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  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ ์ 2563 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2562 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บังคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนชีแ้จง
เหตุผลที่ท  าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกินกว่ารอ้ยละ 20 นัน้ 
บรษัิทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ส าหรบัปี 2562 มีผลก าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
922 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31 เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผา่น
มาซึง่มีจ านวน 1,331 ลา้นบาท 

 สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวไดแ้สดงไวใ้นการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) แนบทา้ยหนงัสอืฉบบันี ้

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 

                   (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
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 บริษัทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทสามารถท าผล
ก าไรในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ไดเ้ป็นจ านวน 922 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31 หรือ 409 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่าน
มา ซึ่งท าผลก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได ้1,331 ลา้นบาท สาเหตหุลกัที่ท  าใหก้ าไรลดลงเพราะเกษตรกรมีความ
ตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีลดลงอนัเป็นผลมาจากภยัแลง้ที่รุนแรงในช่วงระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมา จากที่กล่าวไปขา้งตน้ส่งผล
ใหผ้ลก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทในปี 2562 ลดลงเป็น 1.58 บาท จาก 2.28 บาท ในปี 2561  

 
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผูน้  าเขา้ ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสตูรเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยงัมีบริษัทย่อย
อีก 3 บรษัิท คือ 1) บรษัิท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมาร ์จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหนา่ยปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมาร ์2) 
บรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหนา่ยสารเคมีปอ้งกนัก าจดัวชัพืช เชือ้รา และศตัรูพืชที่ใชใ้น
การเกษตร และ 3) บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จ ากัด ประกอบธุรกิจคลงัเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อใหเ้ช่าเก็บวตัถุดิบ
เคมีภณัฑเ์หลว ที่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป ผลประกอบการของบรษัิทจะถกูวิเคราะหใ์นสว่นธุรกิจหลกัและธุรกิจอืน่ๆ   
 

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) 

สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยตอ้งประสบกบัวิกฤติภยัแลง้ที่ย  ่าแยท่ี่สดุในรอบ 4 ทศวรรษ สง่ผลใหร้ายไดแ้ละก าลงั
ซือ้ของเกษตรกรลดลงอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ดเ้นื่องจากวิกฤติการณด์งักลา่วท าใหพ้ืน้ที่เพาะปลกูรวมถึงคณุภาพของผลผลติ
ทางการเกษตรลดลง นอกเหนือจากนีร้าคาของพืชไร่ที่ส  าคญั เช่น ขา้ว, ออ้ยและยางพารา ไม่จูงใจพอเพื่อใหเ้กษตรกร
เริ่มตน้เพาะปลกู ดงันัน้ปัจจยัเหลา่นีท้  าใหค้วามตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีในปี 2562 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่น
มา   
 เพื่อรบัมือกบัสภาวะดงักลา่ว บริษัทไดข้ยายประเภทของผลิตภณัฑโ์ดยใหค้วามส าคญัไปที่ปุ๋ ยสตูรผลไมเ้พราะ
ความตอ้งการในการบรโิภคไมผ้ลมีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากทัง้ในและตา่งประเทศ อีกทัง้การสง่ออกปุ๋ ยเคมีไปยงัประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น ลาว, กัมพูชา และ พม่า ยงัเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ส  าคญัของบริษัทเพื่อทดแทนความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีที่
หายไปจากตลาดในประเทศ 
 

 ธุรกิจอื่นๆ  

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของทัง้สองธุรกิจย่อยไมม่ีนยัส  าคญัตอ่บรษัิท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดร้วม

ทัง้หมดในปี 2562 

ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกจิ 
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รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 26 เมื่อเทียบกบัปี
ที่ผา่นมา เนื่องจากภาครฐัไดม้ีการยกเลกิการใชส้ารเคมีทางการเกษตรเช่น ไกลโฟเซต   

รายไดจ้ากการบรกิารของบรษัิท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ ากดั ในปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจาก
มีปรมิาณการเช่าคลงัเก็บสารเคมีนอ้ยลง 
 
นโยบายและกลยุทธ ์

 
บริษัทยึดมั่นในกลยทุธห์ลกั คือ 1) สง่มอบสนิคา้ที่มีคณุภาพสงูใหก้บัเกษตรกรอย่างอยา่งสม ่าเสมอเพื่อผลผลติ

และคณุภาพที่ดีในการท าการเกษตร 2) ใหก้ารบริการที่ยอดเยี่ยมตามความตอ้งการของลกูคา้ และ 3) ควบคมุการผลิต
และสินคา้คลงคลงัใหอ้ยูใ่นปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจสรา้งรายไดส้งูสดุ นอกเหนือจากนีบ้ริษัทยงัไดร้บั 
“รางวลัอตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 4”  ซึ่งบริษัทไดร้บัมอบในฐานะที่สรา้งระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มรวมถึง
ปลกูฝังจิตส านึกใหแ้ก่พนกังานในการค านึงถึงความส าคญัตอ่การปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม โดยทา้ยที่สดุบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็น
สมาชิกที่ดีในชมุชนทอ้งถ่ิน 

เพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยืน บรษัิทมุง่เนน้ท่ีจะน าเทคโนโลยีที่ล  า้สมยัมาเพิ่มศกัยภาพในการผลติและสรา้งคณุคา่ที่
แตกตา่งใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์รวมถึงพฒันาการบรกิารท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากที่สดุ  
 
นโยบายทางบัญชี 
 

บริษัทใชก้ารปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทกุปีเป็นปีบญัชีปฎิทิน และ
การน าเสนองบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2561) และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทางบญัชีที่ส  าคญัคือ มีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมื่อมีการโอนอ านาจการควบคมุสนิคา้
ใหก้บัลกูคา้เสรจ็สิน้แลว้ สนิคา้คงเหลอืแสดงตามราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะต ่ากวา่ ในสว่นราคา
ทนุค านวนโดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัยกเวน้บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ คือ บรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ซึง่ราคาทนุค านวณ
โดยใชว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
 

 
 
 

1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เปรยีบเทียบกบังบการก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ผลการด าเนินงาน 
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2. รายได้จากการขายและบริการ 

 
 

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)  

 
ในปี 2562 บรษัิทสามารถสรา้งรายไดจ้าการขายปุ๋ ยเคมีทัง้สนิ 8,442 ลา้นบาท ลดลง 1,414 ลา้นบาทหรอืรอ้ย

ละ 14 จากปี 2561 สาเหตหุลกัที่รายไดจ้ากการขายลดลงเนื่องจากเกษตรกรมีความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีนอ้ยลงเพราะไดร้บั
ผลกระทบจากภยัแลง้อยา่งรุนแรง  
    

ปุ๋ ยเคมีที่บริษัทจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือปุ๋ ยเคมีป้ันเม็ดที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตของบริษัทเอง และ
ปุ๋ ยเคมีน าเขา้-บรรจุ โดยในปี 2562 บริษัทสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยเคมีป้ันเม็ด 6,046 ลา้นบาท ลดลงเป็น
จ านวน 1,073 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15 จากปี 2561 ในขณะเดียวกันบริษัทมีรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยเคมีน าเขา้-บรรจุ 
2,396 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 341 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 12  จากปี 2561 
 
 
 

 รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ 

 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 10,322 8,815 (15)

ตน้ทนุขายและบรกิาร (8,036) (7,024) (13)

ก าไรข ัน้ตน้ 2,286 1,791 (22)

รายไดอ้ ืน่ 135 106 (21)

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 2,421 1,897 (22)

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (715) (704) (2)

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,706 1,193 (30)

ตน้ทนุทางการเงนิ (2) (5) 158 

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,704 1,188 (30)

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (354) (249) (30)

ก าไรส าหรบัปี 1,350 939 (30)

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,331 922 (31)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,330 886 (33)

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี



 
 

5 

 

โดยทั่วไป รายไดจ้ากธุรกิจอื่นมาจากการจดัจ าหนา่ยสารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่ใชใ้นการเกษตรและบรกิาร
คลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวที่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรายไดจ้ากธุรกิจย่อยในปี 2562 เหลา่นีม้ีจ  านวน 373 
ลา้นบาท ลดลง 93 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ านวน 466 ลา้นบาท ในปี 2561  

 
3. ต้นทุนขายและบริการ 

 

ในปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนขายและบริการลดลงจาก 8,036 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 7,024 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 13 ซึง่การลดลงของคา่ใชจ้่ายดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการลดลงของยอดขาย 

    
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงรอ้ยละ 2 จาก 715 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 704 ลา้นบาท ในปี 
2562 การลดลงเกิดจากที่บรษัิทพยายามควบคมุคา่ใชจ้า่ยในดา้นการตลาดและรายการสนบัสนนุการขายอยา่งเต็มที่ โดย
คิดแคมเปญการขายใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะพืน้ท่ี 
 

5. การวิเคราะหค์วามสามารถในการหาก าไร  

 

 
 

ปี 2562 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ 1,791 ลา้นบาท ลดลง 495 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 22 จาก 2,286 ลา้นบาท ในปี 
2561 การลดลงของก าไรขัน้ตน้เป็นผลจากความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมีที่ลดลง นอกเหนือจากนีย้อดขายที่ลดลงยงัส่งผลให้
ตน้ทนุคงที่ในปริมาณการขายต่อหน่วยเพิ่มขึน้ ซึ่งท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงจาก 22.1% ในปี 2561 เป็น 20.3% ในปี 
2562  

 

 

 

เปลีย่นแปลง

2561 2562 %

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท) 2,286 1,791 (22)

ก ำไร-สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่(ลำ้นบำท) 1,331 922 (31)

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 2.28 1.58 (31)

รายการ
ปี
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ส าหรบัก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2562 บริษัทมีก าไร 922 ลา้นบาท ลดลง 409 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 31 
จากปี 2561 (1,331 ลา้นบาท) อีกทัง้ท าใหผ้ลก าไรต่อหุน้ลดลงจาก 2.28 บาทต่อหุน้ ในปี 2561 มาเป็น 1.58 บาทต่อหุน้
ในปี 2562 

 

จากการท่ีก าไรสทุธิลดลงสง่ผลใหท้ัง้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม 
(ROA) ของปี 2562 ปรบัตวัลงเหลือ 9.3% จาก 13.6% ในปี 2561 และ 8.3% จาก 11.9% ในปี 2561 ตามล าดบั ถึงแม้
ประสบปัญหาหลายประการ บริษัทไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถที่จะรกัษาความสามารถในการหาก าไรเพื่อตอบ
แทนผูถื้อหุน้และใชส้นิทรพัยใ์นการด าเนินงานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

 

 
 
 
1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ 
 

 
 
2. รายละเอียดสินทรัพย ์

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วมลดลงเพียงเล็กนอ้ยจาก 11,127 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 
11,032 ลา้นบาท หรอืลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี ้ 

 

 
 

ลำ้นบำท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
ลำ้นบำท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,459 76 8,498 77 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,668            24 2,534            23 

รวมสนิทรพัย์ 11,127 100 11,032 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 936               9 811               7 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 265               2 288               3 
รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 9,926            89 9,933            90 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,127          100 11,032          100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562

รายการ

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 5,517                     3,507                     (36)

เงนิลงทนุชัว่ครำว 175                        2,675                     1,426

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 419                        559                        33

สนิคำ้คงเหลอื 2,347                     1,756                     (25)

รวมสนิทรัพย์ 11,127                   11,032                   (1)

รายการ

การวิเคราะหส์ภาพคล่องและแหล่งเงนิทนุ 
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 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงรอ้ยละ 36 เกิดจากความตัง้ใจของบรษัิทท่ีน าสนิทรพัยด์งักลา่วไปลงทนุ
ในบญัชีเงินฝากประจ าที่มีอายตุัง้แต ่3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่สงูขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นจากการเพิ่มขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัของเงินลงทนุชั่วคราวจาก 175 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 2,675 ลา้นบาท ในปี 2562 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 33 เนื่องจากบริษัทพยายามผ่อนปรนนโยบายการช าระเงินใหก้บัลกูคา้ในช่วงสถานการณ์
ตลาดที่ยากล าบาก ในขณะเดียวกนัปริมาณสินคา้ลงเหลือลดลงรอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้เพราะบรษัิทพยายาม
ควบคมุและปรบัปรมิาณสนิคา้คงเหลอืใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาด      
 

 เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 
 
บรษัิทมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสว่นใหญ่คือ คา่สทิธิการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ซึง่บรษัิทไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระ 

เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรบัค่าสิทธิในการใชเ้ครื่องหมายการคา้ดังกล่าวขา้งตน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งวนัที่ 30 เมษายน 2547 เรื่อง ความเห็นเก่ียวกับการบญัชี
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมื่อวนัท่ี  14 มกราคม 2563 และวนัท่ี 21 มกราคม 2562 ผลของ
การประเมินมลูค่ายตุิธรรมค่าสิทธิดงักลา่ว ณ วนัที่ 2 มกราคม 2563 และวนัที่ 2 มกราคม 2562 ตามล าดบั มีมลูค่า
ยตุิธรรมสงูกวา่ราคาตามบญัชี 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดขายที่เกิดจากเครื่องหมายการคา้นีค้ิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 95 และ 97 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดของบรษัิทตามล าดบั 

 
3. หนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,099 ลา้นบาท ลดลง 102 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

9 จากสิน้ปี 2561  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 9,933 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 0.07 จากสิน้ปี 2561 

 

4. สภาพคลอ่งและกระแสเงนิสด  
 

ในปี 2562 การบรหิารสภาพคลอ่งของบรษัิทมี
การพฒันาขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั โดยสะทอ้นใหเ้ห็นจาก
อตัราสว่นสภาพคลอ่งที่เพิ่มขึน้เป็น 10.5 เทา่ จาก 9 
เทา่ ในปี 2561 และอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ที่
เพิ่มขึน้เป็น 8.2 เทา่ จาก 6.5 เทา่ ในปี 2561 การ
เพิ่มขึน้ขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมีประสทิธิภาพ
ในการจดัการภาระผกูพนัระยะสัน้เพิ่มมากขึน้โดย
สามารถควบคมุสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิหมนุเวียนไดใ้น
ระดบัท่ีเหมาะสม 

 



 
 

8 

 

ในสว่นของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จาก 1,360 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 
1,410 ลา้นบาท หรอื 4% ในปี 2562  สาเหตทุี่เพิ่มขึน้เกิดจากการควบคมุปรมิาณสนิคา้คงเหลอืที่เครง่ครดัของบรษัิท 

 

ขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลงรอ้ยละ 27 จาก 1,165 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 852 
ลา้นบาทในปี 2562 เนื่องจากบรษัิทจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นอ้ยลงจาก 2.00 บาทตอ่หุน้ ในปี 2561 (จดัสรรจากก าไร
สทุธิปี 2560) เป็น 1.50 บาทตอ่หุน้ ในปี 2562 (จดัสรรจากก าไรสทุธิปี 2561) 

 
กระแสเงินสดสทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุในปี 2562 เป็นจ านวน 2,565 ลา้นบาท ในขณะที่บริษัทไดร้บักระแสเงินสด

จากกิจกรรมลงทุนเป็นจ านวน 644 ลา้นบาทในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 3,209 ลา้นบาทเป็นผลมาจากการที่
บรษัิทไดล้งทนุในบญัชีเงินฝากประจ าเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่สงูขึน้ 
 
 
 
 

 
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ถกูคาดการณว์า่ยงัคงทรงตวั ถึงแมว้่าสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ดีขึน้

เพราะสงครามทางการคา้ระหวา่งสหรฐัอเมริกากบัจีนเริ่มบรรเทาลง รวมถึงทิศทางขององักฤษหลงัจากออกจากการเป็น
สมาชิกสหภาพยุโรปมีความชัดเจนมากขึน้ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตวัลงของจีนและตลาดเกิดใหม่ต่างๆอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการคา้ระหวา่งประเทศ นอกเหนือจากนีค้วามเสี่ยงดา้นภมูิรฐัศาสตรใ์นตะวนัออกกลางและการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนา่อาจขดัขวางการพฒันาของเศรษฐกิจโลกได ้   

 
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโนม้จะเติบโตในอตัราที่ชา้ลงเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ที่ส  าคญั

อาจสง่ผลใหเ้กิดความซบเซาในภาคการสง่ออก ขณะเดียวกนัจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติถกูคาดหมายว่าจะมีปริมาณ
น้อยลง นอกเหนือจากนี ้ภาคการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มีสัญญานว่าจะดีขึน้ ดังนั้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศจะตอ้งพึง่พาการใชจ้่ายหรอืการลงทนุจากรฐับาล     

 
ส าหรบัเศรษฐกิจภาคการเกษตรในปี 2563 การฟ้ืนตวัไม่ไดถ้กูคาดหวงัมากนกัเนื่องจากผลกระทบจากภยัแลง้

และปรมิาณแหลง่น า้ถกูคาดการณว์า่จะอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีที่ผา่นมา อยา่งไรก็ดีราคาผลผลติทางการเกษตรและการ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงินของรฐับาลจะเป็นปัจจยัหลักที่กระตุน้ใหเ้กษตรกรตดัสินใจเพาะปลกู ดงันัน้ความเคลื่อนไหว
ตา่งๆของปัจจยัเหลา่นีจ้ะไดร้บัการจบัตามองอยา่งใกลชิ้ดเนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอ่ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมี     

 
นอกเหนือจากนี ้ปัจจัยภายนอกเช่น ภาวะการแข่งขนัในตลาดปุ๋ ยเคมีและความผนัผวนของราคาวตัถดุิบจะมี

บทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นที่ทีมผูบ้ริหารตอ้งทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณ์
ตา่งๆอยา่งสม ่าเสมอเพื่อสรา้งกลยทุธท์ี่สามารถตอบสนองตอ่แตล่ะปัจจยัและท าใหบ้รษัิทสามารถแขง่ขนัในอตุสากรรมได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ      
 

แนวโน้มสถานการณท์างเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2563 


