริหารจดัการกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผลประกอบการดี
ขึน้  

 
 

ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร   
 
 

 
 

 
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 กบัปี 2557 จะ

เห็นได้ว่ากําไรลดลง 214 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 เหตท่ีุกําไรลดลงนีเ้ป็นผลมาจาก รายได้จากการขาย
ลดลงเน่ืองจากปริมาณการสง่มอบสินค้าท่ีลดลงซึง่เป็นไปตามความต้องการปุ๋ ยเคมีของตลาดท่ีลดลงด้วย 
(รายละเอียดไดอ้ธิบายไว้ในส่วนของภาพรวมธุรกิจข้างตน้) นอกจากนี ้ราคาขายปุ๋ ยเคมีได้ลดราคาลงโดย
เฉล่ียร้อยละ 3 ตามความร่วมมือในการลดราคาขายปุ๋ ยเคมีกบักระทรวงพาณิชย์ แตต้่นทนุขายกลบัปรับตวั
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 ทําให้กําไรขัน้ต้นลดลง 256 ล้านบาทหรือร้อยละ 53 ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร รายได้อ่ืนๆ และ ต้นทนุทางการเงิน มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2557      

 

เปลีย่นแปลง

2557 2558 %

รายไดจ้ากการขาย 2,280,959 1,655,555 (27)

ตน้ทนุขาย (1,799,811) (1,430,800) (21)
กําไรข ัน้ตน้ 481,148 224,755 (53)
รวมรายไดอ้ืน่ 28,373 34,278 21 
กําไรก่อนค่าใชจ้่าย 509,521 259,033 (49)
รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (107,257) (112,602) 5 
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 402,264 146,431 (64)
ตน้ทนุทางการเงนิ (5,717) (4,491) (21)
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 396,547 141,940 (64)
ภาษเีงนิได ้ (57,687) (16,835) (71)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 338,860 125,105 (63)

หน่วย :    พนับาท
ไตรมาส ท ี1่
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 
 

 
 

 
ณ วนัสิน้ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 10,134 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัวนัสิน้ไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 โดยมีรายละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 
 

 
 

 
ณ วนัสิน้ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 เม่ือเปรียเทียบกบัวนัสิน้ไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 บริษัทฯมี

หนีส้ินรวมทัง้สิน้ 3,430 ล้านบาท ลดลง 1,050 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น
จํานวน 6,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 381 ล้านบาทหรือร้อยละ 6   

 
 
 
 
 

  

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,420,423 78 7,956,045 79 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,381,957       22 2,177,782       21 
รวมสนิทรพัย ์ 10,802,380 100 10,133,827 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 4,256,666       39 3,200,574       32 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 223,155          2 229,361          2 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,322,559       59 6,703,892       66 
รวมหนีส้นิและส่วน 10,802,380 100 10,133,827 100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ

31 มนีาคม 2557 31 มนีาคม 2558

รายการ

31 มนีาคม 2557 31 มนีาคม 2558 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด 3,687,657                3,739,797                1.4 

ลูกหนีก้ารคา้ 652,287                   553,358                   (15.2)

สนิคา้คงเหลอื 4,027,707                3,436,598                (14.7)

สนิทรัพย์ 10,802,380              10,133,827              (6.2)

รายการ
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2558 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2558 ยังคงผันผวนเน่ืองจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงปัญหาหนีส้ินครัวเรือนในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้กําลังการซือ้และการบริโภคลดลง ขณะท่ีการ
ส่งออกและการลงทุนต่างๆ ของรัฐยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อีกทัง้สถานการณ์ราคาสินค้าทาง
การเกษตรยงัไม่มีแนวโน้มการฟืน้ตวั สําหรับปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานธุรกิจปุ๋ ยเคมีในปี 
2558 มีดงันี ้ 

 
1. สภาพคล่องทางการเงนิและกาํลังการซือ้ของเกษตรกร   
 
การผลิตทางการเกษตรในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ยงัคงมีความเส่ียงอย่างมาก เน่ืองจาก

ราคาสินค้าทางการเกษตรท่ีตกต่ําอย่างตอ่เน่ือง ทําให้เกษตรกรขาดสภาพคลอ่งในการลงทนุปัจจยัในการ
ผลิตฤดใูหม่ ซึ่งจําเป็นต้องติดตามแนวนโยบายและความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อสถานการณ์การลงทุน
เพาะปลกูฤดกูาลใหม ่และรายได้จากราคาผลผลติท่ีจะเกิดขึน้ของเกษตรกรตอ่ไป 

 
2. ปริมาณนํา้เพื่อการเพาะปลูก  
 
ภาวะภยัแล้ง รวมถึงปัญหาฝนทิง้ช่วงท่ียาวนาน การงดจ่ายนํา้จากเข่ือนเพ่ือการเพาะปลกูทําให้

พืน้ท่ีทําการเพาะปลกูและความต้องการปุ๋ ยเคมีลดลงไปมากในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 แต่ฤดฝูนท่ี
กําลงัจะถึงนีแ้ละการเร่ิมจ่ายนํา้จากเข่ือนเพ่ือการเพาะปลกูถือเป็นสญัญาท่ีดีตอ่ภาคเกษตรกรรม โดยหาก
ปริมาณนํา้เพ่ือการเพาะปลูกเพียงพอ พืน้ท่ีเพาะปลูกก็จะเพิ่มขึน้ซึ่งส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้
ปุ๋ ยเคมีเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 

 
3. การปรับลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมี  
  
กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือกับสมาคมการค้าปุ๋ ยและธุรกิจการเกษตรไทยและ

ผู้ประกอบการปุ๋ ยเคมี ให้มีการพิจารณาปรับลดราคาจําหน่ายปลีกปุ๋ ยเคมีลง ซึ่งให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 16 
เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558  

 
   

 


