21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชัน
้ 14 -16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
21/35-46 Thai Wah Tower 1,14-16th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: (662) 639-8888

Fax: (662) 639-8999

ทะเบีย นเลขที่ บมจ. 0107536000277

ที่

E-mail : mailbox@thaicentral.co.th

Website : www.tcccthai.com

REG. No. 0107536000277

037/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสองปี 2562

เรียน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ตามข้ อบังคับของคณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ซึ่ง ก าหนดให้ บริ ษัท จด
ทะเบียนชี ้แจงเหตุผลที่ทาให้ บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปี ที่ผ่าน
มาเกินกว่าร้ อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
จากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับไตรมาสสองปี 2562 มีกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริ ษัทใหญ่จานวน 368 ล้ านบาท ลดลง 310 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับกาไรส่วนที่เป็ นของ
บริษัทใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่งมีจานวน 678 ล้ านบาท
สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในการวิเคราะห์และคาอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) แนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายโยชิฮิโระ ทามูระ
(กรรมการผู้จดั การใหญ่)

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที ่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพ
ั ท์ (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
โรงงาน 2 : 50 หมู่ 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศพ
ั ท์ (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมธุรกิจ
บริษัทฯ ขอรายงานผลการดาเนินงานด้ วยงบการเงินรวมสาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ดังนี ้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริ ษัทฯ มีกาไรส่วนที่
เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 368 ล้ านบาทและมีผลกาไรต่อหุ้น 0.63 บาท ลดลง 310 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 46 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งมีกาไรรวมส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จานวน 678 ล้ าน
บาทและผลกาไรต่อหุ้น 1.16 บาท
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ขยายตัวต่ากว่าที่คาด การลดลงของการส่งออกและ
การเติบ โตที่ช้ าลงในภาคการท่องเที่ ยวในช่วงที่ มีความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างสหรัฐ ฯ และจี น เป็ น
สาเหตุหลักที่ทาให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นไปอย่างน่าผิดหวัง นอกจากนี ้ ผลสืบเนื่องจาก
อุปสงค์ของโลกที่ลดลง การบริโภคภายในประเทศก็แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มที่ไม่ดีนกั ในส่วนของการลงทุน
จากภาคเอกชนก็ยงั คงไม่เติบโตมากนักเนื่องจากนักลงทุนชะลอการตัดสินใจในช่วงของการจัดตังรั
้ ฐบาล
ดังนัน้ ปัจจัยลบต่างๆ เหล่านี ้ จึงทาให้ ทงหน่
ั ้ วยงานภาครัฐและศูนย์วิจยั ทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับลดอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณร้ อยละ 3 ซึ่งต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนหน้ านี ้มาก
ภาคการเกษตรช่วงฤดูกาลเพาะปลูกได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะภัยแล้ งที่รุนแรงที่สดุ ใน
รอบหลายปี ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ปริ มาณนา้ ฝนสะสมในภาคเหนือและตะวันออกฉียงเหนือลดลง
กว่าร้ อยละ 35 และ 30 ตามลาดับ ฝนที่มาล่าช้ าในพื ้นที่เพาะปลูกที่สาคัญโดยเฉพาะที่อยู่ในทัง้ สองภาคนี ้
ท าให้ แทบจะเป็ น ไปไม่ได้ เ ลยส าหรับ เกษตรกรที่ ไ ม่สามารถเข้ าถึ งระบบชลประทานที่ จ ะเริ่ มท าการ
เพาะปลูกในฤดูก าลปกติ และสามารถท าได้ เพี ย งที่จ ะต้ องรอฝนเท่านัน้ นอกจากนี ้ ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรยังไม่มีการแสดงให้ เห็นถึงการฟื น้ ตัวอย่างแข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาจากระดับหนีข้ องเกษตรกรที่
สูงและอานาจซื ้อที่ต่า สถานการณ์นี ้จึงลดทังความต้
้
องการและความสามารถของเกษตรกรในการเริ่ มต้ น
เพาะปลูก อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีจึงได้ รับผลกระทบจากปั จจัยเหล่านีอ้ ย่างหลีกเลี่ย งไม่ได้ เนื่องจากความ
ต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้ การขยายเวลาของการควบคุมราคาปุ๋ ยเคมีจากรัฐบาลเป็ น
อีกปัจจัยที่สาคัญในการสร้ างแรงกดดันให้ กบั อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีในช่วงภาวะตลาดที่ไม่ดีนกั
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ภายใต้ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมานี ้ ผู้บริ หารเน้ นไปที่การบริ หาร
ความผันผวนของต้ นทุนด้ านวัตถุดิบ ความเสี่ยงในด้ านอัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้ จ่ายเพื่อควบคุมต้ นทุน
ในการจัดการ รวมไปถึงยังมีการจัดกิจกรรมด้ านการตลาดและสนับสนุนการขายอย่างมีกลยุทธ์ในรายพื ้นที่
ที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ นอกจากนี ้ ผู้บริหารได้ เฝ้าติดตามสถานการณ์น ้าอย่างใกล้ ชิดเพื่อทาให้ แน่ใจว่า
บริษัทจะสามารถส่งมอบปุ๋ ยเคมีได้ อย่างเพียงพอหากเกษตรกรเริ่มทาการเพาะปลูกในฤดูกาล
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำไร
หน่วย : พ ันบาท

ไตรมาส ที่ 2
เม.ย.- มิ.ย. (3 เดือน)

2561
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขนต้
ั้ น
รายได้อน
ื่
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ย
ค่าใช้จา
่ ยในการขายและบริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษ ัทร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา
่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหร ับงวด
การแบ่งปันกาไรส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
การแบ่งปันกาไรเบ็ ดเสร็ จรวมส่วนทีเป
่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

3,907,088
(2,932,427)
974,661
59,062
1,033,723
(173,700)
860,023
(519)
72
859,576
(176,847)
682,729
677,539
698,228

2562
3,157,052
(2,514,779)
642,273
22,528
664,801
(198,541)
466,260
(1,488)
74
464,846
(94,667)
370,179
367,716
357,289

เปลียนแปลง
่

%
(19)
(14)
(34)
(62)
(36)
14
(46)
187
3
(46)
(46)
(46)
(46)
(49)

รายได้ จากการขายและบริการของบริ ษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 มีจานวน 3,157 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 19 เมื่อเทียบกับจานวน 3,907 ล้ านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2561 การลงลงของรายได้
สืบเนื่องมาจากปริมาณการขายที่ต่าลงจากภาวะภัยแล้ ง และราคาขายที่ต่าลงจากการควบคุมราคาของ
รัฐบาล ในส่วนของต้ นทุนการขายและบริการนันเป็
้ นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการขาย ลดลงร้ อยละ
14 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 จึงทาให้ กาไรขันต้
้ นลดลง 332 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 34 ใน
ขณะเดียวกัน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้น 25 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 14 เนื่องจากต้ นทุนในการ
ทากิจกรรมด้ านการตลาดและส่งเสริ มการขายที่สงู ขึ ้น เพื่อ รักษาความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
ในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่ดี
ด้ วยเหตุนี ้ การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่สาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
มีจานวน 357 ล้ านบาท ลดลง 341 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ มี
จานวน 698 ล้ านบาท
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กำรวิเครำะห์ สภำพคล่ องและทรัพยำกรเงินทุน
30 มิถุนายน 2561
รายการ
รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
้ ิน
รวมหนีส
รวมส่วนของผูถื
้ อหุน
้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

พั นบาท

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

9,285,970
2,738,610
12,024,580
2,338,856
254,751
2,593,607
9,430,973
12,024,580

77
23
100
20
2
22
78
100

30 มิถุนายน 2562
พั นบาท

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

8,841,467
2,617,953
11,459,420
1,737,677
268,444
2,006,121
9,453,299
11,459,420

77
23
100
16
2
18
82
100

ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทมีจานวน 11,459 ล้ านบาท ลดลง 566
ล้ านบาทหรือร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 รายละเอียดหลักของทรัพย์สินแสดงได้ ดงั นี:้
รายการ
เงินสด รายการเทีย บเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีห
้ มุนเวีย นอืน
่
สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์

30 มิถน
ุ ายน 2561

30 มิถน
ุ ายน 2562

เปลียนแปลง
่

พ ันบาท

พ ันบาท

%

4,595,536
1,041,522
3,616,141
12,024,580

4,393,347
1,206,349
3,241,666
11,459,420

(4)
16
(10)
(5)

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราวลดลงร้ อยละ 4 ในขณะที่ลกู หนีก้ ารค้ าและ
ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าเนื่องจากบริษัทพิจารณาให้ เงื่อนไขการ
ชาระเงินที่ดงึ ดูดใจให้ กบั ลูกค้ าบางรายเพื่อแข่งขันกับคูแ่ ข่งและเพิ่มการขาย ในขณะเดียวกันสินค้ าคงเหลือ
ลดลงร้ อยละ 10 เนื่องจากบริษัทปรับระดับสินค้ าคงเหลือให้ เหมาะสมกับปริมาณความต้ องการของตลาด
ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เมื่อเทีย บกับไตรมาสเดีย วกัน ของปี 2561 หนี ส้ ิน รวมของบริ ษัท มี
จานวน 2,006 ล้ านบาท ลดลง 587 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 23 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน 9,453 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 22 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 0.24
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แนวโน้ มสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ 2562
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตด้ วยอัตราที่ชะลอตัวลงเนื่องจากภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ ้นจาก
สงครามทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน การเติบโตที่ช้าลงในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และความ
เสี่ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ประเทศไทยซึ่ง
เป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ถกู ขับเคลื่อนด้ วยการส่งออกและการท่องเที่ยวจึงอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่ม
สูงขึ ้น และส่งผลกระทบต่อการเติบโตโดยรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2562
การฟื ้นตัวของการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ในประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ยังคงเป็ นเรื่ องที่ท้าทาย
โดยเกษตรกรบางรายได้ ต ัด สิน ใจที่ จ ะไม่ท าการเพาะปลูก แล้ วเนื่ องจากปั ญ หาภัย แล้ งที่ รุน แรง พื น้ ที่
เพาะปลูกในฤดูกาลนี ้จึงลดลง ในขณะเดียวกัน การประกาศจากรัฐบาลที่จะสนับสนุนเกษตรกรในพืน้ ที่ที่
ได้ รับผลกระทบจากภัยแล้ งรวมไปถึงมาตรการสนับ สนุนอื่ นๆ ในด้ านการเกษตร อาจช่วยเพิ่ มแรงจูงใจ
ให้ กับเกษตรกรที่จ ะทาการเริ่ มต้ นเพาะปลูก และอาจส่งผลให้ เพิ่มความต้ องการในการใช้ ปยได้
ุ๋ โดยจะ
ขึ ้นอยู่กับสภาวะอากาศด้ วย บริ ษั ทจะเฝ้าระวังปั จ จัยเหล่านี อ้ ย่างใกล้ ชิดและจะปรับกลยุทธ์ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันในตลาด
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