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ท่ี  049/2565 

  วนัท่ี  15  สิงหาคม  2565 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสองปี 2565 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บงัคับของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยซ์ึ่งก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการตา่งไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่รอ้ยละ 20 นัน้ บรษิัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัไตรมาสสองปี 2565 มีก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่จ านวน 423 ลา้นบาท ลดลง 297 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 41 เม่ือเทียบกับก าไรส่วนท่ีเป็นของ
บรษิัทใหญ่ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซึ่งมีจ  านวน 719 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 

- จากการท่ีบริษัทฯ ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมราคาขายปุ๋ ยเคมีเพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถปรบัขึน้ราคาขายปุ๋ ยตามราคาตน้ทนุวตัถุดิบท่ี

สงูขึน้ได ้ท าใหใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 บรษิัทฯ มีก าไรในสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 423 ลา้น

บาท คดิเป็นลดลง 297 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 41 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

- แมว้่าปริมาณน า้ฝนสะสมท่ีเพียงพอและระดบัราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีน่าพึงพอใจจะเป็น

ปัจจยับวกท่ีสนับสนุนใหเ้กษตรกรมีความตอ้งการท าเกษตรกรรมมากยิ่งขึน้ แต่ราคาปุ๋ ยเคมี 

ทั่วโลกท่ีปรบัสงูขึน้เกือบสองเทา่ท าใหค้วามตอ้งการปุ๋ ยเคมีโดยรวมลดลงในไตรมาสท่ี 2 

- จากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั บรษิัทฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการควบคมุการผลิตและการ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหค้วามสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ดีขึน้เม่ือเทียบ

กบัไตรมาสแรกของปีนี ้ 

 
ภำพรวมธุรกิจ   

 บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 ระหว่าง
วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ มีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน  
423 ลา้นบาท และมีผลก าไรต่อหุน้ 0.72 บาท ซึ่งลดลง 297 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 41 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ทัง้นี ้การลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากตน้ทนุวตัถุดิบท่ีสงูขึน้ประกอบกบันโยบาย
การควบคมุราคาขายปุ๋ ยเคมีของรฐับาลเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถปรบัราคาขายให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีสงูขึน้ได ้

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ยงัคงฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองจากการขยายตวัของการบริโภคและการ
ลงทนุของภาคเอกชน อีกทัง้ภาคการทอ่งเท่ียวกลบัมาคกึคกัจากการผ่อนคลายขอ้จ ากดัในการเดนิทางของ
ทัง้ไทยและตา่งประเทศ ในขณะเดียวกนั ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) โดยเฉพาะสินคา้โภคภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัพลงังาน เพิ่มสงูขึน้กวา่ 7% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เป็นผลมาจากอปุสงคท์ั่วโลกท่ีเพิ่มขึน้
ในขณะท่ีอปุทานยงัตงึตวัซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน ส่งผลตอ่ความเช่ือมั่น
ของผูบ้รโิภคเน่ืองจากความกงัวลเรื่องคา่ครองชีพท่ีคาดวา่จะสงูขึน้ 

ส าหรบัภาคการเกษตรของไทยนัน้ขยายตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสแรก และมีการเติบโตท่ีดีกว่าเม่ือ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน มาจาก 3 ปัจจยัหลกั ประการแรก ปริมาณน า้ฝนสะสมท่ีมากเพียงพอ
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มีส่วนท าให้เกษตรกรตอ้งการเพาะปลูกมากขึน้ ประการท่ีสอง ราคาสินคา้เกษตรท่ีปรบัตวัสูงขึน้ท าให้
เกษตรกรขยายพืน้ท่ีเพาะปลูก และประการสุดทา้ย ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพิ่มมากขึน้ท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรค 2 ประการ ท่ีท าให้อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีตอ้งเผชิญความยากล าบาก 
ประการแรก จากสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนท าใหอุ้ปทานในตลาดปุ๋ ยเคมีทั่วโลกมีอย่างจ ากัดใน
ขณะท่ีอปุสงคก์ลบัเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ส่งผลใหร้าคาปุ๋ ยเคมีทั่วโลกปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก ประการท่ี
สอง การอ่อนค่าของเงินบาทท าให้ต้นทุนการน าเข้าปุ๋ ยเคมีสูงขึน้ ปัจจัย เหล่านี ้ท  าให้ราคาปุ๋ ยเคมี
ภายในประเทศปรับตัวสูงขึน้เกือบสองเท่าเม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว ซึ่งท าให้ความสามารถในการซือ้ของ
เกษตรกรลดลง ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีอปุสงคข์องปุ๋ ยเคมีในชว่งท่ีผา่นมาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปกติ 

ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารจะพยายามควบคมุการด าเนินงานขององคก์รอย่างสุดความสามารถ เพ่ือรกัษา
ตน้ทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยการจัดการสินคา้คงคลัง  การผลิต และกลยุทธ์การขาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากตน้ทุนวัตถุดิบท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดส่ื้อสารกับ
หนว่ยงานภาครฐัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสรา้งความยั่งยืนใหแ้ก่ภาคการเกษตรของไทย 
 
ผลกำรด ำเนินงำน   
 

 

รายไดจ้ากการขายและบริหารในไตรมาสท่ี 2 เพิ่มขึน้ 24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 
จาก 4,419 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 4,443 ลา้นบาท ในปี 2565 ในขณะเดียวกัน ตน้ทุนขายและการ
ใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 442 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 จาก 3,404 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 3,846 
ลา้นบาท ในปี 2565 ซึ่งเกิดจากตน้ทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึน้และค่าเงินบาทท่ีอ่อนลง ดงันัน้ ก าไรขัน้ตน้ของ 
บริษัทฯ จึงลดลง 417 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 41 จาก 1,014 ลา้นบาท ในปี 2564 เป็น 597 

เปลีย่นแปลง

2564 2565 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,419,217 4,443,422 1 

ตน้ทนุขายและบรกิาร (3,404,544)      (3,846,085)   13 

ก าไรข ัน้ตน้ 1,014,673 597,337 (41)

รายไดจ้ากดอกเบีย้และรายไดอ้ ืน่ 39,698 56,691 43 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,054,371 654,028 (38)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ (142,281) (120,898) (15)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 912,090 533,130 (42)

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,114)             (1,228)          10 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 45 (108) (340)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 911,021 531,794 (42)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (184,999)         (103,348)      (44)

ก าไรส าหรบังวด 726,022 428,446 (41)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 719,368 422,672 (41)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 721,533 428,273 (41)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่2

เม.ย. - ม.ิย. (3 เดอืน)
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ลา้นบาท ในปี 2565 นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ลดลง 21 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 15 เป็นผลจากการท่ีบรษิัทฯ พยายามด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะทางเศรษฐกิจ 

ดว้ยเหตนีุ ้ในไตรมาสท่ี 2 บริษัทฯ จึงมีก าไรในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 423 ลา้นบาท 
ลดลง 297 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 41 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

 

ส าหรบัผลการด าเนินงานสะสมของบริษัทฯ ในชว่ง 6 เดือนท่ีผา่นมา เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน พบวา่ รายไดข้องบรษิัทฯ ลดลง 4% และก าไรเบด็เสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ ลดลง 67% ซึ่ง
เป็นผลมาจากราคาวตัถดุบิท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมาก 
 
กำรวิเครำะหส์ภำพคล่องและฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

 

ณ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ มีจ านวน 14,523 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 801 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายละเอียดหลกัของทรพัยส์ิน
แสดงไดด้งันี ้

 

2564 2565 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,287,848     6,047,547  (4)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,043,673     348,309     (67)

ก าไรตอ่หุน้ 1.77               0.58            (67)

สะสม 6 เดอืน

หนว่ย :   พนับาท
เปลีย่นแปลง

(ม.ค. - ม.ิย.)

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 11,299,524       82 12,111,724        83 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,421,977         18 2,411,011          17 

รวมสนิทรพัย์ 13,721,501 100 14,522,735 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,645,587         19 3,543,998          25 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 324,404            3 321,994             2 

รวมหนีส้นิ 2,969,991 22 3,865,992 27 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,751,510 78 10,656,743 73 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 13,721,501 100 14,522,735 100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 มถิุนายน 2564 30 มถิุนายน 2565

รายการ
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ณ ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2565 เงินสด รายการเทียบเทา่เงินสด และเงินฝากประจ า เพิ่มขึน้จาก 6,417 
ลา้นบาท เป็น 6,533 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เน่ืองจากบริษัทฯ พยายามรกัษาฐานะการเงิน
ท่ีมั่นคงท่ามกลางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจบุนั ในส่วนของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น ลดลงจาก 
1,221 ลา้นบาท เป็น 1,182 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 3 ในขณะท่ีสินคา้คงคลงัลดลงรอ้ยละ 19 
เน่ืองจากราคาวตัถดุบิสงูขึน้ 

บรษิัทมีหนีส้ินรวม 3,866 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัในปีก่อน 896 ลา้นบาท ในขณะท่ีส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีจ านวน 10,657 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดียวกนัในปีก่อน 95 ลา้นบาท หรือคดิเป็น
ลดลงรอ้ยละ 1 
 
แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2565 

มีการคาดการณว์่าเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลงัจะชะลอตวัเน่ืองจากนโยบายการเงินท่ีเขม้งวด
ในประเทศตา่งๆ เพ่ือสกดัอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสงูขึน้อยา่งมาก ประกอบกบัสงครามระหวา่งรสัเซียและยเูครน
ท่ียืดเยือ้ ท าใหร้าคาพลงังานและราคาสินคา้มีความผนัผวน ในขณะเดียวกนั เศรษฐกิจไทยคาดการณว์่า
จะขยายตวัอย่างตอ่เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเท่ียวและภาคการส่งออก โดยไดร้บัแรงสนบัสนนุ
จากการผ่อนปรนมาตรการในการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 และมาตรผ่านผ่านแดนต่างๆ ตลอดจน
มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศของรัฐบาล ท าให้การบริโภคภาคเอกชนค่อยๆ ดีขึน้
ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจะเติบโตอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้ เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดบัสงูท่ีสดุในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา 

เม่ือพิจารณาจากสภาพการเกษตรในปัจจบุนั การใชปุ้๋ ยในฤดกูาลเพาะปลกูหลกัอาจต ่ากว่าปกติ
เน่ืองจากปุ๋ ยมีราคาสงู อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีจ านวนมากจะด าเนินไปจนถึงเดือนกนัยายน 
เน่ืองจากเป็นฤดูกาลปลูกขา้ว ดงันัน้ ฝ่ายบริหารจะติดตามปัจจัยส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างใกลช้ิด อาทิ ปริมาณความตอ้งการปุ๋ ยภายในประเทศ นโยบายรฐับาล และระดบัอตัราแลกเปล่ียน 
เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดกลยทุธข์ององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์อาจเปล่ียนแปลงไป   

 

30 มถินุายน 2564 30 มถินุายน 2565 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิฝากประจ า* 6,416,529               6,532,608               2 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 1,221,290               1,181,508               (3)

สนิคา้คงเหลอื 3,620,820               4,322,026               19 

สนิทรัพย์ 13,721,501             14,522,735             6 

รายการ

*เงินฝากประจ าคอืเงินฝากธนาคารทีม่ีระยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืนแต่ไม่เกนิ 1 ปี ซ ึง่ถูกจดัอยูใ่นหมวดหมู่สนิทรพัยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน


