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ท่ี  032/2565 

  วนัท่ี  17  พฤษภาคม  2565 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2565 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสหนึ่งปี 2565 มีผลขาดทุนส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 80 ลา้นบาท ลดลง 397 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 126 เม่ือเทียบกบัก าไรส่วนท่ีเป็น
ของบรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 317 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 
 

บทสรุปผู้บริหำร 

- จากการควบคมุราคาขายปุ๋ ยเคมีของรฐับาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถ

ปรบัขึน้ราคาขายปุ๋ ยตามราคาตน้ทนุวตัถดุิบท่ีสงูขึน้ได ้ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสงครามรสัเซีย-

ยเูครน ท าใหใ้นไตรมาสแรกของปี 2565 บรษิัทฯ ขาดทนุสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 80 ลา้นบาท 

ซึ่งในไตรมาสแรกปีก่อน บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 317 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง 

397 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 126 

- อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ราคาวตัถดุบิจะมีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึน้ เน่ืองจากอปุทานของปุ๋ ยเคมีทั่วโลก

นอ้ยกว่าอุปสงค ์ประกอบกบัสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ

การขายปุ๋ ยในไตรมาสท่ี 2 ดว้ยเหตนีุ ้บริษัทฯ จะคอยติดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิด 

อีกทัง้จะควบคมุการด าเนินงานและการผลิตเพ่ือรกัษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
ภำพรวมธุรกิจ   

 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสแรกของปี 2565 ระหว่าง
วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน  
80 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนต่อหุน้ 0.14 บาท ซึ่งในไตรมาสแรกปีก่อน บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ 
บริษัทใหญ่จ านวน 317 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 397 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 126 ทั้งนี ้การลดลง
ดงักลา่วเป็นผลมาจากนโยบายการควบคมุราคาขายปุ๋ ยเคมีของรฐับาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกคอ่ยๆ ฟ้ืนตวัอย่างตอ่เน่ืองจากการขยายตวัของภาคการส่งออกและ
การท่องเท่ียว ทั้งนี ้ การผ่อนปรนทางด้านนโยบายของรัฐในการอนุญาตให้เข้าประเทศส่งผลให้มี
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโนม้
ลดลง เน่ืองจากการระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สายพันธ์ Omicron ท่ียืดเยือ้ รวมถึงความขัดแย้ง
ระหว่างรสัเซียกับยูเครน ราคาพลงังานและราคาอาหารท่ีสูงขึน้ ส่งผลใหค้วามเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคลดลง
ตามไปดว้ย 

 

ส าหรบัภาคการเกษตรของไทยนัน้มีแนวโนม้ท่ีดีขึน้ในไตรมาสแรก มาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดงันี ้
ประการแรก ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะออ้ยและขา้วเปลือก ซึ่งเป็นผลมาจาก
สภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวยและการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร ประการท่ีสอง ราคาสินคา้เกษตร
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ปรบัตวัสงูขึน้มากโดยเฉพาะขา้วโพดและปาลม์น า้มนั และประการสดุทา้ย ปริมาณน า้ฝนท่ีสะสมมาตัง้แต่
ปีท่ีแลว้มีสว่นท าใหเ้กษตรกรมีน า้เพียงพอส าหรบัท าการเกษตรในชว่งนอกฤดเูพาะปลกู 

อย่างไรก็ตาม มีปัจจยัหลายประการท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทฯ ลดลงในช่วงไตรมาส
แรก หนึ่งในปัจจยัท่ีส าคญัคือ การท่ีอปุทานในตลาดปุ๋ ยทั่วโลกมีอยา่งจ ากดัในขณะท่ีอปุสงคก์ลบัเพิ่มสงูขึน้
อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ตน้ทุนวัตถุดิบสูงขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไม่สามารถปรับขึน้ราคาขายปุ๋ ยได้
เน่ืองจากนโยบายของรฐับาล ท าใหผ้ลก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่อยู่ในระดบัต ่าสุดในช่วงทศวรรษท่ี
ผ่านมา ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารจะพยายามควบคมุการด าเนินงานขององคก์รอย่างสุดความสามารถ เพ่ือรกัษา
ตน้ทนุใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยการจดัการสินคา้คงคลงัและการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่า
นัน้ บริษัทฯ ไดด้  าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลนอ์ย่างตอ่เน่ืองเพ่ือรกัษาฐานลูกคา้และเพิ่มการรบัรูต้่อ
แบรนดม์ากขึน้  
 
ผลกำรด ำเนินงำน   
 

 

รายไดจ้ากการขายและบริหารในไตรมาสแรกลดลง 265 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 14 
จาก 1,869 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 1,604 ลา้นบาท ในปี 2565 ซึ่งสาเหตเุกิดจากยอดขายปุ๋ ยท่ีลดลง  
ในขณะเดียวกัน ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 141 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 จาก 
1,404 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 1,545 ลา้นบาท ในปี 2565 ซึ่งเกิดจากตน้ทนุวตัถดุบิและอตัราแลกเปล่ียน
ท่ีสงูขึน้ ดงันัน้ ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ จึงลดลง 406 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 87 จาก 465 ลา้น
บาท ในปี 2564 เป็น 59 ลา้นบาท ในปี 2565 นอกจากนี ้คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ยงั
เพิ่มขึน้ 30 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 24 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

เปลีย่นแปลง

2564 2565 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,868,631 1,604,125 (14)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,403,852)      (1,545,432)   10 

ก าไรข ัน้ตน้ 464,779 58,693 (87)

ดอกเบีย้และรายไดอ้ ืน่ 66,390 11,639 (82)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 531,169 70,332 (87)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (125,722) (155,536) 24 

ก าไร (ขาดทนุ) จากกจิกรรมด าเนนิงาน 405,447 (85,204) (121)

ตน้ทนุทางการเงนิ (999)                (4,289)          329 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 47 41 (13)

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 404,495 (89,452) (122)

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้ (82,780)           14,518         (118)

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด 321,715 (74,934) (123)

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 316,506 (80,718) (126)

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 322,140 (79,964) (125)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่1 

ม.ค. - ม.ีค. (3 เดอืน)
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ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงมีผลการด าเนินงานขาดทุนในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ ในไตรมาสแรก 
จ านวน 80 ลา้นบาท โดยเม่ือเทียบกับไตรมาสแรกปีก่อน บริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 317 
ลา้นบาท คดิเป็นลดลง 397 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 126 
 
กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 

ณ ไตรมาสแรกของปี 2565 สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ มีจ านวน 13,257 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 218 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ิน
แสดงไดด้งันี ้

 

ณ ไตรมาสแรกของปี 2565 เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสด และเงินฝากประจ า เพิ่มขึน้จาก 7,443 
ลา้นบาท เป็น 8,090 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 เน่ืองจากบริษัทฯ พยายามรกัษาฐานะการเงิน
ท่ีมั่นคงท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั ในส่วนของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น ลดลงจาก 
591 ล้านบาท เป็น 544 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 8 ในขณะท่ีสินคา้คงคลังลดลงรอ้ยละ 14 
เน่ืองจากบรษิัทฯ พยายามรกัษาตน้ทนุการด าเนินงานในระดบัท่ีเหมาะสม 

บรษิัทมีหนีส้ินรวม 3,010 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดียวกนัในปีก่อน 5 ลา้นบาท ในขณะท่ีสว่นของ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทมีจ านวน 10,247 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัในปีก่อน 224 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 10,594,705       81 10,812,069        82 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,443,890         19 2,444,954          18 

รวมสนิทรพัย์ 13,038,595 100 13,257,023 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,691,408         21 2,691,672          20 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 323,864            2 318,461             2 

รวมหนีส้นิ 3,015,272 23 3,010,133 23 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,023,323 77 10,246,890 77 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 13,038,595 100 13,257,023 100 

31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2565

รายการ

31 มนีาคม 2564 31 มนีาคม 2565 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากประจ า* 7,442,958               8,090,404               9 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ๆ 591,143                  544,225                  (8)

สนิคา้คงเหลอื 2,512,813               2,167,686               (14)

สนิทรัพย์ 13,038,595             13,257,023             2 

รายการ

*เงินฝากประจ าคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน
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แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2565 

มีการคาดการณว์่าเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวักลบัมาอยู่ในทิศทางท่ีดีขึน้หลงัจากหลายประเทศไดฉี้ด
วคัซีนปอ้งกนัไวรสัโควิด 19 ใหแ้ก่ประชากรส่วนใหญ่แลว้ อยา่งไรก็ตาม จากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด 
19 สายพนัธโ์อไมครอน ท่ียืดเยือ้นัน้ อาจส่งผลใหเ้กิดความไม่แน่นอนว่าประเทศตา่งๆ จะยงัคงผ่อนคลาย
มาตรการปอ้งกนัการระบาดตา่งๆ ตอ่ไปหรือไม ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วิกฤตเศรษฐกิจท่ีก าลงัเกิดขึน้ทั่วโลกซึ่ง
เป็นผลกระทบมาจากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน ท าใหร้าคาพลงังานและสินคา้โภคภัณฑป์รบัตวั
สูงขึน้อย่างรวดเร็ว และน ามาสู่ระดับอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ทั่วโลก ดังนั้น มาตรการทางเศรษฐกิจและ
นโยบายทางการเงินท่ีเหมาะสมของรฐับาลจงึมีความจ าเป็นอย่างยิ่งตอ่การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ 

ในการนี ้ฝ่ายบริหารจะติดตามปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เช่น ความ
ตอ้งการปุ๋ ยในตลาดโลกซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดตน้ทุนการผลิตและราคาขายปุ๋ ยของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจะประสานงานกับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทัง้หน่วยงานภาครฐั คูค่า้/พนัธมิตร และเกษตรกร 
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถกา้วผ่านวิกฤตท่ีก าลงัเผชิญอยู่และมีอตัราก าไรในระดบัท่ี
เหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง 

   

 

 


