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ท่ี 060/2559 
 

  วนัท่ี  11  สงิหาคม  2559 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสสองปี 2559 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสสองปี 2559 ของบริษัท ตามท่ีปรากฎในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
                   (นายเคียวซเุกะ ซาซากิ) 
                   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ   
 

บริษัทฯขอรายงานผลการดําเนินงานด้วยงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 ระหว่าง
วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 บริษัทฯมีกําไร
เบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 632 ล้านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 1.08 บาท  เพิ่มขึน้ 63 
ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ซึง่มีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่จํานวน 570 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 0.97 บาท 
  

 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 ประสบกับความเส่ียงท่ีคาดเดาได้
ยากจากภาวะแกวง่ตวัลดลงของเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เช่นการท่ีประเทศองักฤษออกจากสหภาพยโุรป
ได้ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  การขยายการลงทุนภาครัฐและอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึน้  ทําให้คาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 3   
 
  ในกลางเดือนพฤษภาคมภาวะฝนทิง้ช่วงสิน้สดุลง  ภาคเกษตรกรรมเร่ิมทําการเพาะปลกู  จาก
ปริมาณฝนท่ีมีอย่างต่อเน่ืองทําให้คาดการณ์ได้ว่าผลผลิตของเกษตรกรจะเพิ่มมากขึน้   ราคาขายของ
ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งแสดงสัญญาณดีตัง้แต่ช่วงท่ีเร่ิมมีฝน  ทัง้สองปัจจัยจะทําให้กําลังซือ้ของ
เกษตรกรกลบัมีมากขึน้ในช่วงปลายไตรมาสนี ้
      

ธุรกิจของบริษัทฯในไตรมาสท่ี 2 ได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ดงันี ้          
1) จากภาวะฝนน้อย และฝนทิง้ช่วงยาวนาน ทําให้ปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีเดือนเมษายน

และเดือนพฤษภาคมลา่ช้าไปกวา่ความต้องการปุ๋ ยในฤดเูพาะปลกูตามปกต ิ
2) หลงัจากเดือนเมษายนเป็นต้นมา คา่เงินบาทท่ีอ่อนตวัสง่ผลให้ต้นทนุการนําเข้าวตัถดุิบหลาย

ชนิดมีมลูคา่สงูขึน้ 
3) บริษัทฯให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ๋ ยเคมีของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกรจนถึงปลายปี 2559 
   

  
 ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตามท่ีได้กล่าวมา  ผู้บริหารพยามท่ีจะรักษาระดบัความยืดหยุ่นในการ
บริหารธุรกิจ   ซึ่งให้ความสําคญัทัง้ต้นทุนของวตัถุดิบ, ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน และการพฒันา
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ตลาดใหม่เพ่ือสามารถเพิ่มปริมาณขาย ผู้บริหารได้ใช้ความพยายามเพ่ือผลประกอบการสงูสดุและการ
เตบิโตอยา่งยัง่ยืน  ทําให้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 บริษัทฯสามารถทํากําไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่มากกวา่ไตรมาสเดียวกนัของปี 2558 จํานวน 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 11    
 
ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
 

 
 
 รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 มีจํานวน 3,874 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัจํานวน 4,153 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกนัในปี 2558 เป็นผลมาจากราคา
ขายปุ๋ ยเคมีท่ีเร่ิมลดลง ประกอบกับอุปสงค์ท่ีต่ําจากภาวะฝนทิง้ช่วงจากเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม  ในขณะท่ีต้นทนุขายลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558   โดยรวมทํา
ให้กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯเพิ่มขึน้ 191 ล้านบาทหรือร้อยละ 25  รายได้อ่ืนลดลง 112 ล้านบาทหรือร้อยละ 
82 เน่ืองจากไม่มีรายการพิเศษ  กําไรจากการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ ของปี 2558  คา่ใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร  เพิ่มขึน้ 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 21 เป็นค่าใช้จ่ายจากการท่ีบริษัทฯพยามเพิ่ม
รายได้โดยวิธีการสง่เสริมการขาย 
    
 ด้วยเหตุท่ีกล่าวมาแล้ว กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 มี
จํานวน 632 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบักําไร 570 ล้านบาท ของไตรมาส
เดียวกนัปี 2558 
  
  
 

เปลีย่นแปลง

2558 2559 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,152,680 3,873,998 (7)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (3,394,706) (2,925,283) (14)
กําไรข ัน้ตน้ 757,974 948,715 25 
รวมรายไดอ้ืน่ 136,543 24,833 (82)
กําไรก่อนค่าใชจ้่าย 894,517 973,548 9 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (147,499) (178,879) 21 
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 747,018 794,669 6 
ตน้ทนุทางการเงนิ (5,747) (1,944) (66)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 78                 73 (6)
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 741,349 792,798 7 
ภาษเีงนิได ้ (168,460) (157,654) (6)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 572,889 635,144 11 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนท ีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 569,838 632,406 11 

หน่วย :    พนับาท
ไตรมาส ท ี2่ (เม.ย. -  ม.ิย. )
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 
 

 
 

ณสิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ทรัพย์สินรวมของบริษัทมี
จํานวน 10,478 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 417 ล้านบาทหรือร้อยละ 4  รายละเอียดหลกัของทรัพย์สนิแสดงได้ดงันี ้  

 

 
 

ณสิน้ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 หนีส้ินรวมของบริษัทมี
จํานวน 2,312 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 8,166 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 560 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 

   
 

  

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

พันบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 7,712,740 77 7,899,458 75 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,347,450       23 2,578,060       25 
รวมสนิทรพัย ์ 10,060,190 100 10,477,518 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 2,185,401       21 2,042,026       19 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 269,056          3 269,915          3 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,605,733       76 8,165,577       78 
รวมหนีส้นิและส่วน 10,060,190 100 10,477,518 100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)

30 มถิุนายน 2558 30 มถิุนายน 2559

รายการ

30 มถิุนายน 2558 30 มถิุนายน 2559 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,268,957                3,986,409                21.9 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ ืน่ๆ 834,145                   1,587,805                90.4 

สนิคา้คงเหลอื 3,449,824                2,171,263                (37.1)

สนิทรัพย์ 10,060,190              10,477,518              4.1 

รายการ
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2559 
 

 
จากการท่ีเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางเน่ืองจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเช่น 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ นและจีน ล้วนแตกํ่าลงัพยามกระตุ้นเศรษฐกิจของตนในหลายๆวิธี  ซึง่ยอ่ม
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก   ด้วยเหตุนีเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขาดความเช่ือมั่น 
แนวโน้มในปี 2559  เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตขึน้เล็กน้อยจากโครงการลงทุนใน
ปัจจยัพืน้ฐานของภาครัฐและอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว นอกจากนี ้ราคาขายของผลิตผลการเกษตรท่ีดีขึน้ 
และการฟืน้ตวัของภาคเกษตรกรรมจะช่วยเพิ่มกําลงัซือ้ปุ๋ ยเคมีให้แก่เกษตรกร 

ผลจากฝนแล้งท่ีหมดไป การเพาะปลกูเร่ิมสามารถทําได้  ปริมาณความต้องการปุ๋ ยเคมีจะยิ่งเพิ่ม
สงูขึน้ในคร่ึงปีหลงั  ซึง่บริษัทฯจะผลติปุ๋ ยเคมีให้ได้ปริมาณเพียงพอและเพิ่มขยายปริมาณขายให้ได้มากขึน้ 

ปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่ธุรกิจปุ๋ ยเคมีในคร่ึงปีหลงั มีดงันี ้
1) ความตอ่เน่ืองของปริมาณฝนและปริมาณนํา้เพ่ือการเพาะปลกู 
2) กําลงัซือ้ของเกษตรกรท่ีฟืน้ตวัขึน้ 
3) ราคาวตัถดุบิท่ีต้องนําเข้าและอตัราแลกเปล่ียน 
4) ปริมาณปุ๋ ยเคมีท่ีผลติออกสูต่ลาดกบันโยบายการขายท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั 
 
 


