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ท่ี  073/2563 

  วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2563 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสามปี 2563 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสสามปี 2563 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 711 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 339 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 91 เม่ือเทียบกับก าไร
เบด็เสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 372 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 3 ของปี 2563 ระหว่าง

วันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนี ้ ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 บริษัทฯ มีก าไร

เบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 711 ลา้นบาทและมีผลก าไรต่อหุน้ 1.21 บาท เพิ่มขึน้ 339 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 91 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ซึ่งปัจจยัท่ีส่งผลใหต้วัเลขทัง้สอง

เพิ่มขึน้เกิดจากความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งฤดกูาลเพาะปลกูหลกั   

 

โดยภาพรวม เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ดีขึน้เล็กนอ้ยเน่ืองจากมาตราการปิดเมือง

ท่ีผ่อนปรนลงส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึน้ ซึ่งถึงแมว้่าผลกระทบจากการระบาด

รอบท่ีสองของไวรสัโควิด 19 ในหลายประเทศยงัคงส่งผลต่อการฟ้ืนตวัต่อภาคการส่งออกและท่องเท่ียว

ของประเทศไทย แตส่ญัญาณท่ีดีขึน้ของการบริโภคภายในประเทศรวมถึงความต่อเน่ืองในการใชจ้่ายของ

ภาครฐัเป็นสองปัจจยัส าคญัท่ีขบัเคล่ือนประเทศใหฟ้ื้นตวัอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดว้ยเหตเุหล่านีจ้ึงสง่ผลให้

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 

- ดว้ยปัจจยัสนบัสนนุทัง้ในดา้นสภาวะแวดลอ้มและตลาดสง่ผลใหบ้รษิัทฯท าก าไรเบ็ดเสรจ็รวม

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในชว่งไตรมาสท่ี 3 เพิ่มขึน้จาก 372 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 711 

ลา้นบาทในปี 2563 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 91 

- นอกจากนี ้การผอ่นปรนมาตรการปิดเมืองสง่ผลใหบ้รษิัทฯสามารถกลบัมาจดังานทางการ

ตลาดและการขายในพืน้ท่ีไดม้ากขึน้ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของกิจกรรมในพืน้ท่ีชว่ยเพิ่มการรบัรูใ้น   

แบรนดแ์ละสง่ผลดีตอ่เน่ืองถึงยอดขาย 

- ส าหรบัการใชปุ้๋ ยในไตรมาสท่ี 4 ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัปริมาณน า้ท่ีมีใหใ้ชน้อกฤดกูาล

เพาะปลกู อีกทัง้นโยบายประกนัราคาในพืชเศรษฐกิจหลกัๆยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีจะกระตุน้ให้

เกษตรกรเริ่มเพาะปลกูเร็วกว่าปกต ิ  
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หน่วยงานภาครฐัและศนูยว์ิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคาดการณว์่าอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะ

ปรบัตวัดีขึน้กวา่ท่ีคาดการณไ์วก้่อนหนา้จากสงูกวา่รอ้ยละ - 8 เป็น ต ่ากวา่รอ้ยละ - 8  

 

ภาคการเกษตรไทยมีการปรบัตวัท่ีดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 อันเป็นผลมาจากความ

ตอ้งการในการเพาะปลูกในช่วงฤดกูาลหลกัของเกษตรกรท่ีถูกกระตุน้โดยปริมาณน า้ท่ีมีมากพอจากฝนท่ี

ตกสะสมตอ่เน่ืองตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 2 นอกจากนีร้าคาผลผลิตทางการเกษตรหลกัๆ เชน่ ขา้ว,ปาลม์น า้มนัและ

ยางพาราดงึดดูใหเ้กษตรกรยอมเส่ียงเพาะปลกูถึงแมว้า่ก าลงัซือ้ของพวกเขายงัอยูใ่นระดบัไมส่งู ดงันัน้ดว้ย

ปัจจยัและสถานการณท่ี์เอือ้ประโชนเ์หลา่นีจ้งึสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีภายในประเทศเพิ่มขึน้ 

 

 นอกเหนือจากสภาวะบวกของสภาพแวดลอ้มและตลาดท่ีส่งผลใหบ้ริษัทฯมีผลการด าเนินงานท่ีดี

ขึน้ ผูบ้ริหารยังใหค้วามส าคญัต่อการลดตน้ทุนโดยควบคุมกระบวนการภายในดว้ยการจัดการในด้าน

วัตถุดิบ, ความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนและประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งบริษัทฯยังสามารถท า

กิจกรรมทางการตลาดและการขายในพืน้ท่ีไดเ้พิ่มขึน้อันเป็นผลมาจากการผ่อนปรนข้อบังคับต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทฯก็ยงัคงด าเนินกิจกรรมทางช่องทาง

ออนไลนอ์ย่างตอ่เน่ือง ดว้ยเหตผุลทัง้หมดจึงท าใหก้ าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือ

เทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

 

  

รายไดจ้ากการขายและบริการของบริษัทฯในไตรมาสท่ี 3 เพิ่มขึน้จาก 2,989 ลา้นบาทในปี 2562 

เป็น 3,704 ลา้นบาทในปี 2563 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 เม่ือเทียบปีตอ่ปี ซึ่งสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้เกิด

จากปริมาณน า้ฝนสะสมท่ีเพียงพอต่อการโนม้นา้วใหเ้กษตรกรท าการเพาะปลูก รวมถึงสถานการณใ์น

ตลาดตา่งประเทศท่ีสรา้งผลประโยชนแ์ก่ยอดขายของบริษัทฯ ดงันัน้ปัจจยัเหล่านีส้่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของ

บรษิัทเพิ่มขึน้ 386 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59 ในขณะเดียวกนับรษิัทฯยงัสามารถจดัการคา่ใชจ้า่ยในการขาย

และบรกิารใหอ้ยูใ่นระดบัเดมิไดถ้ึงแมจ้ะมีการจดักิจกรรมทางการขายและการตลาดในพืน้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 

ดว้ยเหตนีุ ้การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563

มีจ  านวน 711 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 339 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 91 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ท่ีมี

จ  านวน 372 ลา้นบาท   

 

  

เปลีย่นแปลง

2562 2563 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,988,643 3,703,871 24 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,329,477) (2,658,606)   14 

ก าไรข ัน้ตน้ 659,166 1,045,265 59 

รายไดอ้ ืน่ 22,781 35,599 56 
ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 681,947 1,080,864 58 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (199,371) (197,709) (1)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 482,576 883,155 83 

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,487)         (1,163)          (22)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 85 44 (48)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 481,174 882,036 83 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (101,452)     (170,532)      68 

ก าไรส าหรบังวด 379,722 711,504 87 

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 374,634 707,077 89 

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 372,290 711,189 91 

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่3

ก.ค. -ก.ย. (3 เดอืน)
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กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

 

 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 สินทรพัยร์วมของบริษัทมีจ านวน 12,632 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,314 ลา้น

บาทหรือรอ้ยละ 12 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 รายละเอียดหลกัของสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้  
 

 

 

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวเพิ่มขึน้อย่างมีนยัยะส าคญัท่ีรอ้ยละ 24 จาก 

5,882 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 เป็น 7,274 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2563 เพราะบริษัท

ยังให้ความส าคัญกับการคงสถานภาพของเงินสดไว้ถึงแม้เศรษฐกิจภายในประเทศจะเริ่มดีขึน้  ใน

ขณะเดียวกนัความตอ้งการปุ๋ ยเคมีท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงฤดกูาลเพาะปลูกหลกัส่งผลใหลู้กหนีก้ารคา้และลูกหนี ้

อ่ืนๆเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23 รวมถึงท าใหส้ินคา้คงเหลือลดลงรอ้ยละ 9  

 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,742,222 77 10,114,612 80 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,575,737         23 2,517,807         20 

รวมสนิทรพัย์ 11,317,959 100 12,632,419 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,217,382         11 1,643,965         13 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 269,900            2 332,711            3 

รวมหนีส้นิ 1,487,282 13 1,976,676 16 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,830,677      87 10,655,743 84 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,317,959       100 12,632,419     100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563

รายการ

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2563 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว* 5,882,222               7,274,246               24 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 725,287                  895,259                  23 

สนิคา้คงเหลอื 2,134,643               1,940,202               (9)

สนิทรัพย์ 11,317,959             12,632,419             12 

รายการ

*เงินลงทนุช ัว่คราวคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ใน

งบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบบัที ่9
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หนีส้ินรวมของบรษิัทมีจ านวน 1,977 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 490 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 33 ในขณะท่ีสว่น

ของผูถื้อหุน้มีจ  านวน 10,656 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 825 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 8 
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เศรษฐกิจโลกในไตรมาสท่ี 4 จะขึน้อยู่กับผลกระทบของการแพร่ระบาดรอบท่ีสองของโควิด 19 

เพราะถึงแมผ้ลการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ อาจชว่ยท าใหท้ิศทางของเศรษฐกิจโลกมีความชดัเจนขึน้

แต่การแพร่ระบาดท่ีเกิดขึน้ซ  า้สามารถท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆชะลอตัวและขัดขวางไม่ ให้

เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัไดอ้ย่างท่ีคาดการณไ์ว ้นอกจากนีส้ถานการณท์างการเมืองภายในประเทศท่ีตงึเครียด

อาจท าใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบกบัเหตกุารณห์ลายเหตกุารณท่ี์ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศชะลอการ

ฟ้ืนตวั ดงันัน้มาตารการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลในดา้นการบริโภคและการลงทนุภายในประเทศยงัคง

เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะชว่ยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ 

 

สืบเน่ืองจากกิจกรรมเพาะปลูกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยท่ีมีนอ้ยจึงส่งผลใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยเคมี

ขึน้อยู่กบัความตอ้งการเพาะปลกูในช่วงนอกฤดกูาลของเกษตรกร ดงันัน้นโยบายประกนัราคารอบใหม่ใน

พืชเศรษฐกิจตา่งๆ รวมถึงปรมิาณน า้ท่ีเพียงพอในเข่ือนหลกัๆ จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยเพิ่มความมั่นใจให้

เกษตรกรในการเริ่มตน้เพาะปลกูในช่วงฤดแูลง้ ทา้ยท่ีสดุบริษัทฯจะติดตามปัจจยัเหล่านีอ้ย่างใกลช้ิดและ

ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยอยา่งทนัทว่งที 

 

 

 


