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เรื่อง

ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสสองปี 2561

เรียน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่สง่ มาด้ วย การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
บริ ษั ท ไทยเซ็น ทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) ขอนาส่งการวิเคราะห์ และคาอธิบ ายของฝ่ ายจัดการ
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสสองปี 2561 ของบริษัท ตามที่ปรากฏในแนบท้ 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
บริษัทฯขอรายงานผลการดาเนินงานด้ วยงบการเงินรวมสาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ดังนี ้ ในไตรมาสที่ 20 ของปี 2561 บริ ษัทฯมีกาไรส่วนที่
เป็ นของบริษัทใหญ่จานวน 678 ล้ านบาทและผลกาไรต่อหุ้น 1.16 บาท ลดลง 76 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ซึ่งมีกาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่จานวน 754 ล้ านบาทและผล
กาไรต่อหุ้น 1.29 บาท
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ขยายตัวได้ ดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีแรงขับเคลื่อนจากอุป สงค์ที่แข็งแกร่งทังในและต่
้
างประเทศ แม้ จะเริ่ มมีความกังวลในเรื่ องของนโยบายปกป้องทางการค้ าของ
สหรัฐฯ และมาตรการตอบโต้ จากประเทศคูค่ ้ า แต่ผลกระทบที่มีนยั ยะสาคัญต่อเศรษฐกิจในไตรมาสนีย้ ังมี
ไม่มากนัก นอกจากนี ้ ประเทศเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ได้ แสดงสัญญาณการเติบ โตที่ชัดเจนมากขึน้ จาก
ประเด็นดังกล่าว จึง ส่งผลให้ การส่งออกของไทยขยายตัวมากกว่าร้ อยละสิบ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
ทังนี
้ ้ การเติบโตของการท่องเที่ยว การบริ โภคภายในประเทศ การลงทุนจากเอกชน รวมไปถึงการใช้ จ่าย
ของรัฐบาลยังเป็ นปัจจัยที่ทาให้ เศรษฐกิจของไทยปรับตัวดีขึ ้น หากมีการขยายตัวในระดับนี ้ เศรษฐกิจไทย
สามารถเติบโตได้ ถึงร้ อยละ 4.5 ในปี 2561
ภาคการเกษตรได้ รับผลดีจากปริ มาณน ้าฝนที่เหมาะสมในช่วงต้ นฤดู ผลผลิตสินค้ าเกษตรเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ ว โดยมีข้าว ผลไม้ และปาล์มน ้ามันเป็ นผลผลิตนาใน
การขยายตัว ในทางกลับกัน ราคาสินค้ าเกษตรในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ยังคงมีการขยายตัวในแดนลบ
อย่างต่อเนื่อง โดยลดลงร้ อยละ 5.9 ด้ วยสองปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ รายได้ เกษตรกรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.2
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ที่แล้ ว อย่างไรก็ตามความต้ องการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ไม่เติบโตเช่นเดียวกับการ
เพิ่มขึ ้นของปริมาณผลผลิต ทังนี
้ ้เนื่องจากกาลังซื ้อที่ออ่ นตัวและระดับหนี ้ที่สงู ของเกษตรกรรายย่อย
ภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว ผู้บริ หารมุ่งเน้ นไปที่การบริ หารต้ นทุนวัตถุดิบ ความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยน และรายจ่ายเพื่อควบคุมต้ นทุนในการดาเนินงาน นอกจากนี ้ยังมีการจัดทากิจกรรมเชิงกลยุทธ์
ด้ านการตลาดและสนับสนุนการขายในช่วงที่ตลาดมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการ
ขยายตลาด บริษัทฯ ได้ เริ่มดาเนินการโรงงานบรรจุและคลังสินค้ าปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาร์ ในไตรมาสที่
2 ของปี 2561 การจัดตังครั
้ ง้ ใหม่นีจ้ ะสร้ างโอกาสให้ กับ บริ ษัทฯ ในการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่งไปยัง
ตลาดประเทศเมียนมาร์ที่กาลังเติบโต
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ผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
หน่วย : พ ันบาท

ไตรมาส ที่ 2
เม. ย. - มิ. ย. (3 เดือน)

2560
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

3,993,832
(2,924,571)
1,069,261
24,818
1,094,079
(146,439)
947,640
(935)
62
946,767
(188,934)
757,833
753,774
748,253

2561
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

เปลียนแปลง
่

%
(2)
0
(9)
138
(6)
19
(9)
(44)
16
(9)
(6)
(10)
(10)
(7)

รายได้ จากการขายและการบริ การของบริ ษัทฯในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจานวน 3,907 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับจานวน 3,994 ล้ านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2560 แม้ จะมีปริ มาณขายที่
เพิ่มมากขึ ้น แต่รายได้ จากการขายมีจานวนที่ลดลงเล็กน้ อย เหตุผลสาคัญคือเกษตรรายย่อยที่มีกาลังซือ้
จากัดเลือกที่จะใช้ ปยในสู
ุ๋
ตรที่มีราคาต่ากว่าในการเพาะปลูก นอกจากนี ้ ต้ นทุนขายและบริ การไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย ยะสาคัญ ทาให้ ก าไรขัน้ ต้ น ลดลง 95 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 9 ในขณะเดีย วกัน
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้น 27 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 19 เนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
และสนับสนุนการขายที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงที่ตลาดปุ๋ ยเคมีมีการแข่งขันสูง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว กาไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีจานวน
698 ล้ านบาท ลดลง 50 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับกาไร 748 ล้ านบาท ของไตรมาสเดียวกันในปี
2560
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กำรวิเครำะห์ สภำพคล่ องและแหล่ งเงินทุน
สว่ นประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
รายการ
รวมสินทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสินทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
รวมส่วนของผู ้ถือหุน้
้ ินและส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ อหุน
้

30 มิถุนายน 2560
ร ้อยละของ
พั นบาท
ิ ทรัพย์รวม
สน

8,680,434
2,620,943
11,301,377
2,123,046
262,910
8,915,421
11,301,377

77
23
100
19
2
79
100

30 มิถุนายน 2561
ร ้อยละของ
พั นบาท
ิ ทรัพย์รวม
สน

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

77
23
100
20
2
78
100

ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทมีจานวน 12,025 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 723 ล้ าน
บาทหรือร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 รายละเอียดหลักของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี ้
รายการ
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีห
้ มุนเวีย นอืน
่
สินค ้าคงเหลือ
รวมสินทรั พย์

30 มิถน
ุ ายน 2560

30 มิถน
ุ ายน 2561

เปลียนแปลง
่

พ ันบาท

พ ันบาท

%

3,895,207
1,160,490
3,163,302
11,301,377

4,435,350
1,041,522
3,616,141
12,024,580

13.9
(10.3)
14.3
6.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.9 นอกจากนีส้ ินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
14.3 เนื่องมาจากต้ นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ ้นและการจัดเตรียมสินค้ าในคลังสินค้ าใหม่ที่ประเทศเมียนมาร์
ในขณะเดียวกันลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นลดลงร้ อยละ 10.3
ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดีย วกัน ของปี 2560 หนี ส้ ิน รวมของบริ ษั ท มี
จานวน 2,594 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 208 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 9 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 9,431 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 516 ล้ านบาทหรือร้ อยละ 6
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แนวโน้ มสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิจ 2561
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ทัง้ สหรัฐฯ ยุโรป
และญี่ปนได้
ุ่ แสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ มการเติบโตที่ดีขึ ้นและมีอตั ราการว่างงานที่ต่า สถานการณ์นีส้ ่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังคงต้ องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่
ยังคงมีอยู่ การดาเนินนโยบายการเงินสู่ภาวะปกติในประเทศเศรษฐกิจใหญ่หลายประเทศอาจทาให้ การ
เติบโตในภาพรวมลดน้ อยลงได้ อีกประเด็นหนึ่งคือนโยบายการค้ าของสหรัฐฯ อาจก่อให้ เกิดการตอบโต้
อย่างรุนแรงจากประเทศคู่ค้าและส่งผลกระทบต่อการค้ าโลก นอกจากนี ค้ วามเสี่ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ใน
ตะวัน ออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อราคานา้ มัน และท าให้ มมุ มองการเติบ โตในครึ่ งปี ห ลังของปี 2561
เปลี่ยนแปลงไป
ปริ มาณการใช้ ปยในประเทศไทยคาดว่
ุ๋
าจะปรับตัวดีขึ ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 เนื่องจาก
ปริ มาณน า้ ที่ ใ ช้ ใ นการเกษตรมีเ พี ยงพอ มาตรการสนับ สนุน จากรัฐ บาลและการฟื ้น ตัวของราคาสิน ค้ า
เกษตรสามารถช่วยยกระดับกาลังซื ้อของเกษตรกรและเพิ่มความต้ องการในการใช้ ปยุ๋ สาหรับไตรมาสที่ 3
ของปี 2561 นี ้ ปัจจัยสาคัญที่จะกาหนดทิศทางของเศรษฐกิจปุ๋ ยเคมีคือ
1. ปริมาณน ้าที่ใช้ ในการเกษตรมีเพียงพอ
2. การฟื น้ ตัวของกาลังซื ้อเกษตรกร
3. มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
4. ราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ
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