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ท่ี  062/2564 

  วนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสามปี 2564 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสสามปี 2564 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 406 ลา้นบาท ลดลง 305 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 43 เม่ือเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 711 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   

 

 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาส 3 ของปี 2564 ระหว่าง
วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงันี ้ในไตรมาส 3 ของปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรเบด็เสรจ็
รวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 406 ลา้นบาทและมีผลก าไรต่อหุน้ 0.69 บาท ลดลง 305 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 43 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ของปี 2563 โดยสาเหตท่ีุท าใหบ้ริษัทฯมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลงเกิดจากการปรบัตวัสงูขึน้เรื่อยๆของราคาวตัถดุิบซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุ
การผลิต  
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ไดร้บัผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท่ีหนกัหน่วง
ท่ีสดุท่ีประเทศเคยประสบและขดัขวางไมใ่หก้ารใชจ้า่ยภายในประเทศรวมถึงการทอ่งท่องเท่ียวฟ้ืนตวั ยิ่งไป
กว่านัน้มาตราการช่วยเหลือทางดา้นการเงินต่างๆของรฐับาลก็ยังไม่สามารถประคับคองเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้เท่าท่ีควร ดังนั้นหน่วยงานวิจัยต่างๆจึงคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 0.5 จนถึงรอ้ยละ 1.5  

 

บทสรุปจำกฝ่ำยบริหำร 

- ถึงแมค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยมีใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม แตร่าคาวตัถดุบิท่ีสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทั่วโลก

สง่ผลใหไ้ตรมาส 3 บริษัทฯท าก าไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก 711 ลา้น

บาทในปี 2563 เป็น 406 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 43 

- ในขณะเดียวกนั บรษิัทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการแกไ้ขสถานการณท่ี์กลา่วมา

ขา้งตน้เพ่ือใหผ้ลประกอบการอยูใ่นระดบัเหมาะสมโดยพิจารณาออกแคมเปญการขายและ

การตลาดเป็นรายพืน้ท่ี, คงสถานะเงินสดใหม้ั่นคงรวมถึงควบคมุปรมิาณสินคา้คงเหลืออย่าง

เครง่ครดั 

- ทา้ยท่ีสดุ การบริโภคปุ๋ ยเคมีในไตรมาส 4 ของปี 2564 ส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัราคาวตัถดุบิจาก

ตา่งประเทศท่ีเป็นปัจจยัก าหนดราคาขายปุ๋ ยภายในประเทศ นอกจากนีป้รมิาณน า้ท่ีเพียงพอ

และนโยบายการประกนัราคาผลผลิตทางเกษตรจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระตุน้การเพาะปลกูนอก

ฤดกูาล 
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ภาคเกษตรกรรมของไทยยงัอยู่ในระดบัดีในไตรมาส 3 ของปี 2564 เพราะแมว้่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคญัเช่น ขา้ว จะดงึดดูนอ้ยลงแตป่ริมาณน า้ฝนสะสมท่ีมากกว่าปีท่ีแลว้เป็นปัจจยักระตุน้ให้
เกษตรกรท าการเพาะปลกูในช่วงฤดกูาลหลกั ซึ่งอีกนยัหนึ่งหมายความว่าปริมาณน า้ท่ีเพียงพอจากน า้ฝน
สง่ผลใหมี้ความตอ้งการปุ๋ ยเคมีใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรม   
 

 ถึงแมส้ภาพแวดลอ้มทางการเกษตรจะเอือ้ตอ่การใชปุ้๋ ยในระดบัท่ีเหมาะสมแตด่ว้ยราคาวตัถดุิบท่ี
สงูขึน้อยา่งไมห่ยดุหยอ่นสง่ผลเสียตอ่ตน้ทนุการผลิตของบรษิัทฯและท าใหก้ าไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ลดลงเม่ือเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในขณะเดียวกนัเพ่ือตอบโตต้อ่สถานการณท่ี์ไม่
พึงประสงค ์บริษัทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการคงระดบัก าไรใหดี้ท่ีสุดดว้ยการคมุคา่ใชจ้่าย
สว่นอ่ืน เชน่ ออกแคมเปญการขายและการตลาดในพืน้ท่ีท่ีมีแนวโนม้เพาะปลกู 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลก ำไร   

 

 
 

บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายและบริการในไตรมาส 3 ของปี 2564 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 35 ลา้นบาท
หรือรอ้ยละ 1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีท่ีแลว้ อย่างไรก็ตามตน้ทนุขายและบริการท่ีสงูขึน้ 429 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 16 จากการเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบท าใหบ้ริษัทฯมีก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 1,045 ลา้นบาท
ในปี 2563 เป็น 651 ลา้นบาทในปี 2564 หรือลดลงรอ้ยละ 38 และส่งผลใหก้ าไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็น
ของบรษิัทใหญ่ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ลดลง 305 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 43 ของ จาก 711 ลา้นบาทเป็น 
406 ลา้นบาท   

 

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,703,871 3,738,763 1 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,658,606)  (3,087,438)   16 

ก าไรข ัน้ตน้ 1,045,265 651,325 (38)

รายไดจ้ากดอกเบีย้และรายไดอ้ ืน่ 35,599 13,216 (63)
ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,080,864 664,541 (39)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (197,709) (145,364) (26)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 883,155 519,177 (41)

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,163)         (1,117)          (4)

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 44 37 (16)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 882,036 518,097 (41)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (170,532)     (109,792)      (36)

ก าไรส าหรบังวด 711,504 408,305 (43)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 707,077 401,834 (43)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 711,189 406,270 (43)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่3

ก.ค. -ก.ย. (3 เดอืน)
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 ถึงแมจ้ะมีผลลพัธไ์มน่า่พอใจนกัในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 แตบ่ริษัทฯยงัคงมีผลประกอบการ
สะสม 9 เดือนท่ีแข็งแกรง่โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจากการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 และรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการ
ขายและบริการรวมถึงก าไรเบด็เสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ตามล าดบั  
 
กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 

ณ ไตรมาส 3 ของปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯมีจ านวน 12,596 ล้านบาท ซึ่งแทบไม่
เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2563 โดยรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ินแสดงไดด้งันี:้ 
 

 
 
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เม่ือเทียบปีต่อปีจาก 7,274 

ลา้นบาทในไตรมาส 3 ของปี 2564 เป็น 8,033 ลา้นบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 เน่ืองดว้ยบริษัทฯ
ตอ้งการคงสถานะเงินสดใหม้ั่นคงเพ่ือรับมือต่อการแพร่ะระบาดอย่างรุนแรงของโควิด 19 ในช่วงเวลา
ดงักล่าว ขณะเดียวกันดว้ยสถานการณร์าคาวตัุดิบไดบ้งัคบัใหบ้ริษัทฯ 1) ติดตามการเก็บเงินจากลูกคา้

เปลีย่นแปลง

2563 2564 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 8,091,963 10,026,611 24 
การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,369,784 1,449,943 6
ก าไรตอ่หุน้ 2.33 2.46 6

หนว่ย : พนับาท

สะสม 9 เดอืน

(ม.ค.-ก.ย.)

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 10,114,612 80 10,201,378 81 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,517,807         20 2,394,676         19 

รวมสนิทรพัย์ 12,632,419 100 12,596,054 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,643,965         13 1,107,477         9 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 332,711            3 324,326            2 

รวมหนีส้นิ 1,976,676 16 1,431,803 11 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,655,743 84 11,164,251 89 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 12,632,419     100 12,596,054     100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564

รายการ

30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากประจ า* 7,274,246               8,033,062               10 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 895,259                  437,447                  (51)

สนิคา้คงเหลอื 1,940,202               1,702,270               (12)

สนิทรัพย์ 12,632,419             12,596,054             (0)

รายการ

*เงินฝากประจ าคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน



 

 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 

อย่างใกลช้ิดซึ่งสง่ผลใหล้กูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นลดลงอย่างมีนยัยะส าคญั 458 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 51 
2) ควบคมุสินคา้คงเหลือท่ีเป็นวัตถุดิบอย่างเคร่งครดัซึ่งส่งผลใหส้ินคา้คงเหลือลดลง 238 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 12 

 

หนีส้ินรวมของบรษิัทมีจ านวน 1,432 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 545 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 28 ในขณะท่ีสว่น
ของผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีจ านวน 11,164 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 509 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5  
 
แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2564 
 

 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 จะชะลอตวัลงหลงัการฟ้ืนตวัท่ีผา่นมาของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตา่งๆในประเทศพฒันาแลว้ ในขณะเดียวกนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยถกูคาดการณว์า่จะ
เป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปเน่ืองจากมีการจดัการวคัซีนท่ีดีขึน้ ดงันัน้มาตราการท่ีมีประสิทธิภาพของ
รฐับาลในการผอ่นปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆและควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัไปพรอ้มๆกนัจะ
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจภายในประเทศ   

 

การใชปุ้๋ ยช่วงนอกฤดกูาลจะเป็นเรื่องทา้ทายเพราะแนมโนม้ราคาวตัถดุิบท่ีท าใหร้าคาปุ๋ ยสงูขึน้จะ
ส่งผลให้เกษตรกรไม่เพาะปลูก อย่างไรก็ดีปริมาณน า้ท่ีเพียงพอรวมถึ งการประกันราคาผลผลิตทาง
การเกษตรจะช่วยเพิ่มความมั่นใจใหก้ับเกษตรกรในการเริ่มตน้กิจกรรมทางการเกษตร ดงันัน้ผูบ้ริหารจะ
ติดตามสถาณการณต์่างๆอย่างใกลช้ิดและตอบโตต้่อสถานการณท่ี์อาจเปล่ียนแปลงไปอย่างทนัท่วงทีใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว 

   

 

 
  

 


