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ท่ี 036/2559 
 

  วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2559 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2559 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสหนึง่ปี 2559 ของบริษัท ตามท่ีปรากฏในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
                   (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
                   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ   

 
 บริษัทฯขอรายงานผลการดําเนินงานด้วยงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559 ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 1ของปี 2559 บริษัทฯมีกําไรเบ็ดเสร็จ
รวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 109 ล้านบาทและมีผลกําไรตอ่หุ้น 0.19 บาท เพิ่มขึน้ 7 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 6.9 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ซึง่มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
จํานวน 102 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 0.17 บาท  
 
 ประเทศไทยประสบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเป็นระยะเวลานานมีตวัเลขการขยายตวัน้อยกว่าร้อย
ละ 3 จากภาพรวมของภาคเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2559  ต้นทนุการผลิตพืชเศรษฐกิจ
โดยรวมลดลง  แต่ราคาสินค้าทางการเกษตรก็ยงัอยู่ในระดบัต่ํา และพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีลดลงทําให้กําลงัซือ้
ของเกษตรกรคงอยูใ่นระดบัต่ํา  
 
 ธุรกิจของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบภายนอก ดงันี ้ 

1) ปริมาณนํา้ฝนและปริมาณนํา้ชลประทานท่ีน้อย ทําให้ผลผลิตพืช, บริการทางการเกษตรและ
พืน้ท่ีเพาะปลกูลดลง 
 2) รายได้ของเกษตรกรต่ําลงตามราคาตลาดของสินค้าทางการเกษตร ซึ่งทําให้กําลงัซือ้ปุ๋ ยเคมี
สําหรับฤดเูพาะปลกูถดัไปมีจํานวนลดลง 
 3) บริษัทฯให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ่ ยเคมีของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร 

 
สําหรับไตรมาสนีก้ลา่วโดยสรุปคือ ถึงแม้ว่าพืน้ท่ีเพาะปลกูและอปุสงค์ของปุ๋ ยเคมีลดลง ราคาขาย

ตอ่หน่วยของปุ๋ ยเคมีลดลง ในอีกด้านหนึง่ราคานําเข้าวตัถดุบิสําหรับปุ๋ ยเคมีหลายตวัก็ลดต่ําลงตามไปด้วย  
ในขณะท่ีบริษัทฯได้พยามบริหารต้นทุนทางธุรกิจโดยรวมจึงเป็นผลให้กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ดีขึน้กวา่รอบเวลาเดียวกนัของปี 2558 เป็นจํานวน 7 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 6.9 
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ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร   
 

 
 
เม่ือเปรียบเทียบกําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 และปี 

2558 บริษัทฯมีกําไรเพิ่มขึน้จํานวน 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.9      
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 
 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯมีจํานวน 10,127 ล้านบาท ลดลง 2,516 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 เม่ือ
เทียบณเดือนมีนาคมปี 2558 สาเหตุจากบริษัทฯได้ทําการจําหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย 3 แห่งในวนัท่ี 1 
เมษายน 2558 ได้แก่บริษัท เอ็มซี อินดสัเทรียล เคมิคลั จํากัด, บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด และบริษัท 
เอ็มซี พลาสติก จํากดั ซึ่งณเดือนมีนาคม ปี 2558 สินทรัพย์ของบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่งจํานวน 2,366 ล้าน
บาทได้ถกูบนัทกึรวมอยูใ่นจํานวนสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

รายละเอียดหลกัของทรัพย์สนิแสดงได้ดงันี ้

เปลีย่นแปลง

2558 2559 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,733,290 1,603,287 (7.5)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (1,484,115) (1,358,461) (8.5)
กําไรข ัน้ตน้ 249,175 244,826 (1.7)
รวมรายไดอ้ืน่ 25,318 16,698 (34.0)
กําไรก่อนค่าใชจ้่าย 274,493 261,524 (4.7)
รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (128,147) (118,666) (7.4)
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 146,346 142,858 (2.4)
ตน้ทนุทางการเงนิ (4,970) (1,633) (67.1)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม -                74                 -
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 141,376 141,299 (0.1)
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (18,761) (29,387) 56.6 
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวดจากการดําเนนิงานท ีย่กเลกิ (2,491) -                -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 120,124 111,912 (6.8)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท ีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 101,800 108,796 6.9 

หน่วย :    พนับาท
ปี

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 10,503,963 83 7,558,451 75 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,138,443       17 2,568,285       25 
รวมสนิทรพัย ์ 12,642,406 100 10,126,736 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 5,082,066       40 2,313,067       23 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 259,539          2 272,823          3 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,300,801       58 7,540,846       74 
รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,642,406 100 10,126,736 100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ

31 มนีาคม 2558 31 มนีาคม 2559

รายการ
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หนีส้ินรวมของบริษัทฯณเดือนมีนาคม ปี 2559 มีจํานวน 2,586 ล้านบาท ลดลง 2,756 ล้านบาท
หรือร้อยละ 52 จากเดือนมีนาคม ปี 2558 สาเหตจุากบริษัทฯได้จําหน่ายหุ้นของบริษัทยอ่ย 3 แห่งในวนัท่ี 1 
เมษายน 2558  ณเดือนมีนาคม ปี 2558 หนีส้ินของบริษัทย่อยทัง้ 3 แห่งจํานวน 1,803 ล้านบาทได้ถูก
บนัทึกรวมอยู่ในจํานวนหนีส้ินรวมของบริษัทฯ  ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 7,541 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 240 
ล้านบาทหรือร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัเดือนมีนาคม 2558  

 
แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2559 
 

ตลอดไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ปริมาณนํา้เพ่ือใช้ในการเกษตรลดลงจากปริมาณนํา้ฝนท่ีลดลงมากทัว่
ทัง้ประเทศซึง่สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณอปุสงค์ของปุ๋ ยเคมีเป็นอยา่งมาก  บริษัทฯคาดหวงัวา่ปริมาณอปุสงค์
จะเพิ่มสงูขึน้เม่ือมีปริมาณนํา้เพิ่มขึน้ในฤดฝูน ซึง่โดยปกติเร่ิมต้นตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคม  อย่างไรก็ดี
บริษัทฯคาดว่าปริมาณการบริโภคปุ๋ ยเคมีในปีนีจ้ะลดลงเม่ือเปรียบเท่ียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากภยัแล้งท่ี
ตอ่เน่ืองมาจากปี 2557 ซึง่ได้สง่ผลให้กําลงัซือ้ของเกษตรกรและเศรษฐกิจภาคท้องถ่ินของประเทศตกต่ํา 

  
การท่ีบริษัทให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ๋ ยเคมีของกรมการค้าภายใน เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกร มีผลกระทบต่อการปรับราคาขายปุ๋ ยเคมีให้สอดคล้องกบัราคาต้นทนุวตัถดุิบในตลาดโลกท่ีผนั
ผวน 

 
ในสถานการณ์เช่นนี ้บริษัทฯจะให้ความสําคญักบัอปุสงค์ของตลาด และใช้ความพยายามในการ

บริหารต้นทนุธุรกิจ เพ่ือรักษาผลประกอบการไว้ในระดบัท่ีน่าพอใจ  
   

 

31 มนีาคม 2558 31 มนีาคม 2559 เปลีย่นแปลง

พันบาท พันบาท %

เงนิสด 3,796,410                4,163,394                9.7 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ ืน่ 665,495                   744,891                   11.9 

สนิคา้คงเหลอื 3,503,117                2,482,060                (29.1)

สนิทรัพย์ 12,642,406              10,126,736              (19.9)

รายการ


