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เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสหนึ่งปี 2562 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสหนึ่งปี 2562 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 65 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาทหรือร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ านวน 162 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 2562 ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 65 ล้านบาทและมีผลก าไรตอ่หุ้น 0.11 บาท ลดลง 97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 60 เมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ซึ่งมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 162 
ล้านบาทและผลก าไรตอ่หุ้น 0.28 บาท  
 
 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตวัด้วยอตัราท่ีลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แม้
การบริโภคภายในประเทศและการลงทนุจากภาครัฐยงัคงมีความแขง็แกร่ง แตก่ารหดตวัลงของการส่งออก
ในสินค้าหลายชนิดซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอปุสงค์ในระดบัโลกท่ีปรับลดลง ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นยัยะส าคญัตอ่การชะลอการขยายตวัของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้การเติบโตท่ีช้าลงในภาคการท่องเท่ียวเป็น
อีกปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้เศรษฐกิจมีความร้อนแรงน้อยลง ปัจจยัดงักลา่วจึงท าให้คาดการณ์ว่าการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ในปี 2562 จะอยู่ในระดบัท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 4 
 
 ภาคการเกษตรยงัคงไมฟื่น้ตวัในไตรมาสแรกของปี 2562 ดชันีราคาสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นา ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งสง่ผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรลดลงตามไปด้วยเมื่อเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เมื่อ
รวมกับปัญหาภัยแล้งท่ีเกิดขึน้ช่วงเพาะปลูกนอกฤดูกาลในหลายพืน้ท่ี จึงท าใ ห้สถานการณ์การท า
การเกษตรในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นปีท่ีแย่ท่ีสุดในรอบหลายปี  ในทางเดียวกัน 
สถานการณ์ด้านการเกษตรในประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งบริษัทได้มีการท าธุรกิจอยู่ด้วยนัน้ก็อยู่ในสภาวะท่ีไม่
ตา่งกนั 
 
 ดงันัน้บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากความยุ่งยากเหลา่นีอ้ย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ เกษตรกรในพืชหลาย
ชนิดเลือกท่ีจะไมท่ าการเพาะปลกูในช่วงนอกฤดกูาล ในพืน้ท่ีเพาะปลกูบางชนิด ด้วยความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้ปุ๋ ยเคมี แตเ่กษตรกรเลือกท่ีจะใช้ปุ๋ ยเคมีสตูรท่ีถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแทน สิ่งนีท้ าให้มลูค่า
ความต้องการปุ๋ ยเคมีลดลง นอกจากนี ้การขอความร่วมมือจากรัฐบาลในการลดราคาปุ๋ ยในสตูรหลกัยังท า
ให้เพ่ิมแรงกดดนัตอ่ผลประกอบการของผู้ประกอบการรายหลกัของอตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในไตรมาสแรกของ
ปี 2562 อีกด้วย 
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 ภายใต้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมดงัท่ีกลา่วมานี ้ผู้บริหารได้พยายามรักษาความ
ยืดหยุ่นในการบริหารและปรับนโยบายให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ความผนัผวน
ของต้นทนุด้านวตัถดุิบ ความเสี่ยงในด้านอตัราแลกเปลี่ยน รวมไปถึงได้มีการจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุการ
ขายอย่างมีกลยทุธ์ในรายพืน้ท่ีเพ่ือสามารถสามารถแขง่ขนัในตลาดท่ีมีการแขง่ขนัสงูได้ เพ่ือเป็นการบรรลุ
ถึงการเติบโตท่ีสงูขึน้ ผู้บริหารมีความพยายามท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก นอกจากนี ้ผู้บริหารได้พยายามท่ีจะ
ด าเนินโครงการริเร่ิมเชิงกลยทุธ์ใหม่ๆ  เพ่ือรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงและสร้างคณุคา่ใหม่ๆ  ให้กบับริษัท 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

 
 
รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2562 มีจ านวน 1,267 ล้านบาท 

ลดลง 396 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับจ านวน 1,663 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2561 
การลงลงของรายได้สืบเน่ืองมาจากสองปัจจัย 1) การลดลงของปริมาณขายซึ่งเป็นผลมาจากอปุสงค์ท่ี
ลดลงในอตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมี 2) การลดลงของราคาขายซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการควบคมุราคาของ
รัฐบาล ในส่วนของต้นทุนการขายและบริการนัน้ ลดลง 244 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 สดัส่วนของต้นทุน
ขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ เกิดจากการผลิตท่ีลดลงท าให้มีการใช้ประโยชน์จาก
โรงงานได้น้อยลง ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 
เน่ืองจากผู้บริหารพยายามอย่างเตม็ท่ีในการควบคมุต้นทนุในช่วงท่ีสภาวะตลาดไมด่ี 
 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,663,702 1,267,384 (24)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,304,392) (1,060,958)   (19)

ก าไรข ัน้ตน้ 359,310 206,426 (43)

รายไดอ้ ืน่ 19,662 29,277 49 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 378,972 235,703 (38)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (162,029) (145,475) (10)

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 216,943 90,228 (58)

ตน้ทนุทางการเงนิ (400) (1,024)          156 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 65 77 18 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 216,608 89,281 (59)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (50,015) (19,984)        (60)

ก าไรส าหรบังวด 166,593 69,297 (58)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 162,391 64,987 (60)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 144,934 57,953 (60)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่1 

ม.ค. - ม.ีค. (3 เดอืน)
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ด้วยเหตนีุ ้การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562
มีจ านวน 58 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจ านวน 
145 ล้านบาท 
กำรวเิครำะห์สภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจ านวน 11,239 ล้านบาท ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 ลดลง 966 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 รายละเอียดหลกัของทรัพย์สินแสดงได้ดงันี:้ 
 

 
 
ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดแทบไมม่ีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของ

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนๆ มีจ านวน 582 ล้านบาท ลดลง 600 ล้านบาทหรือร้อยละ 51 เป็นผล
มาจากการขายท่ีช้าลงและบริษัทฯ มีความระมดัระวงัมากขึน้ในการให้เง่ือนไขการช าระเงินในสภาวะตลาด
ปัจจบุนั ในขณะเดียวกนั สินค้าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วเน่ืองจาก
ผู้บริหารพยายามท่ีจะควบคมุระดบัของสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และเพ่ือเตรียมพร้อมใน
การสง่มอบตอ่เกษตรกรในช่วงฤดกูาลเพาะปลกูท่ีก าลงัจะมาถึง 

 
ณ ไตรมาสแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 หนีส้ินรวมของบริษัทมี

จ านวน 2,128 ล้านบาท ลดลง 1,350 ล้านบาทหรือร้อยละ 39 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 9,112 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 384 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,503,156 78 8,600,682 77 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,702,666         22 2,638,997         23 

รวมสนิทรพัย์ 12,205,822 100 11,239,679 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 3,230,395         26 1,859,391         17 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 247,872            2 268,366            2 

รวมหนีส้นิ 3,478,267 28 2,127,757 19 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,727,555      72 9,111,922      81 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,205,822       100 11,239,679       100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

31 มนีาคม 2561 31 มนีาคม 2562

รายการ

31 มนีาคม 2561 31 มนีาคม 2562 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 5,276,734               5,263,521               (0)

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 1,182,454               582,453                  (51)

สนิคา้คงเหลอื 2,870,659               2,748,849               (4)

สนิทรัพย์ 12,205,822             11,239,679             (8)

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 2561 
 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับภัยคุกคามท่ีมากขึน้จากสงครามทางการค้าระหว่าง
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างย่ิงสหรัฐอเมริกาและจีน การส่งออกของไทยจะได้รับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงนีแ้ละอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2562 นอกจากนี ้
การเมืองในช่วงหลงัการเลือกตัง้ท่ียงัคงเตม็ไปด้วยความไมช่ดัเจนสามารถสง่ผลตอ่ภาพรวมการเติบโตของ
เศรษฐกิจได้ ในขณะเดียวกนั ภาคการเกษตรยงัคงอยู่ในความเสี่ยงในช่วงท่ีราคาสินค้าเกษตรตกต ่าและ
ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดภาวะแล้งในช่วงฤดกูาลเพาะปลกู 

 
การใช้ปุ๋ ยเคมีในฤดกูาลเพาะปลกูช่วงไตรมาส 2 และ 3 จะเป็นตวัก าหนดภาพอตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมี

โดยรวมในปี 2562 ราคาผลผลิตการเกษตรท่ีส าคญัท่ีมีการปรับตวัสงูขึน้และการสนับสนุนจากรัฐบาลท่ี
แขง็แกร่งจะสามารถเพ่ิมก าลงัซือ้ของเกษตรกรและสร้างความมัน่ใจของพวกเขาในการเร่ิมต้นเพาะปลกู 
นอกจากนี ้ปริมาณน า้จะเป็นตวัก าหนดประเภทของพืช ระยะเวลา และปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมี บริษัทจะเฝา้
ระวงัปัจจยัเหลา่นีอ้ย่างใกล้ชิดและจะปรับเปลี่ยนกลยทุธ์เพ่ือรักษาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด 

  
 


