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เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามข้อบังคับของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนชีแ้จง
เหตุผลที่ท าให้บริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 20 นัน้ 
บริษัทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ส าหรับปี 2561 มีผลก าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
1,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
ผ่านมาซึง่มีจ านวน 1,932 ล้านบาท 

 สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) แนบท้ายหนงัสอืฉบบันี ้

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                   (กรรมการผู้จดัการใหญ่) 
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 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2561 ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทสามารถท าผล
ก าไรในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจ านวน 1,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 หรือ 601 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ซึง่ท าผลก าไรในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,932 ล้านบาท ปัจจยัส าคญัที่ท าให้มีก าไรลดลงคือการเพิ่มขึน้ของราคา
วตัถดิุบและความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ลดลงอนัเป็นผลมาจากก าลงัซือ้ของเกษตรกรที่อยู่ในระดบัต ่า 
 
 จากที่กลา่วไปข้างต้น ผลก าไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2561 ลดลงเป็น 2.28 บาท จาก 3.30 บาท ในปี 2560  

 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้น าเข้า ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสตูรเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยังมีบริษัทย่อย
อีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร์ 3) 
บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัก าจดัวชัพืช เชือ้รา และศัตรูพืชที่ใช้ใน
การเกษตร และ 2) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากัด ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เช่าเก็บวัตถุดิบ
เคมีภัณฑ์เหลว ที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป ผลประกอบการของบริษัทจะถกูวิเคราะห์ในสว่นธุรกิจหลกัและธุรกิจอื่นๆ   
 

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) 

ปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีของประเทศไทยในปี 2561 ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญจากปีก่อนหน้า เนื่องด้วยราคาของ
สนิค้าเกษตรที่ส าคญั เช่น ยางพารา ปาล์มน า้มนั สบัปะรด และอ้อย ลดลงทัง้หมด เกษตรกรไม่ค่อยมีความต้องการที่จะ
เร่ิมต้นเพาะปลกูมากนกั หรือหากจ าเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ ยเคมี ก็จะใช้ในปริมาณที่น้อยลงกว่าปกติ นอกจากนี ้ปริมาณน า้ฝน
ที่ไม่เพียงพอในช่วงการท านาปีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้ความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีลดน้อยลงไปอีกในปี 2561 หาก
เทียบกบัปีก่อนหน้า 

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อทดแทนความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีที่หายไปโดยการ
สง่ออกไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กมัพชูา ลาว และเมียนมา นอกจากนีเ้นื่องจากผลไม้หลายชนิดมีราคาสงูขึน้ บริษัทจึง
มีความพยายามที่จะเปิดตวัปุ๋ ยสตูรใหม่หลายๆสตูร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในกลุม่นีท้ี่มีมากขึน้ 

ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึน้อย่างชัดเจนในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 เนื่องจากมีปริมาณความ
ต้องการที่มากขึน้แต่อปุทานจ ากดั เช่นเดียวกนักบัการอ่อนตวัลงของค่าเงินบาทในช่วงเดียวกัน สองปัจจัยดังกล่าวนีส้่งผล
ให้ต้นทนุวตัถดิุบปรับตวัสงูขึน้ 

ในสถานการณ์นี ้บริษัทได้ยดึมัน่ในนโยบายการบริหารที่จะคงสนิค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
  

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกิจ 
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 ธุรกิจอื่นๆ  
 
 รายได้จากการขายและบริการในธุรกิจอื่นไม่มีนยัส าคญัต่อของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของทัง้หมดในปี 2561 

รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ในปี 2561 ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการการน าเข้าที่เข้มงวดมากขึน้รวมไปถึงความต้องการใช้ที่ลดลงในช่วงที่เกษตรกรมีก าลงัซือ้ไม่
มาก  

รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ ากัด ในปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากการจดัการคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวส าหรับให้เช่าที่ดีขึน้ 
 
นโยบายและกลยุทธ์ 

 
บริษัทยดึมัน่ในกลยทุธ์หลกั คือ 1) สง่มอบสนิค้าที่มีคณุภาพสงูให้กับเกษตรกรอย่างอย่างสม ่าเสมอเพื่อผลผลิต

และคณุภาพที่ดีในการท าการเกษตร 2) ให้การบริการที่ยอดเย่ียมตามความต้องการของลกูค้า และ 3) ควบคุมการผลิต
และสินค้าคลงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจสร้างรายได้สูงสุด นอกจากนี ้บริษัทให้
ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทมุ่งมัน่ที่จะเป็นสมาชิกที่ดีในชมุชนท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นการบรรลถุงึการเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทมุ่งมัน่ที่จะใช้เทคโนโลยีและโรงงานการผลิตที่มีอยู่เพื่อสร้างคุณ
ค่าที่แตกต่างให้กบัผลติภัณฑ์ และมุ่งมัน่ที่จะพฒันาตลาดปุ๋ ยเคมีในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายธุรกิจสง่ออก 

 
นโยบายทางบัญช ี
 

บริษัทใช้การปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนับตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นปีบัญชีปฎิทิน และ
การน าเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) และตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทปิดงบการเงินด้วยการใช้เกณฑ์วัดมูลค่าตามราคาทุนเดิม โดยมีนโยบายทางบัญชีที่ส าคัญคือ มี
การรับรู้รายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ผู้ซือ้แล้ว ส่วนสินค้า
คงเหลอืแสดงตามราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่าราคาทุนค านวนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
ยกเว้นบริษัทย่อยแห่งหนึง่ คือ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ซึง่ราคาทนุค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 

 

 
 
 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
งบการก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกบังบการก าไร
ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

ผลการด าเนินงาน 
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2. รายได้จากการขายและบริการ 

 

 
 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) 

  
ในปี 2561 บริษัทสามารถสร้างรายได้จาการขายปุ๋ ยเคมีทัง้สิน 9,856 ล้านบาท ลดลง 1,164 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 

จากปี 2560 (11,020 ล้านบาท) รายได้จากการขายที่ลดลงมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรลดลง
เนื่องจากราคาสนิค้าเกษตรหลายชนิดตกต ่าและเกิดภัยแล้งในบางพืน้ที่ 
    

ปุ๋ ยเคมีที่บริษัทจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง กับปุ๋ ยเคมี
น าเข้า-บรรจุ ในปี 2561 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีปัน้เม็ด 7,119 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เป็น
จ านวน 1,243 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ในขณะเดียวกนั บริษัทมีรายได้จากการขายปุ๋ ยเคมีน าเข้า-บรรจุ 2,737 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 79 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จากปี 2560  

 
  

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 11,540 10,322 (11)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (8,540) (8,036) (6)

ก าไรข ัน้ตน้ 3,000 2,286 (24)

รายไดอ้ ืน่ 113 135 19 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 3,113 2,421 (22)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (679) (715) 5 

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,434 1,706 (30)

ตน้ทนุทางการเงนิ (3) (2) (33)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 2,431 1,704 (30)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (484) (354) (27)

ก าไรส าหรบัปี 1,947 1,350 (31)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,932 1,331 (31)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,892 1,330 (30)

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี

14,458 
12,142 11,840 11,020 9,856
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 รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ 

  

ในปี 2561 มาจากการจ าหน่ายสารเคมีป้องกนัก าจัดศตัรูพืชที่ใช้ในการเกษตรและบริการคลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิด
เหลวที่ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป โดยธุรกิจอื่นสามารถสร้างรายได้ 466 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 
เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จ านวน 520 ล้านบาท ของปี 2560  

 
3. ต้นทุนขายและบริการ 

 

บริษัทมีต้นทนุขายและบริการส าหรับปี 2561 จ านวน 8,036 ล้านบาท ลดลง 504 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 
2560 (8,540 ล้านบาท) ราคาวตัถดิุบที่เพิ่มสงูขึน้และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงคร่ึงหลงัของปีเป็นแรงกดดันต่อต้นทุน
ขาย ดงันัน้ต้นทนุขายในปี 2561 จงึลดลงเพียงเลก็น้อยหากเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายที่ลดลงมากกว่า 

    
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทัง้สิน้ 715 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (679 ล้านบาท) การเพิ่มขึน้เลก็น้อยนีเ้ป็นผลจากมีการใช้จ่ายในด้านการตลาดและรายการสนับสนุนการขาย
ที่มากขึน้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทในตลาดที่มีการแข่งขนัสงูขึน้ 

 

5. การวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร  

 

 
 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 2,286 ล้านบาท ลดลง 714 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 จากปี 2560 (3,000 ล้าน
บาท) การลดลงของก าไรขัน้ต้นเป็นผลมาจากความต้องการในการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ลดลงรวมไปถึงราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสงูขึน้  ใน
ขณะเดียวกนั อตัราสว่นก าไรขัน้ต้นในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 26.0 เป็น ร้อยละ 22.1 เนื่องจากสดัส่วนของต้นทุนขาย
เพิ่มสงูขึน้จากราคาวตัถดิุบที่ปรับตวัสงูขึน้ 
 

 

เปลีย่นแปลง

2560 2561 %

   ไ         (      ท) 3,000 2,286 (24)

   ไ -สว่ ท        ง   ษ ทใ ญ ่(      ท) 1,932 1,331 (31)

   ไ   ่     (  ท) 3.30 2.28 (31)

รายการ
ปี
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ส าหรับก าไร-สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2561 บริษัทมีก าไร 1,331 ล้านบาท ลดลง 601 ล้านบาทหรือร้อยละ31 

จากปี 2560 (1,932 ล้านบาท) ท าให้ผลก าไรต่อหุ้นลดลง 1.02 บาทหรือร้อยละ 31 จาก 3.30 บาทต่อหุ้น ในปี 2560 มา
เป็น 2.28 บาทต่อหุ้นในปี 2561 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (ROE) ส าหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 13.6 ต ่ากว่าปี 2560 ที่ท าได้ร้อยละ 20.0 
ในขณะที่อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (ROA) ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 11.9 ต ่ากว่าปี 2560 ที่ท าได้ร้อยละ 17.2 
บริษัทได้พยายามอย่างสดุความสามารถที่จะรักษาความสามารถในการหาก าไรเพื่อตอบแทนผู้ ถือหุ้นและใช้สินทรัพย์ใน
การด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

  

 
 
 
1. ภาพรวมงบการเงนิ 

 
 
2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 11,127 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 1 
จากสิน้ปี 2560 โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี ้ 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึน้ 837 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในทางกลบักันเงิน

ลงทนุชัว่คราวลดลง 798 ล้านบาทหรือร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากพิจารณาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดและเงินลงทุนชั่วคราวรวมกัน ณ สิน้ปี 2561 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญนักจากสิน้ปี 2560 ใน

      ท
     ะ  ง

ส  ท  พ  ์ว 
      ท

     ะ  ง

ส  ท  พ  ์ว 

ส  ท  พ ์     ว   8,491 76 8,459 76 

ส  ท  พ ์ไ ่     ว   2,707            24 2,668            24 

รวมสนิทรพัย์ 11,198 100 11,127 100 

    ส        ว   1,184            11 936               9 
    ส   ไ ่     ว   253               2 265               2 
สว่   ง ู  ถ      9,761            87 9,926            89 

รวมหนีส้นิและสว่นของผู ้อืหุน้ 11,198          100 11,127          100 

สว่   ะ         งง แส งฐ  ะท ง    ง   (ง     ง   ว )

31    ว    2560 31    ว    2561

รายการ

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

 ง  ส แ ะ       ท    ท ่ ง  ส 4,680                     5,517                     18

 ง   งท  ช  ว   ว 973                        175                        (82)

  ู          แ ะ  ู         ว       795                        419                        (47)

ส      ง     2,042                     2,347                     15

 ว ส  ท  พ ์ 11,198                   11,127                   (1)

รายการ

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 
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ขณะเดียวกนั ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นลดลงร้อยละ 47 เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะบริหารการจัดเก็บเงินให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ ส าหรับสนิค้าคงเหลอื เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้
ปุ๋ ยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
 
เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 

 
บริษัทมีสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนสว่นใหญ่คือ ค่าสทิธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ 

เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 เร่ือง ความเห็นเก่ียวกับการบัญชี
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่  21 มกราคม 2562 และวันที่ 8 มกราคม 2561 ผลของ
การประเมินมลูค่ายติุธรรมค่าสทิธิดงักลา่ว ณ วนัที่ 2 มกราคม 2562 และวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตามล าดับ มีมูลค่า
ยติุธรรมสงูกว่าราคาตามบญัชี 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดขายที่เกิดจากเคร่ืองหมายการค้านีคิ้ดเป็นประมาณ
ร้อยละ 97 และ 98 ของรายได้จากการขายทัง้หมดของบริษัทตามล าดบั 

 
3. หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,201 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท หรือร้อยละ 

16 จากสิน้ปี 2560  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 9,926 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 165 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 2 จากสิน้ปี 2560 

 
4. สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  

 

อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวเพิ่มขึน้จาก 7.2 เท่าในปี 2560 
เป็น 9.0 เท่า ในสิน้ปี 2561 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็วมีเพิ่มขึน้ไปอยู่ที่ 6.5 เท่า ในสิน้ปี 2561 จาก 5.4 เท่าในสิน้ปี 
2560 อัตราส่วนเหล่านีดี้ขึน้อย่างมีนัยยะส าคัญเนื่องจากบริษัท
พยายามที่จะรักษาระดับของสินทรัพย์หมุนเวียนและสภาพคล่อง
ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและพยายามที่จะบริหารหนีส้ินหมุนเวียน
ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
 
ในปี 2561 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นจ านวน 1,360 ล้านบาท ลดลง 176 ล้านบาทหรือร้อย

ละ 11 จากปี 2560 (1,536 ล้านบาท) ในขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 เป็นจ านวน 
1,165 ล้านบาท ลดลง 726 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 จากปี 2560 (1,891 ล้านบาท) กระแสเงินสทุธิได้มาจากกิจกรรม
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ลงทุนในปี 2561 เป็นจ านวน 644 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2560 บริษัทใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 
1,037 ล้านบาท 

  
5. ภาระผูกพันด้านหนีส้ินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

 
5.1 บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน  37.29 ล้านบาท 

และ 63.63 ล้านบาท ตามล าดบั 
บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
จ านวน 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 0.34 ล้านบาท) และ 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 10.21 
ล้านบาท) ตามล าดบั 

 
5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทได้เช่าอาคารส านักงาน คลงัสินค้า ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านักงานตามสญัญาเช่า

ด าเนินงาน ซึง่เงินที่ต้องจ่ายในอนาคตสรุปได้ดงัต่อไปนี ้
  หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
ไม่เกินหนึง่ปี 39,520,048  39,808,755  29,975,693  33,534,420 

เกินหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าปี 25,165,112  26,706,206  25,049,612  23,712,458 

 64,685,160  66,514,961  55,025,305  57,246,878 

 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรู้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานในงบการเงินรวม
จ านวน 57.71 ล้านบาท และ 46.56 ล้านบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 41.57 ล้านบาท 
และ 42.33 ล้านบาท ตามล าดบั 

5.3 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 
8.66 ล้านบาท บริษัทย่อยบางแห่งมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารออกหนังสือค า้ประกันเป็นจ านวนเงิน  0.18 ล้าน
บาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

5.4 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 
1.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่า 52.82 ล้านบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผกูพนัจากการให้ธนาคารในประเทศออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจ านวนเงิน 
10.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.05 ล้านยโูร (หรือเทียบเท่า 340.42 ล้านบาท) 

5.5 สญัญาที่ส าคญั 
5.5.1 สญัญาการช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค 

บริษัทมีสัญญาการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมประจ าปีในอัตราปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สญัญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 ปี และต่ออายุโดย
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อัตโนมัติปีต่อปี จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนาที่จะไม่ต่อสัญญา ทัง้นีจ้ะต้องแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแก่คู่สญัญาอีกฝ่ายอย่างน้อยสามเดือนก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา 

5.5.2 สญัญาที่ปรึกษาด้านประสทิธิภาพการประหยดัพลงังาน 

บริษัทได้ท าสญัญา Energy Performance Contract (EPC) กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยบริษัทจะได้รับค าปรึกษาใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านการประหยัดพลังงาน และจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเป็นราย
เดือนโดยคิดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเป็นร้อยละของมูลค่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ซึ่ง
ระยะเวลาในการจ่ายจะเร่ิมเมื่อโครงการผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมแล้วเสร็จและจะจ่ายบางส่วนของมูลค่าที่
ประหยดัได้ตามสญัญา Energy Performance Contract 

 
 
 
 

 
เศรษฐกิจโลกถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตด้วยอัตราที่แตกต่างกันมากขึน้ในปี 2562 เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นเพียง

ประเทศเดียวที่สามารถรักษาอตัราการเติบโตในระดบัเดิมไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆอย่างเช่นการบริโภคภาคเอกชน
ในประเทศหลกัๆ และสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เอือ้อ านวยจะยังคงท าให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้ด้วยดี ในขณะเดียวกัน 
ความตงึเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กบัจีนจะต้องถกูจบัตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจท าให้เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อการค้าระหว่างประเทศได้ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่าจะโตได้ในระดบัปานกลาง การบริโภคภายในประเทศจะมีบทบาทส าคัญมากขึน้
ในการชบัเคลือ่นเศรษฐกิจเนื่องจากความเชื่อมัน่ที่เพิ่มมากขึน้ ในขณะเดียวกนัการขยายตวัของการส่งออกลดลงเนื่องจาก
แนวโน้มของการป้องกนัทางการค้า ความมัน่คงทางการเมืองยงัคงเป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่ส าคัญซึ่งผลของการเลือกตัง้ทั่วไป
และการจัดตัง้รัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ คนและส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม 

การเติบโตภาคการเกษตรในปี 2562 จะขึน้อยู่กับการฟื้นตัวของราคาสินค้าเกษตร นอกจากนี ้ปริมาณน า้ที่
เพียงพอจะเป็นประเด็นที่ต้องเฝา้จบัตามองเนื่องจากพืน้ที่เพาะปลกูบางแห่งมีแนวโน้มว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัที่ส าคญัในการท าให้เกษตรกรตัดสินใจท าการเพาะปลกู ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตของภาค
การเกษตรและสง่ผลกระทบต่อปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ ยเคมีในปี 2562 

นอกจากนี ้ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ ตลาดปุ๋ ยเคมีที่มีการแข่งขันสงูขึน้ และนโยบายต่างๆของรัฐบาลอาจ
ท าให้บริษัทเผชิญกบัความเสีย่งมากย่ิงขึน้หากไม่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่
ทีมผู้บริหารจะต้องบริหารจดัการปัจจยัเหลา่นีแ้ละตัง้เป้าเพื่อจะบรรลถุงึผลประกอบการที่ดีที่สดุ 

 
 

แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2562 


