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เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งกําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนชีแ้จงเหตผุลท่ีทําให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกนัของปีท่ีผ่าน
มาเกินกวา่ร้อยละ 20 นัน้ บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  สําหรับปี 2558 มีผลกําไรสทุธิจํานวน 1.36 
พนัล้านบาท สว่นผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 มีผลกําไรสทุธิ จํานวน 1.96 
พนัล้านบาท 

 สาเหตคุวามแตกต่างของผลประกอบการดงักล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และคําอธิบายของ
ฝ่ายจดัการ (MD&A) แนบท้ายหนงัสือฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

นายเคียวซเุกะ ซาซากิ 

                  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

 

ภาพรวมธุรกจิ (Overview)   
 

 บริษัทฯขอรายงานผลกําไร-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม จํานวน 1,365 ล้านบาทและผลกําไรต่อ
หุ้น 2.33 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบบญัชี 2558 ระหว่าง 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบ
กับผลกําไร-ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,957 ล้านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 3.35 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบ
บญัชี 2557 ระหว่าง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ผลประกอบการปี 2558 ลดลงจากปีก่อนหน้า 592 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 30  
 
นโยบายทางบัญชี 
  
 บริษัทฯใช้การปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทกุปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน และ
การนําเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) และตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วดัมลูค่าตามราคาทนุเดิม โดยมีนโยบายทางบญัชีท่ีสําคญัคือ มี
การรับรู้รายได้เม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว สว่นสินค้า
คงเหลือแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่ราคาทนุคํานวนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั    
 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า ผลิต และจําหน่ายปุ๋ ยเคมีเป็นธุรกิจหลัก
ร่วมกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ซึง่ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชท่ีใช้
ในการเกษตร บริการให้เช่าเก็บวตัถดิุบเคมีภณัฑ์เหลวท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป ดงันัน้จากนีฝ่้ายจดัการจึงขอแยก
วิเคราะห์ธุรกิจออกเป็น 2 สว่นคือ ธรุกิจหลกั (ปุ๋ ยเคมี) และธุรกิจจากบริษัทยอ่ย   
 

 ธุรกจิหลัก (ปุ๋ยเคมี) 
 
  ปี 2558 นบัเป็นปีท่ีธุรกิจ นําเข้า ผลิต และจําหน่ายปุ๋ ยเคมี ดําเนินธุรกิจด้วยความยากลําบากจาก
ปัจจยัลบภายนอกท่ีเข้ามากระทบการดําเนินงานของบริษัทฯ กลา่วคือ  
 1) ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ก่อให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ต่อเน่ืองจากปี 2557 ทําให้ประเทศ
ไทยประสบปัญหาปัญหาภยัแล้งซึ่งทําให้มีปริมาณนํา้ไม่เพียงพอต่อการเกษตร ต่อมารัฐบาลได้ประกาศงดจ่ายนํา้
เพ่ือใช้ในการทํานาปรังเน่ืองจากปริมาณนํา้ท่ีกกัเก็บในเข่ือนไม่เพียงพอ ทําให้พืน้ท่ีการเพาะปลกูลดลงปริมาณการ
ใช้ปุ๋ ยเคมีจงึลดลงตามไปด้วย  
 2) รายได้ของเกษตรกรลดลงจากราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกต่ําต่อเน่ือง (โดยเฉพาะข้าวและยางพารา) 
ส่งผลให้เกษตรกรมีกําลงัซือ้ปัจจยัการผลิตในฤดกูารผลิต 2558/59 ลดลงเกษตกรจึงระมดัระวงัเร่ืองการใช้จ่าย ลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีหรือหนัไปใช้วิธีการบํารุงดินแบบอ่ืนท่ีมีราคาถกูลงและคณุภาพลดลงเพ่ือเป็นการลดต้นทนุ  
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 3) ราคาวตัถดิุบปุ๋ ยเคมีในตลาดโลกและอตัราแลกเปล่ียนกดดนัการดําเนินงาน แม้ว่าอปุทานวตัถดิุบปุ๋ ยเคมีใน
ตลาดโลกจะมีมากขึน้จากการเพิ่มขึน้กําลังการผลิตทําให้ราคาวัตถุดิบลดลง แต่อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนตวัจาก 33 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นปี และอ่อนค่าเป็น 36 บาทในเดือนธันวาคม 2558 
ทําให้ต้นทนุการนําเข้าวตัถดิุบไมล่ดลง จากภาวะนีทํ้าให้ตวัแทนขายชะลอคําสัง่ซือ้สินค้าและลดการเก็บสต็อกสินค้า
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทําให้บริษัทฯขายสนิค้าได้ยากขึน้  
     

 ธุรกจิจากบริษัทย่อย  
    
  ปี 2558 บริษัทฯได้จําหน่ายหุ้นท่ีถือครองใน บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั จํากดั, บริษัท เอ็มซี 
พลาสติก จํากดั และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากดั ออกไปและจดัประเภทงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม
ของปี 2557 ใหม่ จึงทําให้รายได้ของบริษัทย่อยคงเหลือไวเพียง บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิเคล จํากดั ท่ีนําเข้าและ
จําหน่ายสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการเกษตร บริการผสม-บรรจ ุตรวจสอบคณุภาพเคมีเกษตร และบริษัท 
เอน็.ไอ.เอม็. จํากดั ท่ีดําเนินธุรกิจคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวเพ่ือให้เช่าเก็บวตัถดิุบเคมีภณัฑ์เหลวท่ีใช้ในโรงงาน
อตุสาหกรรมทัว่ไป  ซึง่รายได้ของบริษัทย่อยทัง้สองในปี 2558 นีมี้สดัสว่นเพียง ร้อยละ 3.6 จากรายได้รวมทัง้หมด 
(รายได้จากปุ๋ ยเคมีร้อยละ96.4) ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีน้อยมาก  
     

นโยบาย-กลยุทธ์และเป้าหมาย  
 
 บริษัทฯยึดมัน่นโยบายหลกัของบริษัทฯนัน่คือการรักษาคณุภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานสงูพร้อมทัง้บริหาร
สินค้าคงคลงัให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัให้ความสําคญัในหลกัการความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility) เพราะบริษัทฯเช่ือมัน่ว่าการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุเป็นพืน้ฐานของการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Growth) สําหรับธุรกิจปุ๋ ย ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีของประเทศไทยในปี 2558 ลดลงเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมาจากปัญหาภยัแล้งและกําลงัการซือ้ท่ีลดลง แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารฯได้ปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิเช่น เพิ่มปริมาณการส่งออกปุ๋ ยเคมีไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรักษารายได้ ตลอดจนการ
เลือกใช้ส่ือโฆษณา-ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเหมาะสมเพ่ือรักษาตลาด ซึ่งตลอดปี 2558 ฝ่าย
บริหารฯพยายามสดุความสามารถท่ีจะบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้รับผลประกอบการท่ีดีและมี
ผลตอบแทนสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  
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ผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร (Results of Operations)  
 

1. ภาพรวมผลการดาํเนินงาน  
งบการกําไรขาดทนุเบด็เสร็จและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนๆ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เปรียบเทียบกบังบ
การกําไรขาดทนุเบด็เสร็จและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนๆ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

 
 
 

2. รายได้จากการขายและบริการ  
 

  
 

เปลีย่นแปลง

2557 2558 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 14,918 12,601 (16)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (12,108) (10,400) (14)
กําไรข ัน้ตน้ 2,810 2,201 (22)
รวมรายไดอ้ืน่ 165 274 66 
กําไรก่อนค่าใชจ่้าย 2,975 2,475 (17)
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร (624) (702) 13 
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 2,351 1,773 (25)
ตน้ทนุทางการเงนิ (23) (16) (31)
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,328 1,757 (25)
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (376) (364) (3)
กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานท ีย่กเลกิ 32 (2) -
กําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน่ๆ (4) 2.2 -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 1,980 1,393 (30)

กําไร -  ส่วนท ีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,957 1,365 (30)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -  ส่วนท ีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,954 1,367 (30)

หน่วย :    ลา้นบาท
ปี

14,462  16,135  15,781  14,458 
12,142 

5,403 
6,119  6,585 

459 
459 

‐
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15,000 

20,000 

25,000 

2554 2555 2556 2557 2558

ลา้
น
บ
าท

รายไดจ้ากการขายและบริการ

ธุรกจิหลัก (ปุ๋ยเคม)ี รายไดจ้ากบริษัทย่อย

22,254 22,366

14,918

12,601
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หมายเหต:ุ รายไดจ้ากการขายและบริการสําหรับปี 2557 มีการจดัประเภทใหม่โดยไม่รวมรายไดจ้ากบริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั 
จํากดั, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากดั และ บริษัท เอ็มซี โซลเวน้ท์ จํากดั ทีมี่การจําหน่ายหุน้ในปี 2558  
 

 ธุรกจิหลัก (ปุ๋ยเคมี) 
  
สําหรับปี 2558 บริษัทฯสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ ยเคมีทัง้สิน 12,142 ล้านบาท ลดลง 2,316 ล้านบาท

หรือร้อยละ 16 จากปีก่อน (14,458 ล้านบาท) สาเหตท่ีุรายได้จากการขายลดลงเกิดจาก 2 สาเหตสํุาคญัคือ 1) 
ปริมาณการส่งมอบสินค้าท่ีลดลงจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีในประเทศไทยท่ีน้อยลงมากจากปัญหาภัยแล้งและ
ปริมาณนํา้เพ่ือการเพาะปลกูในระบบชลประทานไม่เพียงพอ  2) การปรับราคาขายลดลงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ทางการตลาด กําลังการซือ้ในประเทศ ต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบ และการลดราคาขายปลีกปุ๋ ยเคมีตามโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้การกํากบัดแูลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ จากสาเหตทุัง้สองท่ีกลา่วมาข้างต้น
นัน้ ฝ่ายบริหารฯพยายามสดุความสามารถท่ีจะประคบัประครองสว่นแบ่งทางการตลาดไม่ให้ลดลงในขณะเดียวกนักบั
การรักษาศกัยภาพในการแข่งขนัและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปราะบางในปี 
2558  

 

 
 

 ปุ๋ ยเคมีท่ีบริษัทฯจําหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ดท่ีผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทฯเอง กับ
แบบนําเข้า-บรรจ ุ บริษัทฯสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ด 8,990 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2,055 
ล้านบาทหรือร้อยละ 18.6 ในขณะเดียวกนั บริษัทฯมีรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีนําเข้า-บรรจ ุ3,152 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้า 262 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.7  

  

 รายได้รวมจากบริษัทย่อย  
 

‐
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12,000 

ผลติ(ป้ันเม็ด) นําเขา้- บรรจุ
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บ
าท

รายไดจ้ากการขายแบง่ตามประเภทสนิคา้

2557 2558
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 รายได้จากบริษัทยอ่ยในปี 2558 นัน้มาจากการจําหน่ายสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการเกษตรและ
บริการคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป ซึง่ในปี 2558 นีบ้ริษัทยอ่ยสามารถสร้าง
รายได้ 459 ล้านบาทไมเ่ปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกบั 459 ล้านบาทในปี 2557  

 
 
 

3. ต้นทุนขายและบริการ Cost of Goods Sold and Services 
 
บริษัทฯมีต้นทนุขายและบริการสําหรับปี 2558 จํานวน 10,400 ล้านบาท ลดลง 1,708 ล้านบาทหรือร้อยละ14 

จากปีก่อน (12,108 ล้านบาท) ภาพรวมต้นทุนสินค้าขายปรับตัวลดลงตามการอ่อนตัวลงของราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลกจากปี 2555 เร่ือยมาและมีเสถียรภาพทรงตวัตลอดไตรมาสท่ี 1-3 ของปี 2558 และอ่อนตวัลงในช่วงไตรมาส
สดุท้าย ในขณะท่ีคา่เงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯออ่นคา่ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมเร่ือยมาทําให้ต้นทนุในการนําเข้าวตัถดิุบ
ลดลงไม่มากนัก ในขณะท่ีต้นทุนการผันแปรอ่ืนๆ เช่น ราคาพลงังาน และ ค่าขนส่ง ลดลงจากราคานํา้มันดิบตาม
ตลาดโลกอ่อนตวัลงช่วยให้บริษัทฯสามารถควบคุมต้นทนุการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีลดลงมาได้ จากปัจจยัท่ีกล่าวมา
ข้างต้นทําให้ภาพรวมต้นทนุสนิค้าขายตลอดปี 2558 ลดลง 

   
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Selling and Administration Expenses 

 
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทัง้สิน้ 702 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 จากปี

ก่อน (624 ล้านบาท) จากสาเหตหุลกัๆดงัตอ่ไปนี ้ 

 การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ฝ่ายบริหารฯจําเป็นต้องใช้การส่งเสริมการขายท่ีมากขึน้
ท่ามกลางสถานการณ์ทางการตลาดท่ีอ่อนไหว เพ่ือดึงดดูและสร้างความเช่ือมัน่ในการซือ้สินค้าเพ่ือสร้าง
รายได้และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนเพิ่มการขายในตลาดใหม่ๆเช่นการส่งออกไปยงัประเทศ
เพ่ือนบ้านเป็นต้น   

 การปันสว่นค่าใช้จ่ายคงท่ีของโรงงานเป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ เน่ืองจากปี 2558 ความต้องการ
ปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ดลดลงสง่ผลให้บริษัทฯผลิตปุ๋ ยเคมีแบบปัน้เม็ดน้อยลง จึงทําให้ต้องปันสว่นค่าใช้จ่ายโรงงาน
บางสว่นมาเป็นคา่ใช้จ่ายบริหาร ทําให้มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารสงูขึน้ 
 

5. การวเิคราะห์ความสามารถในการหากาํไร Profitability  Analysis  
 

เปลีย่นแปลง

2557 2558 %

กําไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 2,810 2,201 (22)

กําไร-ส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (ลา้นบาท) 1,957 1,365 (30)

กําไรต่อหุน้ (บาท) 3.35 2.33 (30)

หน่วย
ปี

 
 
ในปี 2558 บริษัทฯมีกําไรขัน้ต้น 2,201 ล้านบาท ลดลง 

609 ล้านบาทจากปีก่อน (2,810 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 22 
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มลูค่ากําไรขัน้ต้นท่ีลดลงมากจากปริมาณขายท่ีลดลงซึ่งมีสาเหตจุากปริมาณนํา้ท่ีไม่เพียงพอต่อเพ่ือการเกษตร และ
กําลงัการซือ้ของเกษตรกรลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯมีอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2558 ร้อยละ 17.5 มากกว่าท่ีปี 2557 ท่ี
ทําได้ร้อยละ 14.8 (หมายเหต:ุ อตัราส่วนทางการเงินปี 2554 – 2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั จํากดั, บริษัท เอ็มซี 

พลาสติก จํากดั และ บริษัท เอ็มซี โซลเวน้ท์ จํากดั ทีมี่การจําหน่ายหุน้ในปี 2558) 
 
สําหรับกําไร-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ปี  2558 บริษัทฯมีกําไร 1,365 ล้านบาท ลดลง 592 ล้านบาทจากปีก่อน 

(1,957 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 30 กําไร-สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ท่ีลดลงมามากนัน้เกิดจากรายได้และกําไรขัน้ต้นท่ี
ลดลงมามาก ประกอบกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมนัน้สิน้สดุลงในช่วงต้นปี 2558 จึงทําให้อตัราภาษีเงินได้เทียบกบักําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปี 2558 สงูกว่าปีท่ีผ่านมา ทําให้ผลกําไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.35 ในปี 2557 มาเป็น 2.33 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ลดลง 
1.02 บาทตอ่หุ้นคิดเป็นร้อยละ 30 

 
(หมายเหต:ุ อตัราส่วนกําไรสทุธิ เพ่ิมขึน้ จาก 9.2 ในปี 2557 เป็น 10.6 ในปี 2558 นัน้เป็นผลมาจาก อตัราส่วนทางการเงินปี 2554 

-2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั จํากดั, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากดั และ บริษัท เอ็มซี โซลเวน้ท์ จํากดั ที่มีการจําหน่าย
หุน้ในปี 2558) 

 

ด้านอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) สําหรับปี 2558 
เท่ากบั 16.6 เท่า น้อยกว่าปี 2557 ท่ีทําได้ 24.2 เท่า 
ในขณะท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
แสดงในปี 2558 เท่ากบั 12.4 เท่าน้อยกว่าปี 2557 ท่ี
ทําได้ 16.5 เท่า แม้ว่าอตัราผลตอบแทนทัง้สองนีจ้ะ
ปรับตัวลดลงตามปัจจัยลบจากภายนอกท่ีเข้ามา
ก ร ะ ทบ ธุ ร กิ จ  แต่ ฝ่ า ยบ ริ ห า ร ฯพย า ย ามสุ ด
ความสามารถท่ีจะรักษาความสามารถในการหากําไร
เ พ่ื อตอบแทนผู้ ถื อหุ้ นและใ ช้สินท รัพ ย์ ในการ

ดําเนินงานการให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
 
(หมายเหต:ุ อตัราส่วนทางการเงินปี 2554 – 2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั จํากดั, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากดั 

และ บริษัท เอ็มซี โซลเวน้ท์ จํากดั ทีมี่การจําหน่ายหุน้ในปี 2558) 
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Liquidity and Capital Resources การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 

1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ  

 

 
 

2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 9,601 ล้านบาท ลดลง 2,759 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.3 จากสิน้ปี
ก่อนโดยมีรายละเอียดประกอบดงันี ้ 

 

 
 
(หมายเหต:ุ งบแสดงฐานะการเงินปี 2557 รวม บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคลั จํากดั, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากดั และ บริษัท 

เอ็มซี โซลเวน้ท์ จํากดั ทีมี่การจําหน่ายหุน้ในปี 2558) 
 

 บริษัทฯมีเงินสดสิน้ปีลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาในอตัราร้อยละ 10  ขณะท่ีสินค้าคงเหลือสิน้ปีลดลงร้อย
ละ 46 หรือคิดเป็น 1,320 ล้านบาทนัน้มาจากการดําเนินนโยบายรักษาปริมาณสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบั
ต่ําแต่ต้องเพียงพอต่อความต้องการของตลาดเพ่ือความสามารถในการแข่งขนั จึงปรับการจดัวตัถดิุบซือ้ให้
ยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาด และบริหารสินค้าคงคลงัโดยลดปริมาณการจดัซือ้สินค้าระหว่างทาง
เม่ือสิน้สดุปี 2558 โดยคิดเป็นมลูค่าท่ีลดลงได้ 800 ล้านบาท สําหรับสว่นท่ีเหลือนัน้มากจากมลูค่าสินค้า
สําเร็จรูปท่ีลดลงจากการจําหน่ายหุ้นบริษัทยอ่ยในปี 2558 จงึไมถ่กูนํามารวมคํานวณ       
  
 
 

ลา้นบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

ลา้นบาท
รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 10,038 81 7,096 74 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,322              19 2,505              26 
รวมสนิทรพัย ์ 12,360 100 9,601 100 
รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 3,525              29 1,015              10 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 303                 2 280                 3 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,532              69 8,306              87 
รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,360        100 9,601          100 

ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงนิ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

รายการ

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสด 5,160                       4,662                       (10)

ลูกหนีก้ารคา้ 1,771                       666                          (62)

สนิคา้คงเหลอื 2,865                       1,545                       (46)

สนิทรัพย์ 12,360                     9,601                       (22)

รายการ
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 บริษัทฯมียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิสิน้ปี 2558 เท่ากบั 666 ล้านบาทลดลง 1,105 ล้านบาทจากปีก่อน (1,771 
ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 62 สาเหตขุองยอดลกูหนีก้ารค้าลดลงมากนีม้าจาก การจําหน่ายหุ้นบริษัทย่อยซึ่ง
ดําเนินธุรกิจซือ้มา-ขายไปท่ีมีจํานวนลกูหนีจํ้านวนมาก  จึงทําให้ยอดลกูหนีก้ารค้าลดลงมาก ประกอบกบั
ปริมาณการขายปุ๋ ยเคมีในช่วงนอกฤด ู(พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2558) นัน้มีพ่ืนท่ีในการทํานาปรังลดลง
มากจากการท่ีรัฐบาลประกาศงดจ่ายนํา้จากเข่ือนเพ่ือการเพาะปลกูจึงทําให้มีคําสัง่ซือ้สินค้าน้อยลง ปริมาณ
ลกูหนีก้ารค้าสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2558 จึงลดลงตามไปด้วย ในขณะท่ีบริษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ีย 
35 วนั เพิ่มขึน้ 2 วนัเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา และจากตารางรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าจํานวน 701 ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีการตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีจ้ะสญูจํานวน 35 ล้านบาทซึ่งครอบคลมุลกูหนีค้้าง
ชําระเกินกวา่ 12 เดือนขึน้ไปท่ีมีจํานวน 22 ล้านบาท  
 

 
   
   
 
 
 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

บริษัทอื่น

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 1,220      66 613         88

เกินกําหนดชําระ - น้อยกว่า หรือถึง 3 เดือน 557         30 59           8

เกินกําหนดชําระ - มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6 0 0 0

เกินกําหนดชําระ - มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1 0 7 1

เกินกําหนดชําระ - มากกว่า 12 เดือน 61           3 22           3

รวมลูกหนีบ้ริษัทอื่น 1,845    99 701       100

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 10           1 0              0              

เกินกําหนดชําระ - น้อยกว่า หรือถึง 3 เดือน -        -          -        -          

รวมลูกหนีบ้ริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 10         1 0          0

รวมลูกหนีก้ารค้า   1,855    100 701       100

หัก ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (83) (4) (35) (5)

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 1,771    96 666       95

จาํนวนรายของลูกหนีท่ี้ค้างชําระ

ระยะเวลาค้างชําระ
2557 2558

2,907 ราย 421 ราย
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 เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 
 
บริษัทฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า ซึ่งบริษัทฯได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
อิสระ เพ่ือประเมินมลูค่ายติุธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักล่าวข้างต้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็น
เก่ียวกบัการบญัชีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเม่ือวนัท่ี  11 มกราคม 2559 และวนัท่ี 
6 มกราคม 2558 ผลของการประเมินมลูค่ายติุธรรมค่าสิทธิดงักลา่ว ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 และวนัท่ี 22 
ธันวาคม 2557 ตามลําดบั โดยวิธีคํานวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach) มีมลูคา่ยติุธรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 
 

3. หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,295 ล้านบาทลดลง 2,533 ล้านบาทหรือร้อยละ 66 
จากสิน้ปี 2557 เน่ืองจากปี 2557 มีหนีส้ินท่ีเกิดจากบริษัทย่อยท่ีจําหน่ายหุ้นในปี 2558 ขณะท่ีธุรกิจหลกั 
(ปุ๋ ยเคมี) ใช้เงินสดจากการดําเนินงานในการดําเนินธุรกิจโดยไมมี่การกู้ ยืมเงินระยะสัน้เพ่ือการดําเนินงาน  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 8,306 ล้านบาทลดลง 226 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 2.6 จากสิน้ปี 2557 อนัเป็นผลมาจากกําไรสะสม-สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุลดลง  
 

4. สภาพคล่องและความพอเพียงของเงนิทุน 
 บริษัทฯมีสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีมาก โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 2.85 
เท่า ณ สิน้ปี 2557 เป็น 6.99 เท่า ณ 
สิน้ปี 2558 ในขณะท่ีอตัราสว่นสภาพ
คล่องหมุนเร็วนัน้เพิ่มขึน้จาก 2.01 
เท่า เป็น 5.41 เท่า สาเหตุท่ีทําให้
อตัราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน
สภาพคลอ่งหมนุเร็วเพิ่มขึน้จากปีก่อน
มากนัน้เกิดจากบริษัทฯจําหน่ายหุ้ น

บริษัทย่อย 3 บริษัทท่ีเป็นกิจการซือ้มา-ขายไป ท่ีมีสินค้าคลงัและหนีส้ินหมนุเวียนมาก ทําให้เม่ือรวมคํานวณในงบ
การเงินรวมอตัราส่วนสภาพคล่องจึงน้อยกว่าปี 2558 ขณะเดียวกนับริษัทฯสามารถบริหารปริมาณสินค้าคลงัสิน้ปี 
2558 (ในส่วนธุรกิจหลกั) ได้ดีขึน้เป็นผลให้ทัง้อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วดีขึน้อย่างมี
นยัสําคญั 
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 ในสว่นของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานนัน้ สําหรับปี 2558 มีจํานวน 1,660 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 
3 ล้านบาทจากปีก่อน (1,657 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.2 ขณะท่ีเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี 
2558 มีจํานวน 1,682 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 504 ล้านบาทจากปีก่อน (1,178 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 43  
 ในส่วนแหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุและความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุนัน้ บริษัทฯมีนโยบายใช้เงินทนุ
ของบริษัทฯในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ บริหารและกู้ ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดําเนินงานให้น้อยท่ีสดุ 
โดยปี 2558 บริษัทฯมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ลดลงจาก 1,402 ล้านในปี 2557 เป็น 22 ล้านในปี 2558 
ลดลง 1,380 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ98 เน่ืองจากการจําหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยในปี 2558 ซึง่ในปี 2557 บริษัท
ยอ่ยเหลา่นีกู้้ ยืมเงินเพ่ือซือ้วตัถดิุบซึง่ไมถ่กูนํามาคํานวนในงบการเงินปี 2558     
  
 ในสว่นรายจ่ายในกิจกรรมลงทนุปี 2558 นัน้ บริษัทฯ มีการจ่ายการลงทนุใน ค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ทัง้สิน้ 
336ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลกัใช้ไปเพ่ือการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานเพ่ือการส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว
และมีประสทิธิภาพมากขึน้     
  

5. ภาระผูกพันด้านหนีส้นิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
 
a. บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจํานวนเงิน  96.23 

ล้านบาท และ 19.27 ล้านบาท ตามลําดบั 
 

b. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าอาคารสํานกังาน คลงัสินค้า ยานพาหนะ
และอปุกรณ์สํานกังานตามสญัญาเช่าดําเนินงาน ซึง่เงินท่ีต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

ภายใน 1 ปี 19,105,482 31,711,776 19,105,482 18,939,632 
1 - 5 ปี   9,625,621 34,327,244   9,625,621 21,459,598 
รวม 28,731,103 66,039,020 28,731,103 40,399,230 

 

c. บริษัทมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็น
จํานวนเงิน 8.66 ล้านบาท และ 21.19 ล้านบาท ตามลําดบั และบริษัทยอ่ยบางแหง่มีภาระผกูพนัจากการให้
ธนาคารออกหนงัสือคํา้ประกนัเป็นจํานวนเงิน 0.18 ล้านบาท และ 194.02 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 ตามลําดบั 

d. บริษัทมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจํานวนเงินประมาณ 93.93 ล้านบาท 
(2.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.01 ล้านยโูร) และ 237.45 ล้านบาท (6.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.16 
ล้านปอนด์) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามลําดบั 
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บริษัทยอ่ยบางแหง่มีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจํานวนเงินประมาณ 3.42 
ล้านบาท (0.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 24.44 ล้านบาท (0.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 ตามลําดบั 

 

5.5 สญัญาท่ีสําคญั 

 

5.5.1 สญัญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค 

บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมประจําปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สญัญาดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี และต่ออายโุดย
อตัโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนาท่ีจะไม่ต่อสญัญา ทัง้นีจ้ะต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายอยา่งน้อยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา 

 

5.5.2 สญัญาท่ีปรึกษาด้านประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน 

บริษัทได้ทําสญัญา Energy Performance Contract (EPC) กบับริษัทแหง่หนึ่งโดยบริษัทจะได้รับคําปรึกษาใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านการประหยดัพลงังาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาเป็นราย
เดือนโดยคิดตามอัตราท่ีระบุในสญัญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่ง
ระยะเวลาในการจ่ายจะเร่ิมเม่ือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมลูค่าท่ี
ประหยดัได้ตามสญัญา Energy Performance Contract 
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Economic & Business Forecast 2016 แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 
2559 

 
สําหรับแนวโน้มและสถานการณ์ปี 2559 ฝ่ายบริหารฯมองว่าเศรษฐกิจโลกยงัคงเปราะบาง การลดการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของจีนมีผลต่อการส่งออกของไทยอย่างมาก ขณะท่ีการขึน้อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐอเมริกาจะเป็นปัจจัย
กดดันอัตราแลกเปล่ียนท่ีทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนําเข้าวัตถุดิบของบริษัทฯ ขณะท่ีปัจจัย
ภายในประเทศ  ฝ่ายบริหารฯมองว่านโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และจะ
ส่งผลดีต่อกําลังซือ้และความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมี อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารฯขอวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญๆท่ีมีผลต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯในปี 2559 ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
1. ปัญหาภัยแล้ง 

ปี 2558 เป็นปีท่ีบริษัทฯประสบปัญหาจากความต้องการปุ๋ ยท่ีลดลงจากปัญหาการขาดแคลนนํา้เพ่ือ
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนตกทิง้ช่วงและปริมาณฝนท่ีลดลง ประกอบกบัรัฐบาลงดจ่ายนํา้จากเข่ือน
เพ่ือทําการเพาะปลกู ฝ่ายบริหารฯหวงัว่าปัญหาเหลา่นีจ้ะลดลงในปี 2559 โดยปรากฏการณ์เอลนีโญ่น่าจะ
หมดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั และหากปริมาณนํา้เพ่ือการเพาะปลูกเพียงพอความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีจะอยู่ใน
ระดบัปรกติจะสง่ผลตอ่ปริมาณการขายของบริษัทในปี 2559 อยา่งมีนยัสําคญั       
  

2. ราคาสนิค้าเกษตรและกาํลังการซือ้ของเกษตรกร  
รายได้ของเกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรลดลงทําให้กําลงัซือ้และการลงทนุปัจจยัการผลิตในฤดกูาล
ใหม่ลดลงมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ซึ่งฝ่ายบริหารฯหวงัว่ารัฐบาลจะมีความชดัเจนใน
มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษรตรตกต่ําและหาตลาดใหม่ๆให้เกษตรกรเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กําลงัซือ้กลบัคืน
และมีเงินหมนุในระบบเศรษฐกิจการเกษตรมากขึน้ ซึง่จะเป็นสว่นช่วยให้ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีตลอดปี 2559 
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย อยา่งไรก็ดีฝ่ายบริหารจะติดตามและประเมินผลกระทบอยา่งใกล้ชิด 
 

3. ราคาวัตถุดบิและอัตราแลกเปล่ียน  
ราคาวตัถดิุบปุ๋ ยเคมีปรับตวัตามอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก บริษัทฯคาดการณ์วา่ตลาดวตัถดิุบปุ๋ ยเคมีปี 
2559 ว่าจะใกล้เคียงกบัปี 2558 และวตัถดิุบบางชนิดอาจมีปรับตวัลดลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามการอ่อน
ตวัของค่าเงินเงินบาททําให้ต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบอาจเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะพยายามอย่างสุด
ความสามารถท่ีจะรับมือกบัภาวะผนัผวนของราคาวตัถดิุบและพร้อมท่ีจะหยืดหยุน ปรับเปล่ียนการจัดหา
วตัถดิุบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และะความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างผลกําไรกลบัไปยงัผู้ ถือหุ้นให้ได้
มากท่ีสดุ  
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 เพ่ือให้เตรียมความพร้อมของบริษัทฯให้สามารถฟันฝ่าอปุสรรคจากปัจจยัต่างๆทางธุรกิจท่ีจะเข้ามากระทบการ
ดําเนินงานในปี 2559 ฝ่ายบริหารขอกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 
  

 สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้าและเกษตรกร 

 รักษาคณุภาพของสนิค้าให้มีมาตรฐานสงู   

 วางแผนและติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด ยือหยุ่นในการปรับเปล่ียนแผนการจดัหาวตัถดิุบ
และปรับเปล่ียนแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด   

 ควบคมุดแูลคา่ใช้จ่ายอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือลดตุ้นทนุ 

 พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลติอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มผลผลติอยา่งมัน่คง 

 ไมเ่ก็งกําไรจากการปรับเปล่ียนของราคาวตัถดิุบและอตัราแลกเปล่ียน  
 

สดุท้ายนี ้ฝ่ายบริหารฯยืนยนัว่าจะมุ่งมัน่บริหารจดัการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ดํารงไว้เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นตลอดไป   

 

 
 
 


