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เรื่ อง

ชี ้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2559

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ตามข้ อบังคับของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกํ าหนดให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนชี ้แจงเหตุผลที่ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปี ที่ผ่าน
มาเกินกว่าร้ อยละ 20 นัน้ บริ ษัทขอชี ้แจงรายละเอียดดังนี ้
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับปี 2558 มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 1.36
พันล้ านบาท ส่วนผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสําหรับปี 2557 มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 1.96
พันล้ านบาท
สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้ แสดงไว้ ในการวิเคราะห์และคําอธิบายของ
ฝ่ ายจัดการ (MD&A) แนบท้ ายหนังสือฉบับนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

โรงงาน 1 : 284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถ.สุขสวัสดิ ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276
โรงงาน 2 : 50 หมู 5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ (Overview)
บริษัทฯขอรายงานผลกําไร-ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม จํานวน 1,365 ล้ านบาทและผลกําไรต่อ
หุ้น 2.33 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบบัญชี 2558 ระหว่าง 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบ
กับผลกําไร-ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ 1,957 ล้ านบาทและผลกําไรต่อหุ้น 3.35 บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบ
บัญชี 2557 ระหว่าง 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผลประกอบการปี 2558 ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 592 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 30
นโยบายทางบัญชี
บริ ษัทฯใช้ การปิ ดงบการเงินรอบบัญชีโดยนับตังแต่
้ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นปี บัญชีปฎิทิน และ
การนําเสนองบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) และตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯปิ ดงบการเงินด้ วยการใช้ เกณฑ์วดั มูลค่าตามราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทางบัญชีที่สําคัญคือ มี
การรับรู้รายได้ เมื่อได้ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าแล้ ว ส่วนสินค้ า
คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่าราคาทุนคํานวนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ไทยเซ็นทรั ลเคมี จํ ากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้นําเข้ า ผลิต และจํ าหน่ายปุ๋ยเคมีเป็ นธุรกิจหลัก
ร่วมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยอีก 2 บริ ษัท ซึง่ ประกอบธุรกิจนําเข้ าและจําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้
ในการเกษตร บริ การให้ เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์เหลวที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป ดังนันจากนี
้
้ฝ่ ายจัดการจึงขอแยก
วิเคราะห์ธุรกิจออกเป็ น 2 ส่วนคือ ธรุกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) และธุรกิจจากบริ ษัทย่อย
 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
ปี 2558 นับเป็ นปี ที่ธุรกิจ นําเข้ า ผลิต และจําหน่ายปุ๋ยเคมี ดําเนินธุรกิจด้ วยความยากลําบากจาก
ปั จจัยลบภายนอกที่เข้ ามากระทบการดําเนินงานของบริษัทฯ กล่าวคือ
1) ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ก่อให้ เกิดความแห้ งแล้ งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อเนื่องจากปี 2557 ทําให้ ประเทศ
ไทยประสบปั ญหาปั ญหาภัยแล้ งซึ่งทําให้ มีปริ มาณนํ ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ต่อมารัฐบาลได้ ประกาศงดจ่ายนํ ้า
เพื่อใช้ ในการทํานาปรังเนื่องจากปริ มาณนํ ้าที่กกั เก็บในเขื่อนไม่เพียงพอ ทําให้ พื ้นที่การเพาะปลูกลดลงปริ มาณการ
ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ จงึ ลดลงตามไปด้ วย
2) รายได้ ของเกษตรกรลดลงจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกตํ่าต่อเนื่อง (โดยเฉพาะข้ าวและยางพารา)
ส่งผลให้ เกษตรกรมีกําลังซื ้อปั จจัยการผลิตในฤดูการผลิต 2558/59 ลดลงเกษตกรจึงระมัดระวังเรื่ องการใช้ จ่าย ลด
ปริ มาณการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ หรื อหันไปใช้ วิธีการบํารุงดินแบบอื่นที่มีราคาถูกลงและคุณภาพลดลงเพื่อเป็ นการลดต้ นทุน
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3) ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยนกดดันการดําเนินงาน แม้ ว่าอุปทานวัตถุดิบปุ๋ยเคมีใน
ตลาดโลกจะมี มากขึน้ จากการเพิ่มขึ น้ กํ า ลัง การผลิตทํ า ให้ ราคาวัตถุดิบ ลดลง แต่อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต่อ
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาอ่อนตัวจาก 33 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงต้ นปี และอ่อนค่าเป็ น 36 บาทในเดือนธันวาคม 2558
ทําให้ ต้นทุนการนําเข้ าวัตถุดิบไม่ลดลง จากภาวะนี ้ทําให้ ตวั แทนขายชะลอคําสัง่ ซื ้อสินค้ าและลดการเก็บสต็อกสินค้ า
เพื่อป้องกันความเสี่ยงทําให้ บริษัทฯขายสินค้ าได้ ยากขึ ้น
 ธุรกิจจากบริษัทย่ อย
ปี 2558 บริ ษัทฯได้ จําหน่ายหุ้นที่ถือครองใน บริ ษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคลั จํากัด, บริ ษัท เอ็มซี
พลาสติก จํากัด และ บริ ษัท เอ็มซี โซลเว้ นท์ จํากัด ออกไปและจัดประเภทงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวม
ของปี 2557 ใหม่ จึงทําให้ รายได้ ของบริ ษัทย่อยคงเหลือไวเพียง บริ ษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิเคล จํากัด ที่นําเข้ าและ
จําหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชที่ใช้ ในการเกษตร บริ การผสม-บรรจุ ตรวจสอบคุณภาพเคมีเกษตร และบริ ษัท
ั ฑ์เหลวที่ใช้ ในโรงงาน
เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด ที่ดําเนินธุรกิจคลังเคมีอตุ สาหกรรมชนิดเหลวเพื่อให้ เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป ซึง่ รายได้ ของบริ ษัทย่อยทังสองในปี
้
2558 นี ้มีสดั ส่วนเพียง ร้ อยละ 3.6 จากรายได้ รวมทังหมด
้
(รายได้ จากปุ๋ยเคมีร้อยละ96.4) ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่น้อยมาก
นโยบาย-กลยุทธ์ และเป้าหมาย
บริ ษัทฯยึดมัน่ นโยบายหลักของบริ ษัทฯนัน่ คือการรักษาคุณภาพของสินค้ าให้ อยู่ในมาตรฐานสูงพร้ อมทังบริ
้ หาร
สินค้ าคงคลังให้ อยู่ในปริ มาณที่เหมาะสม นอกจากนัน้ บริ ษัทฯยังให้ ความสําคัญในหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) เพราะบริ ษัทฯเชื่อมัน่ ว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเป็ นพื ้นฐานของการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth) สําหรับธุรกิจปุ๋ย ความต้ องการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ของประเทศไทยในปี 2558 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี ที่ผา่ นมาจากปั ญหาภัยแล้ งและกําลังการซื ้อที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดีฝ่ายบริ หารฯได้ ปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ให้ เข้ ากับสถานการณ์ อาทิเช่น เพิ่มปริ มาณการส่งออกปุ๋ยเคมีไปยังประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อรักษารายได้ ตลอดจนการ
เลือกใช้ สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาตลาด ซึ่งตลอดปี 2558 ฝ่ าย
บริ หารฯพยายามสุดความสามารถที่จะบริ หารจัดการกิจกรรมต่างๆของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ได้ รับผลประกอบการที่ดีและมี
ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
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ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร (Results of Operations)
1. ภาพรวมผลการดําเนินงาน
งบการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับงบ
การกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย :

ปี

ล้านบาท

2557

รายได้จากการขายและบริการ

14,918
(12,108)
2,810
165
2,975
(624)
2,351
(23)
2,328
(376)
32
(4)
1,980
1,957
1,954

ต้นทุนขายและบริการ
กําไรขนต้
ั้ น
รวมรายได้อน
ื่
้ ่าย
กําไรก่อนค่าใชจ
้ ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใชจ
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
้ ่ายภาษีเงินได้
ค่าใชจ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานทยกเลิ
ี่
ก
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
่ ๆ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหร ับปี
กําไร - ส่วนทเป
ี่ ็ นของบริษ ัทใหญ่
กําไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนทเป
ี่ ็ นของบริษ ัทใหญ่

เปลีย
่ นแปลง

2558
12,601
(10,400)
2,201
274
2,475
(702)
1,773
(16)
1,757
(364)
(2)
2.2
1,393
1,365
1,367

%
(16)
(14)
(22)
66
(17)
13
(25)
(31)
(25)
(3)
(30)
(30)
(30)

2. รายได้ จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการ
25,000
20,000

22,254

22,366

6,119

6,585

ล้านบาท

5,403

14,918
459

15,000

12,601
459

10,000
14,462

16,135

2554

2555

15,781

14,458

2556

2557

5,000

12,142

‐
ธุร กิจหลัก (ปุ๋ ยเคมี)

2558

รายได ้จากบริษัทย่ อย
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หมายเหตุ: รายได้จากการขายและบริ การสําหรับปี 2557 มี การจัดประเภทใหม่โดยไม่ รวมรายได้จากบริ ษัท เอ็มซี อิ นดัสเที ยล เคมิ คลั
จํ ากัด, บริ ษัท เอ็มซี พลาสติ ก จํากัด และ บริ ษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํ ากัด ทีม่ ี การจํ าหน่ายหุน้ ในปี 2558

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)
สําหรับปี 2558 บริ ษัทฯสามารถสร้ างรายได้ จาการขายปุ๋ยเคมีทงสิ
ั ้ น 12,142 ล้ านบาท ลดลง 2,316 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 16 จากปี ก่อน (14,458 ล้ านบาท) สาเหตุที่รายได้ จากการขายลดลงเกิดจาก 2 สาเหตุสําคัญคือ 1)
ปริ มาณการส่งมอบสินค้ าที่ลดลงจากความต้ องการใช้ ป๋ ุยเคมีในประเทศไทยที่น้อยลงมากจากปั ญหาภัยแล้ งและ
ปริ มาณนํ ้าเพื่อการเพาะปลูกในระบบชลประทานไม่เพียงพอ 2) การปรับราคาขายลดลงให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ทางการตลาด กํ าลังการซื อ้ ในประเทศ ต้ นทุนการนํ าเข้ าวัตถุดิบ และการลดราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีตามโครงการ
่กล่าวมาข้ างต้ น
ช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้ การกํากับดูแลของกรมการค้ าภายในกระทรวงพาณิชย์ จากสาเหตุทงสองที
ั้
นัน้ ฝ่ ายบริหารฯพยายามสุดความสามารถที่จะประคับประครองส่วนแบ่งทางการตลาดไม่ให้ ลดลงในขณะเดียวกันกับ
การรักษาศักยภาพในการแข่งขันและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นท่ามกลางสถานการณ์ ทางการตลาดที่เปราะบางในปี
2558
ิ ค้า
รายได้จากการขายแบ่งตามประเภทสน
11,045
12,000

8,990

ล้านบาท

10,000
8,000
3,413

6,000

3,152

4,000
2,000
‐
ผลิต(ปั ้ นเม็ด)
2557

นําเข า้ - บรรจุ
2558

ปุ๋ยเคมีที่บริ ษัทฯจําหน่ายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือปุ๋ยเคมีปัน้ เม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริ ษัทฯเอง กับ
แบบนําเข้ า-บรรจุ บริ ษัทฯสามารถสร้ างรายได้ จากการขายปุ๋ยเคมีปัน้ เม็ด 8,990 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 2,055
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 18.6 ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯมีรายได้ จากการขายปุ๋ยเคมีนําเข้ า-บรรจุ 3,152 ล้ านบาท ลดลงจากปี
ก่อนหน้ า 262 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 7.7
 รายได้ รวมจากบริษัทย่ อย
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รายได้ จากบริ ษัทย่อยในปี 2558 นันมาจากการจํ
้
าหน่ายสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ ในการเกษตรและ
บริการคลังเคมีอตุ สาหกรรมชนิดเหลวที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป ซึง่ ในปี 2558 นี ้บริษัทย่อยสามารถสร้ าง
รายได้ 459 ล้ านบาทไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 459 ล้ านบาทในปี 2557

3. ต้ นทุนขายและบริการ Cost of Goods Sold and Services
บริ ษัทฯมีต้นทุนขายและบริ การสําหรับปี 2558 จํานวน 10,400 ล้ านบาท ลดลง 1,708 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ14
จากปี ก่ อ น (12,108 ล้ า นบาท) ภาพรวมต้ น ทุน สิ น ค้ า ขายปรั บ ตัว ลดลงตามการอ่ อ นตัว ลงของราคาวัต ถุดิ บ ใน
ตลาดโลกจากปี 2555 เรื่ อยมาและมีเสถียรภาพทรงตัวตลอดไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2558 และอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาส
้ เดือนพฤษภาคมเรื่ อยมาทําให้ ต้นทุนในการนําเข้ าวัตถุดิบ
สุดท้ าย ในขณะที่คา่ เงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯอ่อนค่าตังแต่
ลดลงไม่มากนัก ในขณะที่ต้นทุนการผันแปรอื่นๆ เช่น ราคาพลังงาน และ ค่าขนส่ง ลดลงจากราคานํา้ มันดิบตาม
ตลาดโลกอ่อนตัวลงช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ อยู่ในระดับที่ลดลงมาได้ จากปั จจัยที่กล่าวมา
ข้ างต้ นทําให้ ภาพรวมต้ นทุนสินค้ าขายตลอดปี 2558 ลดลง

4. ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร Selling and Administration Expenses
บริ ษัทฯมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมทังสิ
้ ้น 702 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 78 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 จากปี
ก่อน (624 ล้ านบาท) จากสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี ้
 การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ฝ่ ายบริ หารฯจําเป็ นต้ องใช้ การส่งเสริ มการขายที่มากขึ ้น
ท่ามกลางสถานการณ์ทางการตลาดที่อ่อนไหว เพื่อดึงดูดและสร้ างความเชื่อมัน่ ในการซื ้อสินค้ าเพื่อสร้ าง
รายได้ และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนเพิ่มการขายในตลาดใหม่ๆเช่นการส่งออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ้ านเป็ นต้ น
 การปั นส่วนค่าใช้ จ่ายคงที่ของโรงงานเป็ นค่าใช่จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น เนื่องจากปี 2558 ความต้ องการ
ปุ๋ยเคมีปัน้ เม็ดลดลงส่งผลให้ บริ ษัทฯผลิตปุ๋ยเคมีแบบปั น้ เม็ดน้ อยลง จึงทําให้ ต้องปั นส่วนค่าใช้ จ่ายโรงงาน
บางส่วนมาเป็ นค่าใช้ จ่ายบริหาร ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริหารสูงขึ ้น

5. การวิเคราะห์ ความสามารถในการหากําไร Profitability

Analysis
เปลีย
่ นแปลง

ปี

หน่วย

2557
2,810
1,957
3.35

กําไรขัน
้ ตน้ (ลานบาท)
้
กําไร-ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ (ลานบาท)
้
กําไรต่อหุน้ (บาท)

2558
2,201
1,365
2.33

%

(22)
(30)
(30)
Gross Proft Ratio

Profitability Ratio

ในปี 2558 บริ ษัทฯมีกําไรขันต้
้ น 2,201 ล้ านบาท ลดลง
609 ล้ านบาทจากปี ก่อน (2,810 ล้ านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 22

20.0

Net Profit Ratio
17.5

17.1
14.8

15.0
%

11.2

11.6

10.0
10.0
5.0

5.1

6.5

2554

2555

9.2

10.6

6

0.0
2556

2557

2558

มูลค่ากําไรขันต้
้ นที่ลดลงมากจากปริ มาณขายที่ลดลงซึ่งมีสาเหตุจากปริ มาณนํ ้าที่ไม่เพียงพอต่อเพื่อการเกษตร และ
กําลังการซื ้อของเกษตรกรลดลง ในขณะที่บริ ษัทฯมีอตั รากําไรขันต้
้ นสําหรับปี 2558 ร้ อยละ 17.5 มากกว่าที่ปี 2557 ที่
ทําได้ ร้อยละ 14.8 (หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงิ นปี 2554 – 2557 รวม บริ ษัท เอ็มซี อิ นดัสเที ยล เคมิ คลั จํ ากัด, บริ ษัท เอ็มซี
พลาสติ ก จํ ากัด และ บริ ษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีม่ ี การจํ าหน่ายหุน้ ในปี 2558)

สําหรับกําไร-ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ปี 2558 บริ ษัทฯมีกําไร 1,365 ล้ านบาท ลดลง 592 ล้ านบาทจากปี ก่อน
(1,957 ล้ านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 30 กําไร-ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ที่ลดลงมามากนันเกิ
้ ดจากรายได้ และกําไรขันต้
้ นที่
ลดลงมามาก ประกอบกับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนภายใต้ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้ อนร่วมนันสิ
้ ้นสุดลงในช่วงต้ นปี 2558 จึงทําให้ อตั ราภาษี เงินได้ เทียบกับกําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ปี 2558 สูงกว่าปี ที่ผ่านมา ทําให้ ผลกําไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.35 ในปี 2557 มาเป็ น 2.33 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ลดลง
1.02 บาทต่อหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 30
(หมายเหตุ: อัตราส่วนกําไรสุทธิ เพิ่มขึ ้น จาก 9.2 ในปี 2557 เป็ น 10.6 ในปี 2558 นัน้ เป็ นผลมาจาก อัตราส่วนทางการเงิ นปี 2554
-2557 รวม บริ ษัท เอ็มซี อิ นดัสเที ยล เคมิ คลั จํ ากัด, บริ ษัท เอ็มซี พลาสติ ก จํ ากัด และ บริ ษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํ ากัด ที ่มีการจํ าหน่าย
หุน้ ในปี 2558)

ROA and ROE
33.1

35.0
30.0
25.0

16.6
20.7

15.0
10.0

24.2

19.2

%

20.0

25.8

10.9

ROA

16.5

15.0

12.4

5.0
0.0
2554

2555

2556

2557

ROE

2558

ด้ านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สําหรับปี 2558
เท่ากับ 16.6 เท่า น้ อยกว่าปี 2557 ที่ทําได้ 24.2 เท่า
ในขณะที่อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
แสดงในปี 2558 เท่ากับ 12.4 เท่าน้ อยกว่าปี 2557 ที่
ทําได้ 16.5 เท่า แม้ ว่าอัตราผลตอบแทนทังสองนี
้
้จะ
ปรั บ ตัว ลดลงตามปั จ จัย ลบจากภายนอกที่ เ ข้ า มา
ก ร ะ ท บ ธุ ร กิ จ แ ต่ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ฯ พ ย า ย า ม สุ ด
ความสามารถที่จะรักษาความสามารถในการหากําไร
เพื่ อ ตอบแทนผู้ ถื อ หุ้ นและใช้ สิ น ทรั พ ย์ ใ นการ

ดําเนินงานการให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
(หมายเหตุ: อัตราส่วนทางการเงิ นปี 2554 – 2557 รวม บริ ษัท เอ็มซี อิ นดัสเที ยล เคมิ คลั จํ ากัด, บริ ษัท เอ็มซี พลาสติ ก จํ ากัด
และ บริ ษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีม่ ี การจํ าหน่ายหุน้ ในปี 2558)
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Liquidity and Capital Resources การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
1. ภาพรวมฐานะทางการเงิน
ส่วนประกอบหลักของงบแสดงฐานะทางการเงิน
31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557
รายการ
ิ ทรั พย์หมุนเวีย น
รวมสน
ิ ทรั พย์ไม่หมุนเวีย น
รวมสน
ิ ทร ัพย ์
รวมสน
ิ หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวีย น
รวมหนีส
้ น
รวมส่วนของผู ้ถอ
ื หุน้
ิ และส่วนของผูถื
รวมหนีส
้ น
้ อหุน
้

รอยละของ
้
ิ ทรัพย์รวม
สน

ลานบาท
้

10,038
2,322
12,360
3,525
303
8,532
12,360

ร ้อยละของ
ิ ทรัพย์รวม
สน

ล ้านบาท

81
19
100
29
2
69
100

7,096
2,505
9,601
1,015
280
8,306
9,601

74
26
100
10
3
87
100

2. ความสามารถในการบริหารทรั พย์ สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 9,601 ล้ านบาท ลดลง 2,759 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.3 จากสิ ้นปี
ก่อนโดยมีรายละเอียดประกอบดังนี ้
รายการ
เงินสด
ลูกหนีก
้ ารค ้า
ิ ค ้าคงเหลือ
สน
ิ ทรั พย์
สน

31 ธ ันวาคม 2557

31 ธ ันวาคม 2558

เปลีย
่ นแปลง

ล้านบาท

ล้านบาท

%

5,160
1,771
2,865
12,360

4,662
666
1,545
9,601

(10)
(62)
(46)
(22)

(หมายเหตุ: งบแสดงฐานะการเงิ นปี 2557 รวม บริ ษัท เอ็มซี อิ นดัสเทียล เคมิ คลั จํ ากัด, บริ ษัท เอ็มซี พลาสติ ก จํ ากัด และ บริ ษัท
เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีม่ ีการจํ าหน่ายหุน้ ในปี 2558)

 บริ ษัทฯมีเงินสดสิ ้นปี ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาในอัตราร้ อยละ 10 ขณะที่สินค้ าคงเหลือสิ ้นปี ลดลงร้ อย
ละ 46 หรื อคิดเป็ น 1,320 ล้ านบาทนันมาจากการดํ
้
าเนินนโยบายรักษาปริ มาณสินค้ าคงคลังให้ อยู่ในระดับ
ตํ่าแต่ต้องเพียงพอต่อความต้ องการของตลาดเพื่อความสามารถในการแข่งขัน จึงปรับการจัดวัตถุดิบซื ้อให้
ยืดหยุ่นตามความต้ องการของตลาด และบริ หารสินค้ าคงคลังโดยลดปริ มาณการจัดซื ้อสินค้ าระหว่างทาง
เมื่อสิ ้นสุดปี 2558 โดยคิดเป็ นมูลค่าที่ลดลงได้ 800 ล้ านบาท สําหรับส่วนที่เหลือนันมากจากมู
้
ลค่าสินค้ า
สําเร็จรูปที่ลดลงจากการจําหน่ายหุ้นบริษัทย่อยในปี 2558 จึงไม่ถกู นํามารวมคํานวณ
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 บริ ษัทฯมียอดลูกหนี ้การค้ าสุทธิสิ ้นปี 2558 เท่ากับ 666 ล้ านบาทลดลง 1,105 ล้ านบาทจากปี ก่อน (1,771
ล้ านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 62 สาเหตุของยอดลูกหนี ้การค้ าลดลงมากนี ้มาจาก การจําหน่ายหุ้นบริ ษัทย่อยซึ่ง
ดําเนินธุรกิจซื ้อมา-ขายไปที่มีจํานวนลูกหนี ้จํานวนมาก จึงทําให้ ยอดลูกหนี ้การค้ าลดลงมาก ประกอบกับ
ปริ มาณการขายปุ๋ยเคมีในช่วงนอกฤดู (พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2558) นันมี
้ พื่นที่ในการทํานาปรังลดลง
มากจากการที่รัฐบาลประกาศงดจ่ายนํ ้าจากเขื่อนเพื่อการเพาะปลูกจึงทําให้ มีคําสัง่ ซื ้อสินค้ าน้ อยลง ปริ มาณ
ลูกหนี ้การค้ าสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 จึงลดลงตามไปด้ วย ในขณะที่บริ ษัทฯมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย
35 วัน เพิ่มขึ ้น 2 วันเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และจากตารางรายละเอียดลูกหนี ้การค้ าจํานวน 701 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้จะสูญจํานวน 35 ล้ านบาทซึ่งครอบคลุมลูกหนี ้ค้ าง
ชําระเกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไปที่มีจํานวน 22 ล้ านบาท

ระยะเวลาค้ างชําระ

2557

2558

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

บริ ษัทอื่น
ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระ

1,220

66

613

88

557

30

59

8

เกิ นกํ าหนดชําระ - มากกว่า 3 เดือน ถึ ง 6 เดือน

6

0

0

0

เกิ นกํ าหนดชําระ - มากกว่า 6 เดือน ถึ ง 12 เดือน

1

0

7

1

61

3

22

3

1,845

99

701

100

ยังไม่ถึงกํ าหนดชําระ

10

1

0

เกิ นกํ าหนดชําระ - น้ อยกว่า หรื อถึ ง 3 เดือน

-

รวมลูกหนีบ้ ริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

10

เกิ นกํ าหนดชําระ - น้ อยกว่า หรื อถึ ง 3 เดือน

เกิ นกํ าหนดชําระ - มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนีบ้ ริ ษัทอื่น
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

รวมลูกหนีก้ ารค้ า

1

0
-

0

0

1,855

100

701

100

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(83)

(4)

(35)

(5)

รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุทธิ

1,771

96

666

95

จํานวนรายของลูกหนีท้ ่ คี ้ างชําระ

2,907 ราย

421 ราย
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 เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ า
บริ ษัทฯมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้ เครื่ องหมายการค้ า ซึ่งบริ ษัทฯได้ ว่าจ้ างผู้ประเมิน
อิสระ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวข้ างต้ นเพื่อให้ เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เรื่ อง ความเห็น
เกี่ยวกับการบัญชีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 และวันที่
6 มกราคม 2558 ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมค่าสิทธิดงั กล่าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันที่ 22
ธันวาคม 2557 ตามลําดับ โดยวิธีคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) มีมลู ค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาตามบัญชี

3. หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 1,295 ล้ านบาทลดลง 2,533 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 66
จากสิ ้นปี 2557 เนื่องจากปี 2557 มีหนี ้สินที่เกิดจากบริ ษัทย่อยที่จําหน่ายหุ้นในปี 2558 ขณะที่ธุรกิจหลัก
้ ่อการดําเนินงาน
(ปุ๋ยเคมี) ใช้ เงินสดจากการดําเนินงานในการดําเนินธุรกิจโดยไม่มีการกู้ยืมเงินระยะสันเพื
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 8,306 ล้ านบาทลดลง 226 ล้ านบาทหรื อร้ อย
ละ 2.6 จากสิ ้นปี 2557 อันเป็ นผลมาจากกําไรสะสม-ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลง

4. สภาพคล่ องและความพอเพียงของเงินทุน

Times

บริ ษัทฯมีสภาพคล่องอยู่ใน
Current Ratio
เกณฑ์ ที่ ดี ม าก โดยอัต ราส่ว นสภาพ
Current and Quick Ratio
Quick Ratio
คล่อ งของบริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ขึ น้ จาก 2.85
8.00
6.99
7.00
เท่า ณ สิ ้นปี 2557 เป็ น 6.99 เท่า ณ
5.41
6.00
สิ ้นปี 2558 ในขณะที่อตั ราส่วนสภาพ
5.00
4.00
คล่ อ งหมุ น เร็ ว นั น้ เพิ่ ม ขึ น้ จาก 2.01
2.85
2.68
2.26
3.00
2.04
2.01
1.99
เท่า เป็ น 5.41 เท่า สาเหตุที่ทําให้
1.32
1.26
2.00
1.00
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน
‐
สภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
2554
2555
2556
2557
2558
มากนัน้ เกิ ด จากบริ ษั ท ฯจํ า หน่า ยหุ้น
บริ ษัทย่อย 3 บริ ษัทที่เป็ นกิจการซื ้อมา-ขายไป ที่มีสินค้ าคลังและหนี ้สินหมุนเวียนมาก ทําให้ เมื่อรวมคํานวณในงบ
การเงินรวมอัตราส่วนสภาพคล่องจึงน้ อยกว่าปี 2558 ขณะเดียวกันบริ ษัทฯสามารถบริ หารปริ มาณสินค้ าคลังสิ ้นปี
2558 (ในส่วนธุรกิจหลัก) ได้ ดีขึ ้นเป็ นผลให้ ทงอั
ั ้ ตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วดีขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ
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ในส่วนของกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานนัน้ สําหรับปี 2558 มีจํานวน 1,660 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น
3 ล้ านบาทจากปี ก่อน (1,657 ล้ านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 0.2 ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี
2558 มีจํานวน 1,682 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 504 ล้ านบาทจากปี ก่อน (1,178 ล้ านบาท) คิดเป็ นร้ อยละ 43
ในส่วนแหล่งที่มาและใช้ ไปของเงินทุนและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุนนัน้ บริ ษัทฯมีนโยบายใช้ เงินทุน
ของบริ ษัทฯในการประกอบธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ บริ หารและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ ในการดําเนินงานให้ น้อยที่สดุ
โดยปี 2558 บริ ษัทฯมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันลดลงจาก
้
1,402 ล้ านในปี 2557 เป็ น 22 ล้ านในปี 2558
ลดลง 1,380 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ98 เนื่องจากการจําหน่ายหุ้นของบริ ษัทย่อยในปี 2558 ซึง่ ในปี 2557 บริ ษัท
ย่อยเหล่านี ้กู้ยืมเงินเพื่อซื ้อวัตถุดิบซึง่ ไม่ถกู นํามาคํานวนในงบการเงินปี 2558
ในส่วนรายจ่ายในกิจกรรมลงทุนปี 2558 นัน้ บริ ษัทฯ มีการจ่ายการลงทุนใน ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทังสิ
้ ้น
336ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายหลักใช้ ไปเพื่อการปรับปรุ งระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงานเพื่อการส่งมอบสินค้ าได้ รวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
a.

บริ ษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจํานวนเงิน
ล้ านบาท และ 19.27 ล้ านบาท ตามลําดับ

96.23

b.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ เช่าอาคารสํานักงาน คลังสินค้ า ยานพาหนะ
และอุปกรณ์สํานักงานตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ซึง่ เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
19,105,482
31,711,776
19,105,482
18,939,632
9,625,621
21,459,598
1 - 5 ปี
9,625,621
34,327,244
28,731,103
40,399,230
รวม
28,731,103
66,039,020

c.

บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ น
จํานวนเงิน 8.66 ล้ านบาท และ 21.19 ล้ านบาท ตามลําดับ และบริ ษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้
ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเป็ นจํานวนเงิน 0.18 ล้ านบาท และ 194.02 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ตามลําดับ

d.

บริ ษัทมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงินประมาณ 93.93 ล้ านบาท
(2.58 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.01 ล้ านยูโร) และ 237.45 ล้ านบาท (6.91 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.16
ล้ านปอนด์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ตามลําดับ
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บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพันจากการให้ ธนาคารออกเลตเตอร์ ออฟเครดิตเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.42
ล้ านบาท (0.09 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) และ 24.44 ล้ านบาท (0.74 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 ตามลําดับ
5.5

สัญญาที่สําคัญ
5.5.1 สัญญาการช่วยเหลือทางด้ านเทคนิค
บริ ษั ท มี สัญ ญาการช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นเทคนิ ค กับ บริ ษั ท แห่ง หนึ่ ง ในประเทศญี่ ปุ่ น โดยบริ ษั ท จะต้ อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมประจําปี ในอัตราปี ละ 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐ สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดย
้ จ้ ะต้ องแจ้ งเป็ นลาย
อัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อสัญญา ทังนี
ลักษณ์อกั ษรแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายอย่างน้ อยสามเดือนก่อนวันหมดอายุของสัญญา
5.5.2 สัญญาที่ปรึกษาด้ านประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
บริษัทได้ ทําสัญญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริ ษัทแห่งหนึ่งโดยบริ ษัทจะได้ รับคําปรึกษาใน
การปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตด้ านการประหยัดพลังงาน และจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาเป็ นราย
เดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็ นร้ อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่ง
ระยะเวลาในการจ่ายจะเริ่ มเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้ อนร่ วมแล้ วเสร็ จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที่
ประหยัดได้ ตามสัญญา Energy Performance Contract
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Economic & Business Forecast 2016 แนวโน้ มสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
2559
สําหรับแนวโน้ มและสถานการณ์ปี 2559 ฝ่ ายบริ หารฯมองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง การลดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจีนมีผลต่อการส่งออกของไทยอย่างมาก ขณะที่การขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยของสหรัฐอเมริ กาจะเป็ นปั จจัย
กดดันอัตราแลกเปลี่ยนที่ ทําให้ เงิ นบาทอ่อนค่าลงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนํ า เข้ าวัตถุดิบของบริ ษั ทฯ ขณะที่ปั จจัย
ภายในประเทศ ฝ่ ายบริ หารฯมองว่านโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค และจะ
ส่ง ผลดี ต่ อ กํ า ลัง ซื อ้ และความต้ อ งการใช้ ป๋ ุยเคมี อย่า งไรก็ ดี ฝ่ ายบริ ห ารฯขอวิ เ คราะห์ ปั จ จัย สํ า คัญ ๆที่ มี ผ ลต่ อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯในปี 2559 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ปั ญหาภัยแล้ ง
ปี 2558 เป็ นปี ที่บริ ษัทฯประสบปั ญหาจากความต้ องการปุ๋ยที่ลดลงจากปั ญหาการขาดแคลนนํ า้ เพื่อ
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็ นภาวะฝนตกทิ ้งช่วงและปริ มาณฝนที่ลดลง ประกอบกับรัฐบาลงดจ่ายนํา้ จากเขื่อน
เพื่อทําการเพาะปลูก ฝ่ ายบริ หารฯหวังว่าปั ญหาเหล่านี ้จะลดลงในปี 2559 โดยปรากฏการณ์เอลนีโญ่น่าจะ
หมดลงในช่วงครึ่ งปี หลัง และหากปริ มาณนํ า้ เพื่อการเพาะปลูกเพียงพอความต้ องการใช้ ป๋ ุยเคมีจะอยู่ใน
ระดับปรกติจะส่งผลต่อปริมาณการขายของบริษัทในปี 2559 อย่างมีนยั สําคัญ
2. ราคาสินค้ าเกษตรและกําลังการซือ้ ของเกษตรกร
รายได้ ของเกษตรกรลดลงจากราคาสินค้ าเกษตรลดลงทําให้ กําลังซื ้อและการลงทุนปั จจัยการผลิตในฤดูกาล
ใหม่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้ าวและยางพารา ซึ่งฝ่ ายบริ หารฯหวังว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนใน
มาตรการแก้ ไขปั ญหาสินค้ าเกษรตรตกตํ่าและหาตลาดใหม่ๆให้ เกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ กําลังซื ้อกลับคืน
และมีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจการเกษตรมากขึ ้น ซึง่ จะเป็ นส่วนช่วยให้ ปริ มาณการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ ตลอดปี 2559
เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย อย่างไรก็ดีฝ่ายบริหารจะติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ ชิด
3. ราคาวัตถุดบิ และอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาวัตถุดิบปุ๋ยเคมีปรับตัวตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก บริษัทฯคาดการณ์วา่ ตลาดวัตถุดิบปุ๋ยเคมีปี
2559 ว่าจะใกล้ เคียงกับปี 2558 และวัตถุดิบบางชนิดอาจมีปรับตัวลดลงเล็กน้ อย แต่อย่างไรก็ตามการอ่อน
ตัวของค่าเงินเงินบาททําให้ ต้นทุนการนําเข้ าวัตถุดิบอาจเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ จะพยายามอย่างสุด
ความสามารถที่จะรับมือกับภาวะผันผวนของราคาวัตถุดิบและพร้ อมที่จะหยืดหยุน ปรับเปลี่ยนการจัดหา
วัตถุดิบให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และะความต้ องการของตลาดเพื่อสร้ างผลกําไรกลับไปยังผู้ถือหุ้นให้ ได้
มากที่สดุ
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เพื่อให้ เตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯให้ สามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคจากปั จจัยต่างๆทางธุรกิจที่จะเข้ ามากระทบการ
ดําเนินงานในปี 2559 ฝ่ ายบริ หารขอกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี ้
 สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ าและเกษตรกร
 รักษาคุณภาพของสินค้ าให้ มีมาตรฐานสูง
 วางแผนและติดตามสถานการณ์ ทางการตลาดอย่างใกล้ ชิด ยือหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการจัดหาวัตถุดิบ
และปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด
 ควบคุมดูแลค่าใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดตุ้นทุน
 พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างมัน่ คง
 ไม่เก็งกําไรจากการปรับเปลี่ยนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน
สุดท้ ายนี ้ ฝ่ ายบริ หารฯยืนยันว่าจะมุ่งมัน่ บริ หารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ดํารงไว้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นตลอดไป
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