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ท่ี  045/2564 

  วนัท่ี  16  สิงหาคม  2564 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสองปี 2564 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสสองปี 2564 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 719 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 151 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 27 เม่ือเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 568 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 าหรบัไตรมาสท่ีสองของปี 2564 ระหวา่ง

วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสว่นท่ี

เป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 719 ลา้นบาทและมีผลก าไรตอ่หุน้ 1.23 บาท เพิ่มขึน้ 151 ลา้นบาทหรือคิดเป็น

รอ้ยละ 27 เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีสองของปี 2563 ซึ่งมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 568 ลา้น

บาทและผลก าไรต่อหุน้ 0.97 บาท โดยความตอ้งการปุ๋ ยเคมีท่ีสูงขึน้ของเกษตรกรและลูกคา้รวมถึงการ

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพของบรษิัทฯในชว่งตน้ทนุการผลิตท่ีสงูเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหต้วัเลขทัง้สองเพิ่มขึน้ 

โดยภาพรวม เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสองขยายตวัในอัตราต ่าเน่ืองจากการแพร่ระบาดอย่าง

รุนแรงของโควิด 19 สง่ผลกระทบตอ่การบริโภคและการใชจ้า่ยภายในประเทศใหล้ดลงอยา่งมีนยัยะส าคญั 

ในขณะเดียวกนัภาคการสง่ออกท่ีโตขึน้ตามการฟ้ืนฟขูองเศรษฐกิจโลกเป็นเพียงปัจจยับวกเดียวท่ีเศรษฐกิจ

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 

- ในไตรมาสท่ีสองของปี 2564 บรษิัทฯท าก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัชว่ง

เดียวของปีท่ีผา่นมา 151 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 27 จาก 568 ลา้นบาท เป็น 719 ลา้นบาท 

เน่ืองจากความตอ้งการปุ๋ ยเคมีท่ีมีมากขึน้รวมถึงการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการผลิตไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

- นอกจากนี ้บรษิัทฯไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนดผ์า่นช่องทางออนไลนเ์ป็น

หลกัหลงัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลใหบ้ริษัทฯไมส่ามารถจดั

กิจกรรมในพืน้ท่ีได ้

- ทา้ยท่ีสดุ ไมเ่พียงแคป่รมิาณน า้ท่ีเพียงพอและราคาผลผลิตทางการเกษตรเทา่นัน้ท่ีจะก าหนด

ความตอ้งการปุ๋ ยเคมีในไตรมาสท่ีสาม แตร่าคาวตัถดุบิจากตลาดตา่งประเทศยงัเป็นอีกหนึ่ง

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจใชจ้า่ยของเกษตรกร นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัคงติดตาม

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 19 ทัง้ในประเทศไทยและประเทศรอบขา้งอยา่ง

ใกลช้ิด  
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ไทยพึ่งพาได ้ดว้ยเหตุเหล่านีจ้ึงส่งผลให้หน่วยงานวิจัยต่างๆคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในปีนีจ้ะตกลงมาท่ีประมาณรอ้ยละ 0.7     

ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยยังคงแข็งแรงในไตรมาสสองเพราะถึงแมบ้างพืน้ท่ีจะประสบ

ปัญหาฝนทิง้ช่วงแต่ปริมาณน า้ท่ีสะสมตัง้แต่ช่วงครึ่งปีหลงัของปีท่ีแลว้มีเพียงพอส าหรบัเกษตรกรในการ

การเพาะปลกูในช่วงเริ่มตน้ฤดกูาลหลกั ยิ่งไปกว่านัน้ราคาผลผลิตทางเกษตรยงัดงึดดูเกษตรกรใหท้  าการ

เพาะปลูกเพราะความตอ้งการผลิตภัณฑท์างการเกษตรเพ่ือความมั่นคงมีสูงจากทัง้ในและต่างประเทศ 

ดงันัน้จากปัจจยัขา้งตน้สง่ผลใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้      

 นอกเหนือจากสภาพแวดลอ้มดา้นเกษตรกรรมท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่ธุรกิจ ความตอ้งการส ารองสินคา้

ของลกูคา้รวมถึงการควบคมุการท างานอย่างเครง่ครดัเพ่ือตอบโตต้่อสถานการณร์าคาวตัถุดิบท่ีพุ่งสูงขึน้

เป็นอีกเหตผุลส าคญัท่ีท าใหบ้ริษัทฯมีผลประกอบการท่ีนา่พอใจ ในขณะเดียวกนัการจดักิจกรรมการตลาด

บนช่องทางออนไลนก์ลายเป็นช่องทางหลกัเพ่ือเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนดใ์นช่วงท่ีการจดักิจกรรมในพืน้ท่ีถูก

ขดัขวางดว้ยไวรสัโควิด 19 ทา้ยท่ีสดุจดุแข็งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหบ้ริษัทฯท าก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท

ใหญ่เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนักบัปีท่ีแลว้ 

ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารในไตรมาสสองของปี 2564 เพิ่มขึน้จาก 3,223 ลา้นบาท เป็น 4,419 

ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 37 ซึ่งมีสาเหตจุาก 1) ความตอ้งการปุ๋ ยเคมีท่ีเพิ่มขึน้ของเกษตรกรในการเพาะปลกู

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,223,346 4,419,217 37

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,335,032) (3,404,544) 46

ก าไรข ัน้ตน้ 888,314 1,014,673 14

รายไดจ้ากดอกเบีย้และรายไดอ้ ืน่ 23,166 39,698 71

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 911,480 1,054,371 16

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (184,290) (142,281) (23)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 727,190 912,090 25

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,533) (1,114) (27)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 67                45 (33)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 725,724 911,021 26

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (154,643)     (184,999)      20

ก าไรส าหรบังวด 571,081 726,022 27
การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 567,553       719,368       27

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 556,299       721,533       30

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่2 

เม.ย. - ม.ิย. (3 เดอืน)
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จากปริมาณน า้ท่ีเพียงพอ 2) การส ารองสินคา้ของรา้นคา้ในช่วงท่ีราคาวัตถุดิบอยู่ในช่วงขาขึน้  ในทาง

กลบักนัแมก้ารดีดตวัขึน้ของราคาวตัถดุิบจะส่งผลใหต้น้ทนุขายและบริการสงูขึน้ 1,070 ลา้นบาทหรือรอ้ย

ละ 46 แต่การเติบโตของยอดขายยงัท าใหบ้ริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก 888 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 

1,015 ลา้นบาทในปี 2564 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 ในขณะเดียวกนับรษิัทฯมีคา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร

ลดลง 42 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 23 จากการปรบัตวัในการท ากิจกรรมการตลาดต่างๆ เพ่ือใหบ้ริษัทฯอยู่ได้

ภายใตส้ถานการณโ์ควิด 19   

ดว้ยเหตุเหล่านี ้การแบ่งปันก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ีสองของปี 2564 มี

จ  านวน 719 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 151 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ท่ีมี

จ  านวน 568 ลา้นบาท 

กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 

 

ณ ไตรมาสสองของปี 2564  สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ มีจ านวน 13,722 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,834 

ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 15 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ินแสดงได้

ดงันี:้ 

 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 9,324,032 78 11,299,524       82 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,563,605         22 2,421,977         18 

รวมสนิทรพัย์ 11,887,637 100 13,721,501 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,612,456         13 2,645,587         19 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 335,054            3 324,404            3 

รวมหนีส้นิ 1,947,510 16 2,969,991 22 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,940,127 84 10,751,510 78 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,887,637       100 13,721,501 100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 มถิุนายน 2563 30 มถิุนายน 2564

รายการ

30 มถินุายน 2563 30 มถินุายน 2564 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากประจ า* 5,450,642               6,416,529               18 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 1,232,834               1,221,290               (1)

สนิคา้คงเหลอื 2,636,776               3,620,820               37 

สนิทรัพย์ 11,887,637             13,721,501             15 

รายการ

*เงินฝากประจ าคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน
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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 รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 จาก 5,451 ลา้นบาทในปี 

2563 เป็น 6,417 ลา้นบาท จากยอดขายท่ีดีและความตอ้งการท่ีจะควบคมุสถานภาพการเงินของบริษัทฯ

ใหม้ั่นคงในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้นๆแทบไม่มีการเปล่ียนแปลงในขณะท่ีสินคา้

คงเหลือเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนถึงรอ้ยละ 37 จาก 2,637 ลา้นบาทในปี 2563 เป็น 3,621 ลา้นบาทในปี 2564 

เน่ืองจากตน้ทนุวตัถดุบิท่ีสงูขึน้  

หนี้สินรวมของบริษัทมีจ านวน 2,970 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,022 ล้านบาทหรือร้อยละ 53 ใน

ขณะเดียวกนัสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีจ านวน 10,752 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 811 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 8  

แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2564 

 เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้แสดงใหเ้ห็นถึงสญัญาณท่ีดีขึน้ในการฟ้ืนตวัหลงั

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆเริ่มกลบัมาด าเนินการจากการผอ่นปรนลงของมาตราการควบคมุการระบาด

รวมถึงนโยบายฉีดวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มมีความเป็นไปไดว้่าประเทศไทยยงัคงตอ้งอยู่

กบัสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ไปอีกซกัพกัเน่ืองจากการแพรร่ะบาดภายในประเทศยงัยากตอ่การ

ควบคมุ ดงันัน้การเรง่ความเรว็ในการจดัหาและจดัสรรวคัซีนพรอ้มดว้ยการเลือกใชว้คัซีนท่ีเหมาะสมในการ

จดัการสายพนัธุใ์หมข่องไวรสัโควิด 19 เป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่การลดจ านวนผูต้ดิเชือ้และท าใหเ้ศรษฐกิจกลบัมา

อยูใ่นเสน้ทางการฟ้ืนตวั ในขณะเดียวกนัการเยียวยาจากทางภาครฐัฯยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเกือ้หนนุใหภ้าค

ครวัเรือนและภาคธุรกิจในประเทศอยูไ่ดใ้นขณะนี ้

การบริโภคปุ๋ ยในช่วงฤดกูาลเพาะปลกูหลกัมีมากขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาเน่ือง

ดว้ยปริมาณน า้ท่ีมีอย่างเพียงพอรวมถึงราคาพืชผลท่ีดึงดดู อย่างไรก็ตามราคาวตัถุดิบท่ีสูงขึน้อาจส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนการผลิตและราคาขายของบริษัทซึ่งทา้ยท่ีสุดอาจไม่จูงใจเกษตรกรใหท้  าการเพาะปลูก 

ดงันัน้ผูบ้ริหารจะติดตามสถาณการณต์่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้อย่างใกลเ้พ่ือคิดกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณที์อาจเปล่ียนแปลงไป  

 

 


