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โรงงาน 1 : 284 กโิลเมตรท ี17.5 ถ.สขุสวสัด ิต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศพัท์  (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร  (02) 816-1276 
โรงงาน 2 : 50 หมู ่5 ถ.นครหลวง-ภาช ีต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียุธยา 13260 โทรศพัท์  (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377 

 ที 050/2560    วนัที  15  สิงหาคม  2560  เรือง ชีแจงผลการดาํเนินงานสําหรับไตรมาสสองปี 2560 
เรียน กรรมการผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิงทีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสสองปี 2560 ของบริษัท ตามทีปรากฎในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี   จงึเรียนมาเพือทราบ    ขอแสดงความนบัถือ                        (นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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คาํอธ ิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ   ภาพรวมธุรก ิจ    บริษัทขอรายงานผลการดําเนินงานด้วยงบการเงินรวมสําหรับไตรมาสที 2 ของปี 2560 ระหว่างวนัที 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2560 ดงันี  ในไตรมาสที 2 ของปี 2560 บริษัทมีกําไรส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 754 ล้านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 1.29 บาท  เพิมขนึ 122 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 เมอืเทียบกบัไตรมาสที 2 ของปี 2559 ซงึมีกําไรสว่นทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 632 ล้านบาทและผลกําไรตอ่หุ้น 1.08 บาท  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยไตรมาสที 2 ของปี 2560 มีการเติบโตอย่างต่อเนืองในระดับปานกลาง แม้จะมีความเสียงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ความไม่แน่นอนในนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา และความกงัวลในการแผ่ขยายตวัของการกีดกันทางการค้า ซงึมีบทบาทสําคญัในการยบัยงัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามผลกระทบเหลา่นีต่อเศรษฐกิจไทยยงัคงมีอย่างจํากดั ด้วยแรงขับเคลือนจากการส่งออกทีขยายตวัมากกว่าการคาดการณ์ รายได้เกษตรกรทีเพิมสูงขึน และการใช้จ่ายจากภาครัฐทียงัคงมอีย่างตอ่เนือง ทําให้เศรษฐกิจไทยยงัคงขยายตวัได้ในระดบัร้อยละ 3.5 ไปจนถึงสินปีนี  ในภาคการเกษตร ฝนทีตกอย่างต่อเนืองในปีนีตงัแต่กลางเดือนพฤษภาคมทําให้เกษตรกรเริมต้นการเพาะปลูกได้ตรงตามฤดูกาล  ปริมาณนําทีเพียงพอนนัทําให้เกษตรกรสามารถขยายพืนทีในการทําการเกษตรได้ นอกจากนี การเพิมขนึของผลผลิตสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรช่วยเพิมความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีได้ในระดบัหนึง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีไม่ได้เพิมมากเท่ากับการเพิมขึนของการเพาะปลูกเนืองจากกําลงัซือของเกษตรกรดูเหมือนว่ายังคงไม่ฟืนตวัจากภาวะภัยแล้งตงัแต่ปี2558-2559 ในไตรมาสที 2 นี บริษัทได้เผชิญกบัความท้าทายจากปัจจยัต่างๆ ดงันี 1. กําลงัซอืของเกษตรกรทียงัคงออ่นตวั 2. การแข่งขนัในตลาดทําให้ราคาขายปุ๋ ยเคมลีดลง โดยเฉพาะปุ๋ ยยเูรีย ภายใต้สถานการณ์นี  ผู้ บริหารพยายามทีจะรักษาระดับความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ   ซึงให้ความสําคญักับทงัต้นทุนของวัตถุดิบ ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน การบริหารรายจ่ายเพือควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน รวมไปถึงให้ความสําคญักบัการพฒันาตลาดใหม ่ๆ เพือเพิมปริมาณขาย ในไตรมาสที 2 ของปีนีบริษัทสามารถเพิมปริมาณขายได้โดยเฉพาะอย่างยิงในสินค้ามูลค่าสูงหากเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีทีแล้ว ซึงเป็นส่วนสําคัญทีทําให้บริษัทมีรายได้เพิมขึนแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการตลาดทีราคาปุ๋ ยเคมกํีาลงัปรับตวัลดลงก็ตาม นอกจากนี การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสที 2 ยงัมสี่วนในการทําให้กําไรของบริษัทเพิมสงูขนึ 
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ผลการดาํเน ินงานและความสามารถในการทาํก ําไร   
เปลยีนแปลง

2559 2560 %
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,873,998 3,993,832 3 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,925,283) (2,924,571) (0)
กําไรขนัตน้ 948,715 1,069,261 13 
รวมรายไดอ้นื 24,833 24,818 (0)
กําไรก่อนค่าใชจ่้าย 973,548 1,094,079 12 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (178,879) (146,439) (18)
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 794,669 947,640 19 
ตน้ทนุทางการเงนิ (1,944) (935) (52)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 73 62 (15)
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 792,798 946,767 19 
ภาษเีงนิได ้ (157,654) (188,934) 20 
กําไรสําหรบังวด 635,144 757,833 19 
การแบ่งปันกําไรส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 632,406 753,774 19 
การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 632,406 748,253 18 

หน่วย :   พนับาท ไตรมาส ท2ี (เม.ย.- ม.ิย.)

   รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทในไตรมาสที 2 ปี 2560 มีจํานวน 3,994 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 3 เมือเทียบกับจํานวน 3,874 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2559  โดยทีต้นทุนขายและบริการคอ่นข้างคงทีเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559  จึงทําให้กําไรขนัต้นของบริษัทเพิมขึน 121 ล้านบาทหรือร้อยละ 13 ในขณะทีรายได้อืนไมมี่การเปลียนแปลงอย่างมนีัยยะสําคญั อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 32 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 ซึงเป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทนุทีดีขึนและการลดค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการขาย  ด้วยเหตผุลดงักล่าว กําไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที 2 ปี 2560 มีจํานวน 748 ล้านบาท เพิมขนึ 116 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เมือเทียบกบักําไร 632 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกนัในปี 2559             
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  
พันบาท รอ้ยละของ

สนิทรัพย์รวม พันบาท รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 7,899,458 75 8,680,434 77 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,060    25 2,620,943    23 
รวมสนิทรพัย ์ 10,477,518 100 11,301,377 100 
รวมหนสีนิหมุนเวยีน 2,042,026    19 2,123,046    19 
รวมหนสีนิไม่หมุนเวยีน 269,915        3 262,910        2 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,165,577    78 8,915,421    79 
รวมหนสีนิและส่วน 10,477,518  100 11,301,377  100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)
30 มถิุนายน 2559 30 มถิุนายน 2560

รายการ

 ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2560 ทรัพย์สินรวมของบริษัทมีจํานวน 11,301 ล้านบาท เพิมขนึ 824 ล้านบาทหรือร้อยละ 8 เมอืเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2559 รายละเอียดหลกัของทรัพย์สินแสดงได้ดงันี    
30 มถิุนายน 2559 30 มถิุนายน 2560 เปลยีนแปลง

พนับาท พนับาท %
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,986,409             3,895,207             (2.3)
ลูกหนกีารคา้และลูกหนอีนืๆ 1,587,805             1,160,490             (26.9)
สนิคา้คงเหลอื 2,171,263             3,163,302             45.7 
สนิทรัพย์ 10,477,518           11,301,377           7.9 

รายการ

  สินค้าคงเหลือ ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการเพิมขนึอย่างมีนยัยะสําคญัร้อยละ 45.7 โดยการเพิมขนึของสนิค้าคงเหลือนีเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมสินค้าทีจะสง่มอบให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดกูาลใช้ปุ๋ ยเคมทีีกําลงัจะมาถึง นอกจากนี การลดลงของลกูหนีการค้าและลกูหนีอืน ๆ ร้อยละ 26.9 เป็นผลมาจากความต้องการสังซือของตวัแทนจําหน่ายทียงัไม่เร่งรีบมากนักหากเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ณ สินไตรมาสที 2 ปี 2560 เมือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 หนีสินรวมของบริษัทมีจํานวน 2,386 ล้านบาท เพิมขึน 74 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 8,915 ล้านบาท เพิมขนึ 750 ล้านบาทหรือร้อยละ 9       
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แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 2559  เศรษฐกิจโลกคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางทีดขีนึในช่วงครึงหลงัของปี 2017 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเติบโตอย่างต่อเนืองของประเทศสหรัฐอเมริกา ความเชือมนัทางเศรษฐกิจทีดีขึนในยุโรป และเศรษฐกิจจีนทีมีเสถียรภาพมากขนึ ในขณะทีภาพรวมความเสียงทางภูมิรัฐศาสตร์ยงัคงต้องถูกจับตามองอย่างต่อเนืองด้วยความระมดัระวงั ในส่วนของประเทศไทย การส่งออกทีแข็งแกร่ง การฟืนตวัของการบริโภคภายในประเทศ และการใช้จ่ายภาครัฐอย่างต่อเนืองจะช่วยขับเคลือนเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้มากกว่าปีทีผ่านมา การเพิมขึนของรายได้เกษตรกรซึงเป็นผลมาจากการเพิมขึนของการเพาะปลกูในฤดูกาลนีคาดว่าจะทําให้กําลงัซือของเกษตรกรฟืนตวัขึนภายในสินปีนี ด้วยปริมาณนําเพียงพอ ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยน่าจะยงัอยู่ในระดบัคงทีในช่วงครึงหลงัของปีน ีดงันนั ปัจจยัสําคญัทีจะสง่ผลตอ่ธุรกิจปุ๋ ยเคมใีนครึงปีหลงัมดีงันี 1) ปริมาณนําเพือการเพาะปลกูอยู่ในระดบัทีพอประมาณ (นําฝนเพียงพอและไมท่ว่ม) 2) กําลงัซอืของเกษตรกรทีฟืนตวัขนึ 3) ราคาวตัถดุบิและอตัราแลกเปลียนทีมีเสถียรภาพ 4) การตลาดทีดีเพือสร้างความต้องการไม่เพียงแค่ตลาดในประเทศไทยแต่รวมไปถึงประเทศในกลุม่ CLM ด้วย  


