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ท่ี 029/2561 

  วนัท่ี  15  พฤษภาคม  2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสหนึ่งปี 2561 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสหนึ่งปี 2561 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม
สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 162 ล้านบาท ลดลง 157 ล้านบาทหรือร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับก าไร
เบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ านวน 319 ล้านบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                 (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
 
ภำพรวมธุรกิจ   

 
 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานด้วยงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 บริษัทฯมีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 162 ล้านบาทและมีผลก าไรตอ่หุ้น 0.28 บาท ลดลง 157 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ซึ่งมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
319 ล้านบาทและผลก าไรตอ่หุ้น 0.55 บาท  
 
 เศรษฐกิจไทยซึ่งถกูขบัเคลื่อนโดยการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัต่อเน่ืองยังคงแสดงให้
เห็นถึงการเติบโตอย่างมัน่คงในไตรมาสแรกของปี 2561 ในทางกลับกัน ภาคการเกษตรมีการชะลอ
ตวัอย่างเห็นได้ชดั แม้ปริมาณน า้จะอยู่ในระดบัท่ีเพียงพอและผลผลิตทางการเกษตรมีการขยายตวั แต่การ
ลดลงของราคาผลผลิตทางการเกษตรอย่างมากโดยเฉพาะยางพาราได้ส่งผลกระทบมากกว่าการเพ่ิมขึน้
ของผลผลิต ซึ่งส่งผลให้รายได้และก าลงัซือ้ของเกษตรกรลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี ้ปริมาณการใช้
ปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยจึงลดลงอย่างชัดเจน และยังส่งผลให้ยอดขายของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน นอกจากนี ้บริษัทยังเผชิญกับการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนการผลิตในช่วงท่ีราคาวตัถุดิบมี
แนวโน้มสงูขึน้ ปัจจยัดงัท่ีกลา่วมาสง่ผลกระทบต่อการท าก าไรของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในไตรมาส
แรกของปี 2561  
 
 ผู้ บริหารได้พยายามรักษาความยืดหยุ่นในการบริหารและปรับนโยบายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจดังกล่าว เพ่ือเป็นการปรับตวัในช่วงตลาดขาลงและเพ่ือรักษาปริมาณการขาย 
ผู้บริหารได้มุง่เน้นไปท่ีการโฆษณาและสนบัสนนุการขายท่ีเฉพาะเจาะจงมากขึน้ นอกจากนี ้โรงงานบรรจุ
และโกดงัปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาท่ีก าลงัเร่ิมด าเนินการอย่างเตม็รูปแบบจะช่วยขยายรูปแบบทางธุรกิจ
และท าให้ธรุกิจของบริษัทมีความยัง่ยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร   
 

 
 
เน่ืองมาจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีท่ีลดลงมากกวา่ปกติในช่วงนอกฤดกูาลเพาะปลกู รายได้จาก

การขายและบริการลดลงร้อยละ 17 ในไตรมาสแรกของปี 2561 ในขณะเดียวกัน ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 
13 การลดลงของรายได้จากการขายและต้นทุนขายนัน้เป็นสดัส่วนท่ีไม่เท่ากันเน่ืองจากราคาวตัถุดิ บท่ี
สงูขึน้นัน้ท าให้ต้นทนุขายเพ่ิมสงูขึน้ไปด้วย 
  
 ในทางกลบักนั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้
ของกิจกรรมด้านการโฆษณาและส่งเสริมการขายเพ่ือรักษาต าแหน่งของบริษัทในตลาดในช่วงท่ีมีความ
ต้องการซือ้ต ่าแต่มีการแข่งขนัสูง นอกจากนี ้การเตรียมความพร้อมของ ที .ซี.ซี.ซี. เมียนมา ซึ่งจะเร่ิม
ด าเนินการอย่างเตม็รูปแบบในไตรมาสถดัไปยงัสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัยะส าคญั 
 

ด้วยเหตนีุ ้การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 
ลดลง 160 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 

 
 
 
 
 
 

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,008,227 1,663,702 (17)
ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,500,320) (1,304,392) (13)
ก าไรข ัน้ตน้ 507,907 359,310 (29)
รวมรายไดอ้ ืน่ 40,903 19,662 (52)
ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 548,810 378,972 (31)
รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (145,716) (162,029) 11 
ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 403,094 216,943 (46)
ตน้ทนุทางการเงนิ (784) (400) (49)
สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 74 65 (12)
ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 402,384 216,608 (46)
ภาษเีงนิได ้ (79,980) (50,015) (37)
ก าไรส าหรบังวด 322,404 166,593 (48)
การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 318,725 162,391 (49)
การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 304,940 144,934 (52)

หนว่ย :   พนับาท
ไตรมาส ที1่ (ม.ค. - ม.ีค. )
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กำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯมีจ านวน 12,206 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ลดลง 225 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคมปี 2560  

 
รายละเอียดหลกัของทรัพย์สินแสดงได้ดงันี ้

 

 
 
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6 ในขณะท่ีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้

หมนุเวียนอ่ืนๆเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13 เน่ืองมาจากการปรับระยะเวลาสินเช่ือชั่วคราวให้กับลกูค้าบางรายเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท นอกจากนี ้สินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 ท าให้บริษัท
สามารถสง่มอบปุ๋ ยเคมีตามความต้องการท่ีคาดวา่จะมีมากขึน้ในช่วงฤดกูาลเพาะปลกูท่ีก าลงัจะมาถึง 

 
 
 
 
 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,863,582 79 9,503,156 78 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,567,514           21 2,702,666           22 
รวมสนิทรพัย์ 12,431,096 100 12,205,822 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 3,994,331           32 3,230,395           26 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 263,243              2 247,872              2 
รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 8,173,522           66 8,727,555           72 
รวมหนีส้นิและสว่น 12,431,096     100 12,205,822     100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(งบการเงนิรวม)

31 มนีาคม
 

2560 31 มนีาคม
 

2561

รายการ

31 มนีาคม 2560 31 มนีาคม 2561 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,609,776                  5,276,734                  (6)

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ๆ 1,045,269                  1,182,454                  13 

สนิคา้คงเหลอื 2,642,923                  2,870,659                  9 

สนิทรัพย์ 12,431,096                12,205,822                (2)

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 2561 
 

เศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 จะถกูขบัเคลื่อนโดยการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองจากประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ความตึงเครียดท่ีลดลงในคาบสมุทรเกาหลี
สามารถสร้างความเช่ือมั่นในเชิงบวกแก่ตลาดโลกได้ ปัจจัยเหล่านี ้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการสง่ออกและการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมขึน้ของแนวโน้มการปกป้อง
ทางการค้าและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายทางการเงินของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยงัคงเป็นปัจจัยท่ี
ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อมุมมองทางเศรษฐกิจทัง้ของโลกและของไทยได้ ในส่วนภาค
การเกษตรคาดว่าจะมีการฟื้นตวัเกิดขึน้อนัเป็นผลมาจากปริมาณน า้ท่ีเพียงพอและการฟื้นตวัของราคา
ในช่วงฤดกูาลเพาะปลกูในไตรมาสถัดไป นอกจากนี ้มาตรการเชิงรุกเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล
น่าจะท าให้ภาพรวมของภาคการเกษตรในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ดีขึน้ 

 
การใช้ปุ๋ ยนัน้ขึน้อยู่กับอ านาจซือ้ของเกษตรกรและความมัน่ใจของพวกเขาในการเร่ิมเพาะปลกู

ในช่วงเร่ิมต้นฤดูกาล มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล การฟื้นตัวของราคาผลผลิตทางการเกษตร และ
ปริมาณน า้ท่ีเพียงพอจะช่วยเร่งกิจกรรมด้านการเพาะปลกูและจะช่วยเพ่ิมปริมาณการใช้ปุ๋ ย บริษัทจะเฝ้า
ระวงัปัจจยัเหลา่นีอ้ย่างใกล้ชิดและจะปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือสอดรับกบัการเปลี่ยนแปลงตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 

 

  
 


