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ท่ี  056/2563 

  วนัท่ี  14  สิงหาคม  2563 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสองปี 2563 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสสองปี 2563 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 568 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 200 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 54 เม่ือเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 368 ลา้นบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบทา้ยหนงัสือฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                 (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

 

 

เลขานกุารบรษิัท โทร 02 639 8888 ตอ่ 8909  
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

 
ภำพรวมธุรกิจ   

 
 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 568 ลา้นบาทและมีผลก าไรตอ่หุน้ 0.97 บาท เพิ่มขึน้ 200 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 54 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ซึ่งมีก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 368 ลา้นบาท
และผลก าไรต่อหุน้ 0.63 บาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ของก าไรเกิดจากท่ีบริษัทฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อการควบคุม
การด าเนินงานภายในองคก์รและการขยายไปยงัตลาดสง่ออก   
 
 
  
  

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 

- ถึงแมใ้นชว่งไตรมาสท่ี 2 เศรษฐกิจและธุรกิจปุ๋ ยภายในประเทศยงัประสบกบัความยากล าบากใน

การฟ้ืนตวั บริษัทฯยงัคงสามารถท าก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ไดเ้พิ่มขึน้ 200 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 54 เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมาจาก 368 ลา้นบาท เป็น 568 ลา้นบาท  

- สาเหตหุลกัท่ีท าใหก้ าไรในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้เกิดจากท่ีบรษิัทฯไดค้วบคมุการ

ด าเนินงานภายในองคก์รอย่างเครง่ครดั เชน่ การควบคมุวตัถดุบิ, การจดัการตน้ทนุคงท่ี และการ

ลดคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เพ่ือใหบ้ริษัทฯสามารถด าเนินกิจการดว้ยคา่ใชจ้า่ยท่ีนอ้ยท่ีสดุ 

- นอกจากนัน้ ในขณะท่ีการท ากิจกรรมทางการตลาดภายในพืน้ท่ีจะถกูจ ากดัดว้ยขอ้ก าหนดตา่งๆ

ภายใตพ้ระราชก าหนดฉกุเฉินของรฐับาล การท ากิจกรรมบนชอ่งทางออนไลนไ์ดถ้กูน ามาใชม้าก

ขึน้ในชว่งไตรมาสท่ีผ่านมาเพ่ือเป็นอีกหนึ่งชอ่งทางในการเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ปัจจบุนัและกลุม่

ลกูคา้ใหม่  

- สว่นความตอ้งการปุ๋ ยเคมีในไตรมาสท่ี 3  นัน้จะขึน้อยูก่บัปรมิาณน า้ท่ีเพียงพอส าหรบัพืน้ท่ี

เพาะปลกูรวมถึงมาตรการชว่ยเหลือดา้นการเงินจากทางรฐับาล ซึ่งทัง้สองปัจจยัจะกระตุน้ให้

เกษตรกรมีความตอ้งการเพาะปลกูในชว่งฤดกูาลหลกั 
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 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ยังอยู่ในสถานภาพท่ีอ่อนแอเพราะผลกระทบจาก
สถานการณไ์วรสัโควิด 19 มีความรุนแรงมากกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ซึ่งส่งผลใหท้ั่ วโลกตอ้งออกมาตรการคุม้
คมุการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัท่ีมีความเขม้ขน้และยาวนานขึน้ ทา้ยท่ีสดุการการกระท าดงักลา่วสง่ผลกระทบ
เชิงลบตอ่เศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการสง่ออกและการท่องเท่ียว นอกจากนีอ้ตัรา
การว่างงานท่ีสงูขึน้รวมถึงการใชจ้่ายของประชาชนท่ีระมดัระวงัมากขึน้ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสัท า
ใหก้ารบริโภคภายในประเทศลดลง ดว้ยเหตเุหล่านีห้น่วยงานภาครฐัและศนูยว์ิจยัตา่งๆ คาดการณว์่าปีนี ้
อตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจไทยจะตกลงมากกวา่ -8% 
  
 ภาคการเกษตรไทยในช่วงไตรมาสท่ี 2 ยงัไม่ดีขึน้เพราะถึงแมป้ริมาณฝนทั่วประเทศจะเพิ่มขึน้เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เล็กนอ้ย แตป่ริมาณฝนท่ีเพิ่มขึน้ยงัไม่เพียงพอส าหรบัเกษตรกรใน
การเริ่มตน้เพาะปลกูเพราะปริมาณฝนท่ีตกลงมายงัคงต ่ากว่าปริมาณเฉล่ีย  ในขณะเดียวกนัการท่ีรฐับาล
ใหเ้งินเยียวยาในช่วงการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ไม่ไดส้่งผลใหก้ าลงัซือ้ของเกษตรกรฟ้ืนตวัมาก
นกัเพราะผลกระทบจากภยัแลง้ในชว่งหลายเดือนท่ีผ่านมาไดส้รา้งความเสียหายใหก้บัรายไดข้องเกษตรกร
เป็นอยา่งมาก ดงันัน้เกษตรกรจงึไมส่ามารถท าการเพาะปลกูเพ่ือฉวยโอกาสในช่วงท่ีราคาขา้วและขา้วโพด
ขึน้ไดเ้น่ืองจากปริมาณน า้ท่ียังไม่เพียงพอรวมถึงจากก าลงัซือ้ท่ีอ่อนแอ ทา้ยท่ีสุดอุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีก็
ไดร้ับผลกระทบจาก 2 ปัจจัยดังกล่าว ซึ่งท าให้ความต้องการปุ๋ ยเคมีภายในประเทศลดลงอย่างไม่มี
ขอ้ยกเวน้   
  

เพ่ือรบัมือกับสถาณการณข์า้งตน้ ผูบ้ริหารตดัสินใจท่ีจะด าเนินกลยทุธต์่างๆดงันี ้กลยุทธแ์รกคือ
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการจดัการในการด าเนินงานภายใน เช่น ควบคมุวตัถุดิบ , จดัการความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนและดแูลการผลิต ซึ่งทัง้หมดถูกด าเนินการเพ่ือใหบ้ริษัทฯบรรลเุป้าหมายในการลด
ตน้ทนุ กลยทุธท่ี์สองคือผูบ้ริหารไดข้ยายขอบเขตการคา้ไปยงัประเทศขา้งเคียงเพ่ือเพิ่มฐานลกูคา้ กลยทุธ์
สดุทา้ยคือถึงแมว้่าสถาณการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด 19 ไดข้ดัขวางบริษัทฯไม่ใหจ้ดักิจกรรมทางการ
ตลาดในพืน้ท่ีไดม้ากนกั แตบ่ริษัทฯไดใ้ชโ้อกาสนีผ้นัตวัเองเขา้สู่ช่องทางออนไลนม์ากขึน้โดยผลิตรายการ
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเฟซบุ๊คเพ่ือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนด ์(Brand Awareness) ดว้ย
การด าเนินกลยทุธต์า่งๆเหล่านีส้่งผลให้ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส
เดียวกนักบัปีก่อนหนา้ถึงแมส้ถานการณภ์ายในประเทศยงัไมเ่อือ้อ านวย  
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

 
 
รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยท่ีรอ้ยละ 2 จาก 3,157 

ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 3,223 ลา้นบาทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากยอดขายในตลาดต่างประเทศได้แก่ 
กมัพชูา, เมียนมารแ์ละลาว นอกจากนีก้ารควบคมุท่ีเขม้งวดในการจดัซือ้วตัถดุิบและการจดัการการผลิตยงั
ส่งผลใหต้น้ทุนขายและบริการลดลงรอ้ยละ 7 จาก 2,515 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 2,335 ลา้นบาทในปี 
2563 ทา้ยท่ีสุดปัจจัยเหล่านีส้่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯเพิ่มขึน้ 246 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 38 เม่ือ
เทียบกับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ในขณะเดียวกันการปรับเปล่ียนวิธีด  าเนินงานในดา้นการขายและ
การตลาดในพืน้ท่ีระหว่างช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารลดลงจาก 
199 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 184 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7     
 

ดว้ยเหตนีุ ้การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
มีจ  านวน 556 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 199 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 56 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ท่ีมี
จ  านวน 357 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 

เปลีย่นแปลง

2562 2563 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,157,052 3,223,346 2 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,514,779) (2,335,032)   (7)

ก าไรข ัน้ตน้ 642,273 888,314 38 

รายไดอ้ ืน่ 22,528 23,166 3 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 664,801 911,480 37 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (198,541) (184,290) (7)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 466,260 727,190 56 

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,488)         (1,533)          3 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 74 67 (9)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 464,846 725,724 56 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (94,667)       (154,643)      63 

ก าไรส าหรบังวด 370,179 571,081 54 

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 367,716 567,553 54 

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 357,289 556,299 56 

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่2 

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

 
 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ มีจ านวน 11,888 ลา้นบาท ณ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เพิ่มขึน้ 428 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 4 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2562 ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ินแสดงไดด้งันี:้ 
 

 
 
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีรอ้ยละ 24 จาก 

4,393 ล้านบาท เป็น 5,451 ล้านบาท เพราะบริษัทฯตอ้งการเก็บเงินให้เพียงพอเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินภายใตส้ถานการณเ์ศรษฐกิจและตลาดในปัจจุบนั ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นจากสินค้าคงเหลือของ
บรษิัทท่ีลดลงรอ้ยละ 19 จาก 3,242 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 2,637 ลา้นบาทในปี 2663 เพ่ือเพิ่มเงินสดใน
มือรวมถึงรบัมือตอ่ความไม่แน่นอนในตลาดปุ๋ ย  ในขณะเดียวกนัรายการลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นๆยงัคง
อยูใ่นระดบัเดมิเม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา  
 

หนีส้ินรวมของบรษิัทมีจ านวน 1,948 ลา้นบาท ลดลง 59 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3 ในขณะท่ีสว่นของ
ผูถื้อหุน้มีจ  านวน 9,940 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 487 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5 
 
 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,841,467 77 9,324,032 78 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,617,953 23 2,563,605         22 

รวมสนิทรพัย์ 11,459,420 100 11,887,637 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,734,397 15 1,612,456         13 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 271,724 3 335,054            3 

รวมหนีส้นิ 2,006,121 18 1,947,510 16 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,453,299 82 9,940,127 84 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,459,420     100 11,887,637     100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 มถิุนายน 2562 30 มถิุนายน 2563

รายการ

30 มถินุายน 2562 30 มถินุายน 2563 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว* 4,393,347               5,450,642               24 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 1,206,349               1,232,834               2 

สนิคา้คงเหลอื 3,241,666               2,636,776               (19)

สนิทรัพย์ 11,459,420             11,887,637             4 

รายการ

*เงินลงทนุช ัว่คราวคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ใน

งบแสดงฐานะการเงิน
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แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2563 
 

เศรษฐกิจโลกถกูคาดการณว์า่จะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปในชว่งครึ่งหลงัของปีสืบเน่ือง
จากท่ีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเริ่มรบัมือกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด 19 ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเริ่มใหม่อีกครัง้หลังจากมีการผ่อนปรน
มาตราการควบคมุตา่งๆ อยา่งไรก็ตามความเป็นไปไดใ้นการแพรร่ะบาดระลอกใหมข่องโคโรน่าไวรสัรวมถึง
การปะทใุหม่อีกครัง้ของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯและจีนเป็นเหตกุารณส์ าคญัท่ีอาจขดัขวางการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจโลกในชว่งครึง่หลงัของปี 2563  

 
การบริโภคปุ๋ ยเคมีในช่วงฤดูกาลหลักส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับปริมาณน า้ท่ีเพียงพอส าหรับพืน้ท่ี

เกษตรกรรม นอกจากนีม้าตราการช่วยเหลือทางการเงินของรฐับาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลกูตา่งๆ เช่น 
เงินอุดหนุนปัจจัยทางการผลิตหรือการชะลอช าระหนี ้เป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีจะกระตุน้ความตอ้งการ
เพาะปลูกของเกษตรกร ดังนั้นบริษัทจะติดตามปัจจัยเหล่านีอ้ย่างใกล้ชิดและปรับกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความเปล่ียนแปลงในตลาดท่ีอาจเกิดขึน้ 
   

 

 
 

 


