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 ที 014/2561    วนัที  23  กุมภาพนัธ์  2561 เรือง ชีแจงผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2560 เรียน กรรมการผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงทีสง่มาด้วย การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของผลประกอบการปี 2560 ของบริษัท ตามทีปรากฏในแนบท้ายหนงัสือฉบบันี   จงึเรียนมาเพือทราบ    ขอแสดงความนบัถือ   นายเคียวซุเกะ ซาซากิ                  (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
  



  

   
    บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2560 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทสามารถทําผลกําไรในส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจํานวน 1,932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 หรือ 374 ล้านบาท เมือเทียบกับปีทีผ่านมา ซงึทําผลกําไรในส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ได้ 2,306 ล้านบาท ผลกําไรทีลดลงนี เป็นผลมาจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีทีลดลงในปี 2560 เนืองมาจากกําลงัซือทีลดลงของเกษตรกร นอกจากนี การลดลงของรายได้อืนเนืองจากการลดลงของรายได้จากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุเมือเทียบปี 2559 ยงัส่งผลให้ผลกําไรของปี 2560 ลดน้อยลง   เพือเป็นการดําเนินตามกลยุทธ์ขยายตวั บริษัทได้ลงทุนในโรงงานบรรจุปุ๋ ยและโกดงัเก็บสินค้าในประเทศเมียนม่า ในนามบริษัทย่อย ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากดั การลงทุนดงักล่าวจะเป็นตวัขบัเคลือนทีสําคญัของบริษัทในการพฒันาตลาดปุ๋ ยเคมีและสร้างบทบาทในตลาดประเทศเมียนมาร์ให้กับบริษัทได้มากขนึ ทงันี บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากดั จะเริมการดําเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2561   จากทีกล่าวไปข้างต้น ผลกําไรต่อหุ้นของบริษทัในปี 2560 ลดลงเป็น 3.30 บาท จาก 3.94 บาท ในปี 2559  

  ลักษณะการประกอบธุรก ิจ 
 บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ นําเข้า ผลิต และจําหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยังมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากดั ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 2) บริษัท เอม็ซี อะโกร-เคมิคลั จํากดั ประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายสารเคมีปอ้งกันกําจดัวชัพืช เชือรา และศตัรูพืชทีใช้ในการเกษตร และ 2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จํากัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพือให้เช่าเก็บวัตถุดิบเคมีภณัฑ์เหลว ทีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทวัไป ดงันนั ผลประกอบการของบริษัทจะถูกวิเคราะห์ในส่วนธุรกิจหลกัและธุรกิจของบริษัทย่อย   
 

 ธ ุรก ิจหลัก (ปุ๋ ยเคมี) 
ราคาสินค้าเกษตรทีตกตําและอทุกภยัในบางพืนทีเป็นสองปัจจยัทีทําให้อํานาจในการซือของเกษตรกรลดลงและลดแรงจูงใจของเกษตรกรทีจะเริมต้นการเพาะปลูก แม้ว่าจะมีมาตรช่วยเหลือต่างๆ จากทางรัฐบาล แต่การสนับสนุนเหล่านนัถูกมุ่งเน้นไปเฉพาะทีผู้ มีรายได้น้อยมากกว่าการสนบัสนุนไปทีเกษตรกรโดยตรง ด้วยเหตุนี ความต้องการในการใช้ปุ๋ ยเคมีในปี 2560 จงึลดลงเมือเทียบกบัปีทีผ่านมา 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมธุรกิจ 
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เพือเป็นการชดเชยความต้องการในการใช้ปุ๋ ยเคมีภายในประเทศทีลดลง บริษัทได้ทําการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยงัประเทศเพือนบ้าน ทังในกมัพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ นอกจากนี บริษัทยังได้จดัตงับริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากัด เพือรองรับศกัยภาพการขยายตวัของตลาดปุ๋ ยเคมีในประเทศเมียนมาร์อีกด้วย ราคาวัตถุดิบปุ๋ ยเคมีในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 อันเนืองมาจากความต้องการจากประเทศทีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิมสูงขึน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตวัสูงขึน แต่การแข็งค่าของค่าเงนิบาทช่วยให้ต้นทนุของวตัถุดิบทีนําเข้ามาไม่สูงมากนกั ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว บริษัทได้ยึดมันในนโยบายการบริหารทีจะคงสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม ในปี 2560 ต้นทุนขายลดลง 6% ซงึสอดคล้องกบัการลดลงของรายได้จากการขาย 
  ธุรก ิจจากบริษัทย่อย   
 รายได้จากการขายและบริการของทงัสองบริษัทย่อยไม่มีนยัสําคญัต่อของบริษัท เนืองจากคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.5 ของรายได้รวมของบริษัทเท่านนั (รายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 95.5) ในปี 2560 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอม็ซ ีอะโกร-เคมิคลั จํากัด ในปี 2560 เพิมขึนร้อยละ 23 เมือเทียบกบัปีทีผ่านมา เนืองจากยอดขายสินค้าประเภทปอ้งกนัและกําจดัศตัรูพืชเพิมขนึ  รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จํากัด ในปี 2560 เพิมขึนร้อยละ 2 เมือเทียบกับปีทีผ่านมา เนืองจากปริมาณการเช่าคลงัเก็บสารเคมีลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ถือว่ารายได้สําหรับธรุกิจยงัอยู่ในระดบัทีคงที  บริษัทได้ก่อตงับริษัทย่อยทีสาม คือ บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จํากัด ในเดือนตุลาคม 2559 โดยจะเริมดําเนินธุรกิจตงัแต่ไตรมาสแรกของปี 2561 เป็นต้นไป และหลงัจากเริมดําเนินธุรกิจแล้ว บริษทัจะรายงานส่วนนีในส่วนธุรกิจหลกัต่อไป 
 นโยบายและกลยุทธ์   บริษัทยึดมนัในกลยุทธ์หลกั คือ 1) ส่งมอบสินค้าทีมีคณุภาพสงูให้กบัเกษตรกรอย่างอย่างสมําเสมอเพือผลผลิตและคุณภาพทีดีในการทําการเกษตร 2) ให้การบริการทียอดเยียมตามความต้องการของลูกค้า และ 3) ควบคุมการผลิตและสินค้าคลงคลังให้อยู่ในปริมาณทีเหมาะสม เพือให้การประกอบธุรกิจสร้างรายได้สูงสุด นอกจากนี บริษัทให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในกระบวนการผลิต โดยเป็นส่วนหนึงของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทมุ่งมนัทีจะเป็นสมาชิกทีดีในชมุชนท้องถิน เพือเป็นการบรรลุถงึการเติบโตอย่างยงัยืน บริษทัมุ่งมนัทีจะใช้เทคโนโลยีและโรงงานการผลิตทีมีอยู่เพือสร้างคุณค่าทีแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ และมุ่งมนัทีจะพฒันาตลาดปุ๋ ยเคมีในประเทศเพือนบ้านเพือขยายธุรกิจส่งออก  นโยบายทางบัญชี 
 บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตงัแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม ของทุกปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน และการนําเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) และตามข้อบงัคับของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตามราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทางบญัชีทีสําคัญคือ มี



  

การรับรู้รายได้เมือได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ส่วนสินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่าราคาทุนคํานวนโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกั ยกเว้นบริษัทย่อยแห่งหนงึ คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จํากดั ซึงราคาทนุคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน     1. ภาพรวมผลการดาํเนินงาน  งบการกําไรขาดทนุและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื สําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบังบการกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน สําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 
 

  2. รายได้จากการขายและบริการ 
           

     

เปลยีนแปลง
2559 2560 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 12,282 11,540 (6)
ตน้ทนุขายและบรกิาร (9,085) (8,540) (6)
กําไรขนัตน้ 3,197 3,000 (6)รวมรายไดอ้นื 398 113 (72)
กําไรก่อนค่าใชจ้า่ย 3,595 3,113 (13)รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (699) (679) (3)
กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 2,896 2,434 (16)ตน้ทนุทางการเงนิ (6) (3) (51)
กําไรก่อนภาษเีงนิได ้ 2,890 2,431 (16)ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (574) (484) (16)
กําไรสําหรบัปี 2,316 1,947 (16)
กําไร - ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 2,306 1,932 (16)
กําไรเบ็ดเสร็จรวม - ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 2,307 1,892 (18)

หน่วย :   ลา้นบาท ปี

หมายเหตุ: รายได้จากการขายและบริการสําหรับปี 2557 มีการจัดประเภทใหม่โดยไม่รวมรายได้จากบริษัท เอ็มซี อินดัสเทียล เคมิคลั จํากัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากัด และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากัด ทีมีการจําหน่ายหุ้นในปี 2558  
 

รายไดจ้ากการขายและบริการ รายไดจ้ากการขายแบ่งตามประเภทสินคา้ 

ผลการดาํเน ินงาน 

15,781 14,458 12,142 11,840 11,020 
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459 459 442 520 
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ลา้น
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ท

ธุรกจิหลัก (ปุ๋ยเคม)ี รายไดจ้ากบริษัทย่อย

22,366
14,918 12,601 11,54012,282

-
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10,000 

ผลติ(ปันเม็ด) นําเขา้- บรรจุ

8,974 
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 ธุรก ิจหลัก (ปุ๋ ยเคม)ี   ในปี 2560 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ ยเคมีทงัสิน 11,020 ล้านบาท ลดลง 820 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 จากปี 2559 (11,840 ล้านบาท) รายได้จากการขายทีลดลงมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรลดลง รวมไปถึงการเปลียนไปใช้ปุ๋ ยเคมีสูตรอืนทีราคาตํากว่า ภายใต้เงือนไขทางตลาดทีไม่แน่นอนเช่นนี บริษัทพยายามทีจะรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้เพือสร้างผลตอบแทนสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 
    ปุ๋ ยเคมีทีบริษัทจําหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีปันเม็ดทีผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ ยเคมีนําเข้า-บรรจุ บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีปันเม็ด 8,362 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นจํานวน 612 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ในขณะเดียวกนั บริษัทมรีายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีนําเข้า-บรรจุ 2,658 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 208 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 จากปี 2559  

 
 รายได้รวมจากบริษัทย่อย 
  รายได้จากบริษัทย่อยในปี 2560 มาจากการจําหน่ายสารเคมีปอ้งกนักําจดัศตัรูพืชทีใช้ในการเกษตรและบริการคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวทีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทวัไป โดยบริษัทย่อยสามารถสร้างรายได้ 520 ล้านบาท เพมิขนึ 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เมือเปรียบเทียบกบัรายได้จํานวน 442 ล้านบาท ของปี 2559   3. ต้นทุนขายและบริการ 
 บริษัทมีต้นทุนขายสําหรับปี 2560 จํานวน 8,540 ล้านบาท ลดลง 545 ล้านบาท หรือร้อยละ6 จากปี 2559 (9,085 ล้านบาท) ราคาวตัถดุิบทีเพมิสงูขึนในไตรมาสสุดท้ายเป็นแรงกดดนัต่อต้นทุนสินค้าขายในปี 2560 ในทางกลบักนั ค่าเงินบาททีแข็งค่าขนึเมือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยให้ผลกระทบของราคาวตัถุดิบทีสูงขนึมีน้อยลง ทงันี ในส่วนของต้นทุนอืนๆ เช่น พลงังานและการขนส่งยงัค่อนข้างคงที จึงส่งผลให้ต้นทุนสินค้าขายในปี 2560 ลดลง ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายทีลดลง 
    4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทงัสิน 679 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือ 3% เมือเทียบกับปี 2559 (699 ล้านบาท) การลดลงดงักล่าวเป็นผลมาจากการจดัการทีดีขึนในช่วงทีความต้องการการใช้ปุ๋ ยเคมีลดลงอนัเนืองมาจากกําลังการซือทีลดลง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี บริษัทพยายามอย่างดีทีสุดทีจะใช้จ่ายสําหรับการโฆษณาให้มีประสิทธิภาพและตรงกบักลุ่มเปา้หมายมากทีสดุเพือเพมิปริมาณขาย 
   



  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหากําไร    

  ในปี 2560 บริษัทมีกําไรขนัต้น 3,000 ล้านบาท ลดลง 197 ล้านบาท จากปี 2559 (3,197 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 6 การลดลงของกําไรขนัต้นเป็นผลมาจากความต้องการในการใช้ปุ๋ ยเคมีทีลดลงรวมไปถึงราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขึน ในขณะเดียวกนั อตัราส่วนกําไรขนัต้นในปี 2560 อยู่ทีร้อยละ 26.0 ไม่เปลียนแปลงไปจากปี 2559  
                       

เปลยีนแปลง
2559 2560 %

กําไรขันตน้ (ลา้นบาท) 3,197 3,000 (6)
กําไร-ส่วนทเีป็นของบรษัิทใหญ่ (ลา้นบาท) 2,306 1,932 (16)
กําไรต่อหุน้ (บาท) 3.94 3.30 (16)

หน่วย ปี

ROA และ ROE 

(หมายเหต:ุ อัตราส่วนทางการเงินปี 2556 – 2557 ร วม บริษัท เอ็มซี อินดสัเทียล เคมิคัล จํากัด, บริษัท เอ็มซี พลาสติก จํากัด และ บริษัท เอ็มซี โซลเว้นท์ จํากดั ทีมีการจําหน่ายหุ้นในปี 2558) 

สําหรับกําไร-ส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ปี 2560 บริษัทมีกําไร 1,932 ล้านบาท ลดลง 374 ล้านบาทจากปี 2559 (2,306 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 16 ทําให้ผลกําไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.94 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 มาเป็น 3.30 บาทต่อหุ้นในปี 2560 ซึงลดลง 0.64 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 16  อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (ROE) สําหรับปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 20.0 ตํากว่าปี 2559 ทีทําได้ร้อยละ 25.8 ในขณะทีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 17.2 ตํากว่าปี 2559 ทีทําได้ร้อยละ 22.1 บริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถทีจะรักษาความสามารถในการหากําไรเพือตอบแทนผู้ ถือหุ้ นและใช้สินทรัพย์ในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
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  1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ 
 

  2. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 11,198 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากสินปี 2559 โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี  

 

  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงร้อยละ 23 เมือเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงอย่างมีนยัยะสําคญัของเงินสดนี สาเหตุหลักเกิดจากการนําเงินไปฝากธนาคารทีมีระยะเวลามากกว่า 3 เดือนขนึไป ซงึถูกจัดประเภทอยู่ในเงินลงทุนชัวคราว ทําให้เงินลงทุนชัวคราวในปี 2560 เพิมขึนร้อยละ 286 ส่วนยอดลูกหนีการค้าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3 ในขณะทีสินค้าคงเหลือเพิมขนึ 364 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 โดยมีสาเหตุส่วนหนงึมาจากการเพิมขนึของราคาวัตถุดิบในช่วงไตรมาสที 4 และบริษัทคาดการณ์วา่จะมียอดขายทีเพิมขนึภายหลังจากการฟืนตัวของกําลงัซือในปี 2560 จึงทําให้สินค้าคงเหลือในบางสตูร ถกูจดัเตรียมไว้เพือรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต 
  เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า  บริษัทมีสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนส่วนใหญ่คือ ค่าสิทธิการใช้เครืองหมายการค้า ซงึบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ เพือประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับค่าสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพือให้เป็นไปตามประกาศ

ลา้นบาท รอ้ยละของ
สนิทรัพย์รวม ลา้นบาท รอ้ยละของ

สนิทรัพย์รวม
รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,843 78 8,491 76 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,465              22 2,707              24 
รวมสนิทรพัย ์ 11,308 100 11,198 100 
รวมหนสีนิหมุนเวยีน 1,315              12 1,184              11 
รวมหนสีนิไม่หมุนเวยีน 257                 2 253                 2 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 9,736              86 9,761              87 
รวมหนสีนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,308        100 11,198        100 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560
รายการ

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 เปลยีนแปลง
ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6,092                       4,680                       (23)
เงนิลงทุนชัวคราว 252                          973                          286
ลกูหนกีารคา้ 737                          714                          (3)
สนิคา้คงเหลอื 1,678                       2,042                       22
สนิทรัพย์ทังหมด 11,308                     11,198                     (1)

รายการ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ  



  

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวนัที 30 เมษายน 2547 เรือง ความเห็นเกียวกับการบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมือวันที  8 มกราคม 2561 และวนัที 5 มกราคม 2560 ผลของการประเมินมลูค่ายตุิธรรมค่าสิทธิดงักล่าว ณ วนัที 26 ธนัวาคม 2560 และวนัที 30 ธนัวาคม 2559 ตามลําดบั โดยวิธีคํานวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) มีมลูค่ายตุิธรรมสูงกว่าราคาตามบญัชี สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดขายทีเกิดจากเครืองหมายการค้านีคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของรายได้จากการขายทงัหมดของบริษัท 
 3. หนีสินและส่วนของผู้ถือห ุ้น 

 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีหนีสินรวมทงัสนิ 1,437 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากสนิปี 2559  
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 9,761 ล้านบาท เพิมขนึ 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 จากสินปี 2559  4. สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  

 อตัราส่วนสภาพคล่องปรับตวัเพิมขนึเล็กน้อยจาก 6.72  เท่าในปี 2559 เป็น 7.17 เท่า ในสินปี 2560 ในขณะทีอัตราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วมีการเปลียนแปลงเล็กน้อยไปอยู่ที 5.37 เท่า จาก 5.38 เท่าในสินปี 2559 แม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีไมป่กติ อตัราส่วนดงักล่าวไม่เปลียนแปลงไปมากนกัเนืองจากบริษทัพยายามทีจะรักษาระดบัสินทรัพย์หมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม  ในส่วนของกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับปี 2560 มีจํานวน 1,536 ล้านบาท ลดลง 698 ล้านบาทจากปี 2559 (2,234 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 31.2 ขณะทีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปี 2560 มีจํานวน 1,891 ล้านบาท เพมิขนึ 984 ล้านบาทจากปีก่อน (907 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 108.5  
 เมือสินปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายสําหรับเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเป็นจํานวน 1.3 ล้านบาท ลดลง 10.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.8 จากเมือสินปี 2559 (11.6 ล้านบาท)  ในปี 2560 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเป็นจํานวน 1,038 ล้านบาท ในขณะทีปี 2559 บริษัทได้รับกระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุนเป็นจํานวน 102 ล้านบาท การเปลียนแปลงไปเป็นจํานวน 1,140 ล้านบาทนี ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการจดัประเภทรายการเทียบเท่าเงินสดทเีกียวข้องกบัเงนิลงทนุชวัคราวในเงินฝากประจําและการลดลงของกระแสเงินสดทีเกิดจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ   

อตัราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่อง
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5. ภาระผูกพ ันด้านหนีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  5.1 บริษัทมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เป็นจํานวนเงิน  63.63 ล้านบาท และ 97.31 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึงมีภาระผกูพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 ล้านบาท) (ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี)  5.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม บริษัทและบริษทัย่อยได้เช่าอาคารสํานกังาน คลงัสินค้า ยานพาหนะและอปุกรณ์สํานกังานตามสญัญาเช่าดําเนินงาน ซงึเงินทีต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดงัต่อไปนี   หน่วย : บาท    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  2560 2559 2560 2559 ภายใน 1 ปี 39,808,755 24,133,281 33,534,420 21,659,385 1 - 5 ปี 26,706,206   20,887,945 23,712,458 15,462,149  66,514,961 45,021,226 57,246,878 37,121,534  สําหรับปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าดําเนินงานในงบการเงินรวมจํานวน 46.56 ล้านบาท และ 36.23 ล้านบาท ตามลําดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 42.33 ล้านบาท และ 34.88 ล้านบาท ตามลําดบั 5.3 บริษัทมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคําประกนั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นจํานวนเงิน 8.66 ล้านบาท และ 8.66 ล้านบาท ตามลําดบั และบริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสือคําประกนัเป็นจํานวนเงิน 0.17 ล้านบาท และ 0.17 ล้านบาท ณ วันที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ตามลําดบั 5.4 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจํานวนเงนิ 10.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยโูร (หรือเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท) และ 7.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.06 ล้านยโูร (หรือเทียบเท่า 289.46 ล้านบาท) ตามลําดบั 5.5 สญัญาทีสําคญั 5.5.1 สญัญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึงในประเทศญีปุ่ น โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจําปีในอตัราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 1 ปี และต่ออายุโดยอตัโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะแสดงเจตนาทีจะไม่ต่อสัญญา ทังนีจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา 5.5.2 สญัญาทีปรึกษาด้านประสิทธิภาพการประหยดัพลังงาน บริษัทได้ทําสญัญา Energy Performance Contract (EPC) กบับริษัทแห่งหนึงโดยบริษัทจะได้รับคําปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านการประหยัดพลงังาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีปรึกษาเป็นราย



  

เดือนโดยคิดตามอัตราทีระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึงระยะเวลาในการจ่ายจะเริมเมือโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าทีประหยดัได้ตามสญัญา Energy Performance Contract 
     เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงขาขึนโดยพร้อมเพรียงกนัในปี 2561 อย่างไรก็ตามความเสียงทางภูมิรัฐศาสตร์ทีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี การออกกฎหมายทีเกียวข้องกบัการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปขององักฤษ รวมไปถึงแนวโน้มของนโยบายปกป้องทางการค้าอาจมีบทบาทสําคญัในการทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2561 เปลียนไป นอกจากนีความเป็นไปได้ในการขึนอตัราดอกเบยีนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะช่วยลดความร้อนแรงในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลง ซงึอาจส่งผลกระทบต่อการค้าโลกได้  เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยงัคงจะเติบโตอยู่ในระดบัปานกลางโดยอาศัยแรงขับเคลือนจากการส่งออกทีเติบโตและการท่องเทียวทีขยายตวัขนึ ความไม่แน่นอนอาจเกิดขึนในช่วงครึงหลงัของปีเป็นผลมาจากการเลือกตังทวัไปทีคาดว่าจะมีขึนในช่วงเวลาดังกล่าว ซงึอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัยะสําคญัต่อความเชือมนัของผู้คนและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  คาดว่า จะมีการฟืนตัวของราคาพืชผลทางการในปี 2561 เนืองมาจากความต้องการของตลาดโลกทีสูงขึน ในขณะเดียวกัน นโยบายสนับสนุนการเกษตรของรัฐบาลคาดว่าจะถูกนํามาใช้ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก หากมีปริมาณนําทีเพียงพอ ปัจจัยเหล่านีจะเป็นตัวขับเคลือนทีสําคัญสําหรับภาคเกษตรกรรมและการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 เนืองจากจะช่วยเพิมกําลงัซอืและกระตุ้นให้เกษตรกรเริมต้นการเพาะปลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีจึงมีแนวโน้มเพิมสูงขึนในปี 2561  ในทางกลับกัน ราคาวัตถุดิบทีเพิมสูงขึนและค่าเงินบาททีอ่อนตัวลงอันเนืองมาจากการปรับอัตราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถทําให้ราคาต้นทนุสูงขนึและอตัรากําไรขนัต้นลดลงได้ ฝ่ายบริหารฯ จะรับมือกับปัจจยัเหล่านีและพยายามให้บรรลผุลการดําเนินงานทีดีทสีดุ โดยการใช้นโยบายดงัต่อไปนี  
   คงไว้ซงึความพงึพอใจของลกูค้าและเกษตรกร 

 รักษาคณุภาพของสินค้าให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานสงู 
 ติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิดและปรับเปลียนระดบัสินค้าคงคลงั แผนการผลิต และแผนการจดัซือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 
 จดัการและควบคมุค่าใช้จ่ายทงัหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2561 
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 ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนืองให้ดีขนึและมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 
 หลีกเลียงการเก็งกําไรในราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลียน 

 
 


