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ท่ี 040/2561 

 

  วนัท่ี  14  สิงหาคม  2561 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสสองปี 2561 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ขอน าส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสสองปี 2561 ของบริษัท ตามท่ีปรากฏในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                 (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร 
 
ภำพรวมธุรกิจ   
 

บริษัทฯขอรายงานผลการด าเนินงานด้วยงบการเงินรวมส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 20 ของปี 2561 บริษัทฯมีก าไรสว่นท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 678 ล้านบาทและผลก าไรตอ่หุ้น 1.16 บาท  ลดลง 76 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 ซึ่งมีก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 754 ล้านบาทและผล
ก าไรตอ่หุ้น 1.29 บาท 

 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ขยายตวัได้ดีกว่าท่ีคาดไว้โดยมีแรงขบัเคลื่อนจากอปุ-
สงค์ท่ีแขง็แกร่งทัง้ในและต่างประเทศ แม้จะเร่ิมมีความกังวลในเร่ืองของนโยบายปกป้องทางการค้าของ
สหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้จากประเทศคูค้่า แตผ่ลกระทบท่ีมีนยัยะส าคญัตอ่เศรษฐกิจในไตรมาสนีย้ังมี
ไม่มากนัก นอกจากนี ้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้แสดงสัญญาณการเติบโตท่ีชัดเจนมากขึน้ จาก
ประเดน็ดงักล่าว จึงส่งผลให้การส่งออกของไทยขยายตวัมากกว่าร้อยละสิบในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 
ทัง้นี ้การเติบโตของการท่องเท่ียว การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนจากเอกชน รวมไปถึงการใช้จ่าย
ของรัฐบาลยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้เศรษฐกิจของไทยปรับตวัดีขึน้ หากมีการขยายตวัในระดบันี ้เศรษฐกิจไทย
สามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 4.5 ในปี 2561 

 

ภาคการเกษตรได้รับผลดีจากปริมาณน า้ฝนท่ีเหมาะสมในช่วงต้นฤด ูผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแล้ว โดยมีข้าว ผลไม้ และปาล์มน า้มนัเป็นผลผลิตน าใน
การขยายตวั ในทางกลบักนั ราคาสินค้าเกษตรในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ยังคงมีการขยายตวัในแดนลบ
อย่างตอ่เน่ือง โดยลดลงร้อยละ 5.9 ด้วยสองปัจจยัดงักลา่วจึงสง่ผลให้รายได้เกษตรกรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีไม่เติบโตเช่นเดียวกับการ
เพ่ิมขึน้ของปริมาณผลผลิต ทัง้นีเ้น่ืองจากก าลงัซือ้ท่ีออ่นตวัและระดบัหนีท่ี้สงูของเกษตรกรรายย่อย 

 

ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว ผู้บริหารมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารต้นทุนวตัถุดิบ ความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยน และรายจ่ายเพ่ือควบคมุต้นทนุในการด าเนินงาน นอกจากนีย้งัมีการจดัท ากิจกรรมเชิงกลยุทธ์
ด้านการตลาดและสนบัสนนุการขายในช่วงท่ีตลาดมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู ในสว่นของกลยทุธ์ด้านการ 
ขยายตลาด บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการโรงงานบรรจแุละคลงัสินค้าปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาร์ในไตรมาสท่ี 
2 ของปี 2561 การจัดตัง้ครัง้ใหม่นีจ้ะสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่งไปยัง
ตลาดประเทศเมียนมาร์ท่ีก าลงัเติบโต 



 
 

3 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

 
 
 รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจ านวน 3,907 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัจ านวน 3,994 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกนัในปี 2560 แม้จะมีปริมาณขายท่ี
เพ่ิมมากขึน้ แตร่ายได้จากการขายมีจ านวนท่ีลดลงเล็กน้อย เหตผุลส าคญัคือเกษตรรายย่อยท่ีมีก าลงัซือ้
จ ากดัเลือกท่ีจะใช้ปุ๋ ยในสตูรท่ีมีราคาต ่ากว่าในการเพาะปลกู นอกจากนี ้ต้นทุนขายและบริการไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคญั ท าให้ก าไรขัน้ต้นลดลง 95 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 ในขณะเดียวกัน
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ 27 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 เน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
และสนบัสนนุการขายท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงท่ีตลาดปุ๋ ยเคมีมีการแขง่ขนัสงู 
 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 มีจ านวน 
698 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัก าไร 748 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันในปี 
2560 
  
 
 
 
 
 
 

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,993,832 3,907,088 (2)
ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,924,571) (2,932,427) 0 
ก าไรข ัน้ตน้ 1,069,261 974,661 (9)
รายไดอ้ ืน่ 24,818 59,062 138 
ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,094,079 1,033,723 (6)
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (146,439) (173,700) 19 
ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 947,640 860,023 (9)
ตน้ทนุทางการเงนิ (935) (519) (44)
สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 62 72 16 
ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 946,767 859,576 (9)
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (188,934) (176,847) (6)
ก าไรส าหรบังวด 757,833 682,729 (10)
การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 753,774 677,539 (10)
การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 748,253 698,228 (7)

หนว่ย : พนับาท

ไตรมาส ที ่2 
เม.ย. - ม.ิย.  (3 เดอืน)
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กำรวเิครำะห์สภำพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
 

 
 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจ านวน 12,025 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 723 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2560 รายละเอียดหลกัของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้  
 

 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.9 นอกจากนีส้ินค้าคงเหลือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

14.3 เน่ืองมาจากต้นทนุวตัถดุิบท่ีเพ่ิมสงูขึน้และการจดัเตรียมสินค้าในคลงัสินค้าใหม่ท่ีประเทศเมียนมาร์ 
ในขณะเดียวกนัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลงร้อยละ 10.3 

 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 หนีส้ินรวมของบริษัทมี

จ านวน 2,594 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 208 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 9,431 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 516 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 

   
 

  

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,680,434 77 9,285,970 77 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,620,943       23 2,738,610       23 
รวมสนิทรพัย์ 11,301,377 100 12,024,580 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,123,046       19 2,338,856       20 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 262,910          2 254,751          2 
รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 8,915,421       79 9,430,973       78 
รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,301,377 100 12,024,580 100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(งบการเงนิรวม)

30 มถิุนายน
 

2560 30 มถิุนายน
 

2561

รายการ

30 มถินุายน 2560 30 มถินุายน 2561 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,895,207                4,435,350                13.9 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 1,160,490                1,041,522                (10.3)
สนิคา้คงเหลอื 3,163,302                3,616,141                14.3 
รวมสนิทรัพย์ 11,301,377              12,024,580              6.4 

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 2561 
 

คาดการณ์วา่เศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้อย่างตอ่เน่ืองในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 ทัง้สหรัฐฯ ยุโรป
และญ่ีปุ่ นได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตท่ีดีขึน้และมีอตัราการวา่งงานท่ีต ่า สถานการณ์นีส้่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสง่ออกและการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวงัความเสี่ยงท่ี
ยงัคงมีอยู่ การด าเนินนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติในประเทศเศรษฐกิจใหญ่หลายประเทศอาจท าให้การ
เติบโตในภาพรวมลดน้อยลงได้  อีกประเด็นหนึ่งคือนโยบายการค้าของสหรัฐฯ อาจก่อให้เกิดการตอบโต้
อย่างรุนแรงจากประเทศคู่ค้าและส่งผลกระทบต่อการค้าโลก นอกจากนีค้วามเสี่ยงด้านภมูิรัฐศาสตร์ใน
ตะวนัออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อราคาน า้มนัและท าให้มมุมองการเติบโตในคร่ึงปีหลงัของปี 2561 
เปลี่ยนแปลงไป 

 

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยในประเทศไทยคาดว่าจะปรับตวัดีขึน้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 เน่ืองจาก
ปริมาณน า้ท่ีใช้ในการเกษตรมีเพียงพอ มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและการฟื้นตวัของราคาสินค้า
เกษตรสามารถช่วยยกระดบัก าลงัซือ้ของเกษตรกรและเพ่ิมความต้องการในการใช้ปุ๋ ย ส าหรับไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2561 นี ้ปัจจยัส าคญัท่ีจะก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจปุ๋ ยเคมีคือ 

 

1. ปริมาณน า้ท่ีใช้ในการเกษตรมีเพียงพอ 
2. การฟืน้ตวัของก าลงัซือ้เกษตรกร 
3. มาตรการสนบัสนนุจากภาครัฐบาล 
4. ราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีเสถียรภาพ 
 


