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ท่ี 045/2558 
 

  วนัท่ี  11  สงิหาคม  2558 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2558 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2558 ของบริษัท ตามท่ีปรากฎในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

           (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
       กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกิจ   
  

บริษัทฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบบัญชีไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ระหว่างวันท่ี 1 
เมษายน 2558 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ว่า บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 695 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 1.19 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ 29 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 ท่ีมีผลกําไรสทุธิจํานวน 666 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 1.14 บาท  
  

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 เศรษฐกิจไทยยงัคงซบเซาอย่างตอ่เน่ืองจาก
การส่งออกท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากความต้องการสินค้าท่ีลดลงของประเทศจีน ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศในทวีปยโุรปท่ีเป็นคู่ค้าสําคญัของไทย ขณะเดียวกนัประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนนํา้
เพ่ือทําการเกษตร จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมาขัน้ต้นทําให้ภาคเอกชนและผู้บริโภคลงทุนและใช้จ่ายอย่าง
ระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้จากการขยายตัวของการ
ท่องเท่ียวและการลงทนุของภาครัฐ นอกจากนี ้อตัราเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มต่ําลงยงัช่วยให้ต้นทนุภาคการผลติ
ไมเ่พิ่มขึน้       

 
สําหรับธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัทางลบภายนอกดงัตอ่ไปนี ้
1) ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลงจากปัญหาภยัแล้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศงดสง่นํา้

เพ่ือการเพาะปลกูทําให้เกษตรกรมีนํา้ไมเ่พียงพอตอ่การเพาะปลกู 
 2) กําลงัซือ้ของเกษตรกรลดลง เน่ืองจากราคาสินค้าการเกษตรตกต่ํา ทําให้เกษตรกรมีรายได้

ลดลงจงึประสบปัญหาขาดแคลนเงินทนุในการใช้จ่ายและซือ้ปัจจยัในการเพาะปลกู 
 3) การปรับลดราคาปุ๋ ยเคมี บริษัทฯให้ความร่วมมือกบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 

ในการปรับลดราคาปุ๋ ยเคมีซึง่ตอ่เน่ืองมาจากไตรมาสท่ี 2 ซึง่สง่ผลตอ่รายได้ของบริษัทฯ 
4) เงินบาทอ่อนคา่ เงินบาทท่ีอ่อนคา่ลงนัน้ ส่งผลให้ราคานําเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศสงูขึน้ซึง่

ทําให้ต้นทนุของบริษัทเพิ่มขึน้ด้วย  
 
ภายใต้สภาวะการทรงตวัของเศรษฐกิจดงัท่ีกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารจะยงัคงใช้ความยืดหยุ่นใน

การบริหารจดัการ โดยให้ความสําคญัในด้านการบริหารต้นทนุของวตัถดุิบ การบริหารความเส่ียงทางอตัรา
แลกเปลี่ยน รวมถึงการมองหาตลาดใหม่ในการขายสินค้า เพ่ือเพิ่มปริมาณการขายให้มากขึน้ ด้วยความ
มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาบริษัทฯ ให้มีผลประกอบการท่ีดีและมีความมัน่คงตอ่ไป 
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ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร   
 

 
 

เม่ือเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 กับปี 2557 จะเห็นได้ว่ากําไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดเพิ่มขึน้ 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ในขณะท่ีกําไรขัน้ต้นลดลง 158 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 
โดยสาเหตมุาจากปริมาณการส่งมอบสินค้าลดลงตามความต้องการของตลาด และการปรับลดราคาขาย
ปุ๋ ยเคมีตามความร่วมมือกบักระทรวงพาณิชย์ ซึง่รายละเอียดเป็นไปตามท่ีกลา่วไว้ในภาพรวมธุรกิจข้างต้น 
สง่ผลให้รายได้จากการขายและกําไรขัน้ต้นลดลง  

 
ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีรายได้อ่ืนๆเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญัจากปีก่อนหน้า ซึง่เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 

339 เกิดจากกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ กําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ และจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศซึง่บริษัทฯ ได้ทําการซือ้ขายไว้ลว่งหน้าตามโยบายจดัการบริหารความเส่ียง 

 
สําหรับคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ จะเห็นได้ว่าเปล่ียนแปลงลดลง ทัง้ในส่วนคา่ใช้จ่ายใน

การส่งมอบสินค้าไปยงัลกูค้า และส่วนสนบัสนุนการขายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณยอดขายท่ีลดลง 
และในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ก็เปล่ียนแปลงลดลงเช่นเดียวกันเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 
2557  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

 
 

 
ณ วนัสิน้ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัวนัสิน้ไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 บริษัทฯ 

มีสนิทรัพย์รวม 9,669 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
ณ วนัสิน้ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 เม่ือเปรียบเทียบกบัวนัสิน้ไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 บริษัทฯ 

มีหนีส้ินรวมจํานวน 2,270 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 460 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น
จํานวน 7,399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 410 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2558 
 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดว่าจะขยายตวัได้จากการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ
และการท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยงัคงเปราะบางจากปัญหาการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก
สง่ผลถึงการสง่ออกท่ีลดลง และสถานการณ์ราคาสินค้าทางการเกษตรยงัไม่มีแน้วโน้มฟืน้ตวัอย่างชดัเจน
ทําให้การการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอาจทําได้ต่ํากว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลได้วางไว้ สําหรับปัจจยัท่ีจะ
สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจปุ๋ ยเคมีในปีครึงปีหลงัมีดงันี ้ 

 
1. ปัญหาภยัแล้งและภาวะฝนทิง้ช่วง 

ปัญหาภยัแล้งและภาวะฝนทิง้ช่วงยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้พืน้ท่ี

การเพาะปลกูลดลง และทําให้ปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลงตามไปด้วย  

2. กาํลังซือ้ของเกษตรกรลดลง   

ราคาสินค้าเกษตรยงัคงมีแนวโน้มตกต่ําอย่างตอ่เน่ืองจากส่วนเกินอปุทานสินค้าเกษตรหลาย

ในตลาดโลกท่ีมีอยู่มาก ทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา รายได้ของเกษตรกรจึงลดลงและส่งผลให้

เกษตรกรขาดสภาพคลอ่งในการลงทนุปัจจยัการผลติในฤดกูาลใหม ่

3. การคงมาตรการปรับลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมี 

สมาคมการค้าปุ๋ ยและธุรกิจการเกษตรไทย และ    ผู้ประกอบการปุ๋ ยเคมี ยงัคงระดบัราคา

จําหน่ายปลีกปุ๋ ยเคมีท่ีลดลงตอ่ไปจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 

 


