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ท่ี  034/2564 

  วนัท่ี  17  พฤษภาคม  2564 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2564 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2564 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 317 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 230 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 266 เม่ือเทียบกบัก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 87 ลา้นบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบทา้ยหนงัสือฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

          นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ 

                 (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

 

 

เลขานกุารบรษิัท / พชระ โทร 02 639 8888 ตอ่ 8909  
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 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 

 
ภำพรวมธุรกิจ   

 
 บรษิัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2564 ระหวา่ง
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 317 ลา้นบาทและมีผลก าไรตอ่หุน้ 0.54 บาท เพิ่มขึน้ 230 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
รอ้ยละ 266 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2563 ซึ่งมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 87 ลา้น
บาทและผลก าไรต่อหุน้ 0.15 บาท ซึ่งการเพิ่มขึน้ดงักล่าวเกิดจากการความตอ้งการใชปุ้๋ ยท่ีสูงขึน้รวมถึง
การส ารองสินคา้เพ่ือเตรียมส าหรบัฤดกูาลเพาะปลูกหลกัท่ีก าลงัมาถึง 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสหนึ่งคอ่นขา้งซบเซาเพราะการระบาดรอบท่ีสองของโควิด 19 ในช่วงตน้ปี
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาคการ
ท่องเท่ียวซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตัวอย่างเช่ืองชา้เน่ืองจาก
มาตรการควบคมุการเดนิทางระหว่างประเทศยงัคงมีอยู่และคาดวา่การฟ้ืนตวัจะดีขึน้เม่ือประเทศส่วนใหญ่

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 

- จากความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีท่ีเพิ่มขึน้ของเกษตรกรรวมถึงความตอ้งการของลกูคา้ในการส ารอง

สินคา้ท่ีมีมากขึน้ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2564 สง่ผลใหบ้รษิัทฯท าก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัท

ใหญ่เพิ่มขึน้ 230 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 266 จาก 87 ลา้นบาท เป็น 317 ลา้นบาท  

- ในขณะเดียวกนั การท ากิจกรรมบนชอ่งทางออนไลนก์ลายมาเป็นช่องทางในการเพิ่มการรบัรู ้

ของแบรนดต์อ่ลกูคา้และตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนๆ เน่ืองจากการระบาดของไวรสัโควิด 19 ท่ี

เกิดขึน้ซ  า้ๆไดส้รา้งความยุง่ยากส าหรบัการจดักิจกรรมในพืน้ท่ีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

- ถึงแมก้ารปรบัตวัสงูขึน้ของราคาวตัถดุบิอาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทฯในไตรมาสท่ีสอง แตบ่ริษัทฯ

จะคอยตดิตามสถานการณด์งักลา่วอย่างใกลช้ิดอีกทัง้จะควบคมุการด าเนินงานและการผลิต

เพ่ือรกัษาก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

- ทา้ยท่ีสดุ การใชปุ้๋ ยในไตรมาสสองขึน้อยู่กบัความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตรกร ดงันัน้

ปรมิาณน า้ในชว่งฤดฝูน, ราคาผลผลิตทางการเกษตรและนโยบายของรฐับาลจะเป็นปัจจยั

ส าคญัท่ีก าหนดความตอ้งการของตลาด  
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เริ่มมีภูมิคุม้กนัหมู่ ดงันัน้ดว้ยปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหห้น่วยงานวิจยัต่างๆคาดการณว์่าอตัราการ
เจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะอยูป่ระมาณรอ้ยละ 3     

 
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยขยายตวัดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ีหนึ่งซึ่งเป็นผลจาก 3 ปัจจยั ปัจจยั

แรกคือปริมาณฝนท่ีสะสมตัง้แต่ช่วงครึ่งปีหลงัของปีท่ีแลว้ส่งผลใหป้ริมาณน า้ มีเพียงพอต่อการเพิ่มการ
เพาะปลกูในช่วงนอกฤดกูาล ปัจจยัท่ีสองคือราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสมเช่นขา้วและขา้วโพด
กระตุน้ความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกร ปัจจัยสุดท้ายคือความต่อเน่ืองของนโยบายช่วยเหลือ
ทางดา้นการเงินของรฐับาลเช่นนโยบายประกนัราคาผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงมาตราการเยียวยาต่างๆ
ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 ช่วยเพิ่มก าลงัซือ้ของเกษตรกร ดงันัน้ปัจจยัเหล่านีจ้ึงส่งผลให้
ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีในการเพาะปลกูมีเพิ่มขึน้   
  

ในขณะเดียวกนัผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ไมไ่ดเ้กิดจากแคปั่จจยัทางภาคเกษตรกรรมท่ีเอือ้ตอ่ธุรกิจ
เพียงเทา่นัน้แตย่งัรวมถึงการท าหนา้ท่ีของผูบ้รหิารฯในการควบคมุการท างานดา้นตา่งๆขององคก์รเช่นการ
จัดการสินคา้คงคลัง, การผลิตและอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือให้บริษัทฯด าเนินการดว้ยต้นทุนท่ีเหมาะสม 
นอกจากนีส้ภาวะปุ๋ ยในตลาดตา่งประเทศท่ีมีราคาสงูขึน้ยงัเป็นปัจจยัเสริมท่ีท าใหย้อดขายของบริษัทฯโต
ขึน้เน่ืองจากลูกคา้มีความตอ้งการส ารองสินคา้ ท้ายท่ีสุดบริษัทฯไดใ้ห้ความส าคัญมากขึน้ในการท า
กิจกรรมบนช่องทางออนไลนเ์พ่ือตอบโตต้อ่ขอ้จ ากดัในการจดักิจกรรมในพืน้ท่ีระหว่างการแพรร่ะบาดของ
ไรวสัโควิด 19 ซึ่งผลลพัธ์จากปัจจยัทัง้หมดส่งผลให้บริษัทฯท าก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือ
เทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,164,746 1,868,631 60 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (945,651)     (1,403,852)   48 

ก าไรข ัน้ตน้ 219,095 464,779 112 

รายไดอ้ ืน่ 45,242 66,390 47 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 264,337 531,169 101 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (147,676) (125,722) (15)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 116,661 405,447 248 

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,066)         (999)             (6)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 78 47 (40)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 115,673 404,495 250 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (24,529)       (82,780)        237 

ก าไรส าหรบังวด 91,144 321,715 253 

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 86,503 316,506 266 

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 102,296 322,140 215 

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่1 

ม.ค. - ม.ีค. (3 เดอืน)
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รายไดจ้ากการขายและบริการในไตรมาสแรกเพิ่มขึน้ 704 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 60 จาก 1,165 
ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,869 ล้านบาทในปี 2564 ซึ่งสาเหตุเกิดจากความต้องการเพาะปลูกของ
เกษตรกรท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเพียงพอ, ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีเหมาะสมและความช่วยเหลือ
ทางดา้นการเงินจากรฐับาล ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุท่ีท าให้ตวัเลขดงักล่าวเพิ่มขึน้ เกิดจากลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ส ารองสินคา้ในช่วงท่ีราคาวตัถดุิบดีดตวัสงูขึน้ ในขณะเดียวกนัปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ก็ส่งผลใหต้น้ทุนขาย
และบรกิารเพิ่มขึน้ 458 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 48 ดงันัน้ยอดขายของบรษิัทฯจงึเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ าไร
ขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 246 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 112 จาก 219 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 465 ลา้นบาทในปี 2564 
นอกจากนีก้ารจดัการกิจกรรมทางการขายและการตลาดในพืน้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพในชว่งการแพรร่ะบาด
รอบสองของไวรสัโควิด 19 ยงัชว่ยใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง 22 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 15     

 
ดว้ยเหตุเหล่านี ้การแบ่งปันก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ีหนึ่งของปี 2564 มี

จ  านวน 317 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 230 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 266 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ท่ีมี
จ  านวน 87 ลา้นบาท 
 
กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ มีจ านวน 13,039 ลา้นบาท ณ ไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มขึน้ 994 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 8 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2563 ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ินแสดงไดด้งันี:้ 
 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,447,251 78 10,594,705       81 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,597,486         22 2,443,890         19 

รวมสนิทรพัย์ 12,044,737 100 13,038,595 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,317,723         19 2,691,408         21 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 329,870            3 323,864            2 

รวมหนีส้นิ 2,647,593 22 3,015,272 23 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,397,144 78 10,023,323 77 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,044,737 100 13,038,595 100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2564

รายการ



 

 โรงงาน 1 : 284, 284/1 หมู ่1 ถ.สุขสวสัดิ ์ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  Tel : (02) 462 5904, (02) 463 3715-20  Fax : (02) 816 1276

โรงงาน 2 : 50 หมู ่5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260  Tel : (035) 259 331-39  Fax : (035) 259 341-42 

 
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ ไตรมาสแรกของปี 2564 เพิ่มขึน้จาก 

6,462 ลา้นบาท เป็น 7,443 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15 เน่ืองจากยอดขายท่ีดีและความพยายามของบริษัทท่ี
จะคงสถานภาพทางการเงินใหม้ั่นคงในช่วงเศรษฐกิจปราศจากเสถียรภาพ ส่วนลูกหนีก้ารคา้และลูกหนี ้
อ่ืนๆอยูใ่นระดบัเทา่เดมิเม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาในขณะท่ีสินคา้คงคลงัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6    

 
หนีส้ินรวมของบรษิัทมีจ านวน 3,015 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 368 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 14 ในขณะท่ีสว่น

ของผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีจ านวน 10,023 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 626 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 7  
 
แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2564 
 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกกลบัมาอยูใ่นทิศทางท่ีดีขึน้หลงัจากการฉีดวคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควิด 19
และมาตราการกระตุน้ทางดา้นการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆได้เริ่มตน้ขึน้ อย่างไรก็ตามการ
ระบาดรอบท่ีสามท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ในประเทศไทยอาจสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจภายในประเทศกลบัมาทรุดตวั
อีกครัง้ ดงันัน้การเพิ่มความเรว็ในการกระจายวคัซีนอยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงมาตราการเยียวยาท่ีตอ้งท า
อยา่งตอ่เน่ืองของรฐับาลจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆกลบัมาฟ้ืนตวั 

 
เม่ือพิจารณาถึงสถานการณท์างการเกษตรท่ีอยู่ในทิศทางบวกปัจจุบนั การบริโภคปุ๋ ยในช่วงตน้

ฤดกูาลเพาะปลูกอาจมีมากขึน้เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากความตอ้งการเพาะปลูก
ของเกษตรกร อย่างไรก็ดีบริษัทจะติดตามปัจจัยเก่ียวขอ้งอ่ืนๆเช่นปริมาณน า้ , ราคาผลผลิตทางเกษตร
รวมถึงนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้อย่างทันท่วงที 
นอกจากนีร้าคาวัตถุดิบท่ีผันผวนจะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดตน้ทุนการผลิตและราคาขาย ดงันัน้
ผูบ้รหิารจะพยายามอยา่งสดุความสามารถในการควบคมุปัจจยัดงักลา่ว 

   

 

 
 

31 มนีาคม 2563 31 มนีาคม 2564 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากประจ า* 6,461,923               7,442,958               15 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 592,849                  591,143                  (0)

สนิคา้คงเหลอื 2,364,630               2,512,813               6 

สนิทรัพย์ 12,044,737             13,038,595             8 

รายการ

*เงินฝากประจ าคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน


