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ท่ี 054/2562 
 

  วนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2562 
 
เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสสามปี 2562 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ  ากัด (มหาชน) ขอน าส่งการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) ของผลประกอบการไตรมาสสามปี 2562 ของบรษิัท ตามท่ีปรากฎในแนบทา้ยหนงัสือฉบบันี ้
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 
                   (นายโยชิฮิโระ ทามรูะ) 
                  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
 
ภำพรวมธุรกิจ   
 

บริษัทฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ระหว่าง
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงันี ้ ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 บรษิัทฯมีก าไรส่วนท่ี
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 375 ลา้นบาท และผลก าไรตอ่หุน้ 0.64 บาท ลดลง 27 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 7 
เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 ซึ่งมีก าไรสว่นท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่จ านวน 402 ลา้นบาทและผลก าไร
ตอ่หุน้ 0.69 บาท 
 

 ในภาพรวม เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ขยายตวัในอตัราท่ีต ่าลง สงครามทางการคา้
ระหวา่งสหรฐัและจีนและการแข็งคา่ขึน้อยา่งมากของเงินบาท สง่ผลใหก้ารสง่ออกลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินคา้อิเล็กทรอนิกสแ์ละการใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียวลดลงอย่างมีนยัยะส าคญั นอกจากนีอ้ปุสงคข์องโลกท่ี
อยูใ่นชว่งซบเซายงัสง่ผลกระทบถึงการบริโภคภายในประเทศซึ่งสะทอ้นจากยอดขายท่ีปรบัตวัลงของธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละยานยนต ์ดว้ยปัจจยัตา่งๆเหลา่นี ้จงึท าใหห้นว่ยงานภาครฐัและศนูยว์ิจยัทางเศรษฐกิจ
หลายแห่งปรบัลดอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงมาจากรอ้ยละ 4 ในช่วงตน้ของไตรมาสท่ี 1 ลงมา
เหลือต ่ากวา่รอ้ยละ 3 ในไตรมาสท่ี 3 
  
 ภาคการเกษตรในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ยงัคงไดร้บัผลกระทบอยา่งรุนแรงจากปัญหาภยัแลง้ใน
พืน้ท่ีเพาะปลกูหลกั ปรมิาณน า้ฝนท่ีไมเ่พียงพอสง่ผลใหเ้กษตรกรประสบกบัความยากล าบากในการเริ่มตน้
เพาะปลกูในช่วงฤดกูาลไดต้ามปกติ ในขณะเดียวกนัราคาผลผลิตทางการเกษตรหลกัๆ เช่น ปาลม์น า้มนั 
และ ยางพารา ยังไม่มีการฟ้ืนตวัท่ีชัดเจน ดว้ยเหตุนี ้อุตสาหกรรมปุ๋ ยเคมีจึงไดร้บัผลกระทบจากปัจจยั
เหล่านีอ้ย่างหลีกเล่ียงไม่ไดเ้น่ืองจากเกษตรกรไม่สามาถใชปุ้๋ ยหรือแมก้ระทั่งเริ่มตน้เพาะปลูกแมจ้ะอยู่
ในชว่งฤดกูาลเพาะปลกูก็ตาม     
 

ภายใตส้ถานการณด์งักลา่วผูบ้รหิารเนน้ไปท่ีการบรหิารความผนัผวนของตน้ทนุดา้นวตัถดุบิ ความ
เส่ียงในดา้นอตัราแลกเปล่ียน รวมไปถึงคา่ใชจ้า่ยตา่งๆเพ่ือควบคมุตน้ทนุในการจดัการ ในขณะเดียวกนั
ผูบ้รหิารยงัไดเ้ฝา้ติดตามสถานการณส์ภาพอากาศและสินคา้คงคลงัของลกูคา้อยา่งใกลช้ิดเพ่ือสรา้ง
กิจกรรมดา้นการตลาดและการสง่เสรมิการขายท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี 
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ผลกำรด ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร   
 

  
รายไดจ้ากการขายและการบริการของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 มีจ  านวน 2,989 ลา้นบาท 

ลดลง 593 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 11 เม่ือเทียบกบัจ านวน 3,374 ลา้นบาทของไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 
สืบเน่ืองจากภัยแลง้ ในขณะเดียวกันตน้ทุนการขายและบริการลดลงรอ้ยละ 13 เม่ือเทียบกับไตรมาส
เดียวกนักบัปี 2561 ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง ทัง้สองปัจจยัส่งผลให้ก าไรขัน้ตน้ลดลง 49 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7 นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 24 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 11 
เน่ืองจากการควบคมุงบประมาณของผูบ้รหิารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาด 

 
ดว้ยเหตนีุ ้การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562

มีจ  านวน 372 ลา้นบาท ลดลง 21 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี 2561 ท่ีมีจ  านวน 
393 ลา้นบาท 
 
  

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 3,374,228 2,988,643 (11)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (2,666,503) (2,329,477) (13)

ก าไรข ัน้ตน้ 707,725 659,166 (7)

รายไดอ้ ืน่ 27,820 22,781 (18)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 735,545 681,947 (7)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (223,219) (199,371) (11)

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 512,326 482,576 (6)

ตน้ทนุทางการเงนิ (485) (1,487) 207 

สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 74 85 15 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 511,915 481,174 (6)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (105,687) (101,452) (4)

ก าไรส าหรบังวด 406,228 379,722 (7)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 401,771 374,634 (7)

การแบง่ปนัก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 393,342 372,290 (5)

หนว่ย :   พนับาท

ไตรมาส ที ่3 

ก.ค. - ก.ย. (3 เดอืน)
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 
 

 
 

ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 สินทรพัยร์วมของบริษัทมีจ านวน 11,318 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท
หรือรอ้ยละ 1 เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 รายละเอียดหลกัของสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้  
 

 
 

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 ในขณะท่ีลูกหนีก้ารคา้
และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนลดลงรอ้ยละ 22 โดยการลดลงอย่างมีนยัยะส าคญัของลูกหนีก้ารคา้เกิดขึน้จาก
มาตรการในการเก็บเงินจากลูกคา้ท่ีรวดเร็วขึน้ ในขณะเดียวกันสินคา้คงเหลือลดลงรอ้ยละ 15 เน่ืองจาก
บรษิัทปรบัระดบัสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด 

 
ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 หนีส้ินรวมของบริษัทมี

จ านวน 1,487 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาทหรือรอ้ยละ 5 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวน 9,831 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 2 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 0.02 

 
 
 
 
 
 

พันบาท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
พันบาท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,707,856 76 8,742,222 77 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,692,184         24 2,575,737         23 

รวมสนิทรพัย์ 11,400,040 100 11,317,959 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,314,155         12 1,217,382         11 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 257,113            2 269,900            2 

รวมหนีส้นิ 1,571,268 14 1,487,282 13 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,828,772      86 9,830,677      87 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,400,040       100 11,317,959       100

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562

รายการ

30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2562 เปลีย่นแปลง

พนับาท พนับาท %

เงนิสด รายการเทยีบเทา่เงนิสด และเงนิลงทนุชัว่คราว 5,271,201                  5,882,222                  12 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 929,113                     725,287                     (22)

สนิคา้คงเหลอื 2,507,292                  2,134,643                  (15)

สนิทรัพย์ 11,400,040                11,317,959                (1)

รายการ
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แนวโน้มสถำนกำรณท์ำงเศรษฐกิจ 2562 
 
 คาดการณว์่าเศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญกบัสภาวะซบเซาเน่ืองดว้ยปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ สงครามทาง
การค้าท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง ความเส่ียงทางเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่  และความเส่ียงด้านภูมิ
รฐัศาสตร ์เศรษฐกิจไทยท่ีตอ้งพึ่งพาการส่งออกและการท่องเท่ียวจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัผลกระทบจาก
ปัจจยัขา้งตน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้โดยผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะสง่ผลตอ่การเตบิโตโดยรวมของทัง้ประเทศ  
 

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกจะขึน้อยู่กับก าลังซือ้และความเช่ือมั่นในการ
เพาะปลกูของเกษตรกร นโยบายการประกนัราคาผลผลิตทางการเกษตรของรฐับาลจะเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ี
ช่วยเพิ่มก าลงัซือ้และความเช่ือมั่นในการเพาะปลกูของเกษตรกร นอกเหนือจากนีป้ริมาณน า้ฝนท่ีเพียงพอ
ยงัเป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรเริ่มเพาะปลกูและใชปุ้๋ ย ดงันัน้บริษัทฯ จะติดตามปัจจยัเหล่านีอ้ย่าง
ใกลช้ิดและปรบันโยบายใหยื้ดหยุน่ตามการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 

  

 
 


