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ที ่ 015/2564 

  วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ ์ 2564 

เรือ่ง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

 ตามขอ้บังคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนชีแ้จง
เหตุผลที่ท  าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อย   มีผลประกอบการต่างไปจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกินกว่ารอ้ยละ 20 นัน้ 
บรษัิทขอชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย  ส าหรบัปี 2563 มีผลก าไร-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 
1,472 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 60 เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่
ผา่นมาซึง่มีจ านวน 922 ลา้นบาท 

 สาเหตุความแตกต่างของผลประกอบการดังกล่าวไดแ้สดงไวใ้นการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
(MD&A) แนบทา้ยหนงัสอืฉบบันี ้

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

นายโยชิฮิโระ ทามรูะ 
                   (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

 

 

เลขานกุารบรษัิท / พชระ โทร 0 2639 8888 ตอ่ 8909  
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บรษัิทขอรายงานงบการเงินรวมปี 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2563 โดยบรษัิทสามารถท าก าไร
ในสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ไดเ้ป็นจ านวน 1,472 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 60 หรือ 550 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา
ซึ่งท าก าไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได ้922 ลา้นบาท สาเหตุที่ส่งผลใหก้ าไรเพิ่มขึน้เกิดจากปัจจัยบวกภายนอกที่
กระตุน้ใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยรวมถึงการจดัการกระบวนการภายในท่ีมีประสทิธิภาพ ดงันัน้ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทในปี 2563 จึง
เพิ่มขึน้เป็น 2.52 บาท จาก 1.58 บาท ในปี 2562  
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผูน้  าเขา้ ผลิต และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีหลากหลายสตูรเป็นธุรกิจหลกั บริษัทยงัมีบริษัทย่อย
อีก 3 บริษัท คือ 1) บริษัท ที.ซี.ซี.ซี. เมียนมา จ ากดั ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีภายในประเทศเมียนมา 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) 
 

ถึงแมก้ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ไดส้รา้งความล าบากแก่หลายอตุสาหกรรม แต่อตุสาหกรรมปุ๋ ยเคมีถือ
เป็นอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณด์งักล่าวไม่มากนกัเนื่องจากปริมาณน า้ฝนโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกหลักมีเพียงพอซึ่งช่วยเพิ่มความตอ้งการใช้ปุ๋ ยให้มากขึน้เมื่อเทียบกับปี 2562 นอกจากนีร้าคาพืชผลทาง
การเกษตรที่ดึงดดูโดยเฉพาะขา้วรวมถึงก าลงัซือ้ที่เพิ่มขึน้และนโยบายช่วยเหลือทางดา้นการเงินของรฐับาลในช่วงการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 ยิ่งกระตุน้ความตอ้งการเพาะปลกูของเกษตรกร ดงันัน้ดว้ยปัจจยัเหลา่นีส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใช้
ปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา  
  

ในส่วนกลยุทธ์ที่บริษัทน ามาใช้เพื่อตอบโตต้่อสถานการณ์ที่กล่าวมาขา้งต้น กิจกรรมบนช่องทางออนไลน์
กลายเป็นช่องทางหลกัในการเพิ่มการรบัรูใ้นแบรนดเ์นื่องจากกิจกรรมในพืน้ที่ถกูจ ากดัดว้ยมาตราการควบคุมการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรสั ในขณะเดียวกนัถึงแมกิ้จกรรมในพืน้ที่จะจดัไดน้อ้ยลงแตบ่รษัิทฯไดร้ิเริ่มโครงการ “เพิ่มขา้ว” เพื่อ
เป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กิจกรรมในพืน้ที่สามารถด าเนินต่อไปได้เพราะโครงการดังกล่าวอาศัยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลยัและเกษตรกรที่มีอิทธิพลในพืน้ท่ีนัน้ๆ ในการเพิ่มผลผลติขา้ว 
  

ค าอธิบายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกจิ 
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 ธุรกิจอื่นๆ  
 

สดัส่วนรายไดจ้ากการขายและบริการของทัง้สองธุรกิจย่อยไม่มีนยัส าคญัต่อบริษัท โดยคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของ

รายไดร้วมทัง้หมดในปี 2563 
 

รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 13 เมื่อเทียบกบัปี 

2562 เนื่องจากภาครฐัควบคมุการใชไ้กลโฟเซตซึง่เป็นหนึง่ในสารเคมีส  าคญัที่ใชใ้นการเกษตร   
 

ในทางกลบักัน รายไดจ้ากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จ ากัด ในปี 2563 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยรอ้ยละ 1 เมื่อ

เทียบกบัปีที่ผา่นมาเนื่องจากความตอ้งการสารเคมีคอ่นขา้งคงที่ 
นโยบายและกลยุทธ ์

 

บริษัทยึดมั่นในกลยทุธ์หลกั คือ 1) สง่มอบสนิคา้ที่มีคณุภาพสงูใหก้บัเกษตรกรอย่างอยา่งสม ่าเสมอเพื่อผลผลติ
และคณุภาพที่ดีในการท าการเกษตร 2) ใหก้ารบริการที่ยอดเยี่ยมตามความตอ้งการของลกูคา้ และ 3) ควบคมุการผลิต
และสินคา้คลงคลงัใหอ้ยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใหก้ารประกอบธุรกิจสรา้งรายได้สูงสุด นอกจากนีใ้นฐานะผูผ้ลิต 
บริษัทฯยังใหค้วามส าคัญต่อความปลอดภัยรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดลอ้มในขัน้ตอนการผลิตซึ่งการนัตีดว้ยรางวัล  
“อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 4” ในปี 2562 ทา้ยที่สดุบริษัทฯไดพ้ยายามอยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นผูผ้ลิตที่เอาใจใสส่ิ่งแวดลอ้ม
และเป็นสมาชิกที่ดีในชมุชนทอ้งถ่ิน 

 

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตเพื่อสรา้งผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพให้
เกษตรกรไดผ้ลผลติที่สงูและมีคณุภาพชิวิตที่ดีขึน้ 
 

นโยบายทางบัญชี 
 

บริษัทใชก้ารปิดงบการเงินรอบบญัชีโดยนบัตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี และการน าเสนองบ
การเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีนโยบายทาง
บัญชีที่ส  าคัญคือมีการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมื่อมีการโอนอ านาจการควบคุมสินคา้ใหก้ับลูกคา้เสร็จสิน้แลว้ สินคา้
คงเหลือแสดงตามราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะต ่ากว่า ในสว่นราคาทนุค านวนโดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วง
น า้หนกัยกเวน้บรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ คือ บรษัิท เอ็มซี อะโกร-เคมิคลั จ ากดั ซึง่ราคาทนุค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 
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1. ภาพรวมผลการด าเนินงาน  
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกบังบการก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
2. รายได้จากการขายและบริการ 
 

 
 

 ธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี)  

 

ในปี 2563 บริษัทสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายปุ๋ ยเคมีทัง้สิน้ 9,095 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 653 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 8 จากปี 2562 โดยปริมาณน า้ฝนที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เป็นปัจจยัส าคญัที่สง่เสริมใหเ้กษตรกรเพาะปลกูและใส่
ปุ๋ ยเคมี 

เปลีย่นแปลง

2562 2563 %

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 8,815 9,434 7

ตน้ทนุขายและบรกิาร (7,024) (6,997) 0

ก าไรข ัน้ตน้ 1,791 2,437 36

รายไดอ้ ืน่ 106 108 2

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 1,897 2,545 34

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (704) (670) (5)

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,193 1,875 57

ตน้ทนุทางการเงนิ (5) (5) 0

ก าไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 1,188 1,870 57

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (249) (380) 53

ก าไรส าหรบัปี 939 1,490 59

การแบง่ปนัก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 922 1,472 60

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 886 1,474 66

หนว่ย :   ลา้นบาท
ปี

ผลการด าเนินงาน 
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 รายได้รวมจากธุรกิจอื่นๆ 

 

โดยทั่วไป รายไดจ้ากธุรกิจอื่นมาจากการจดัจ าหนา่ยสารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืชที่ใชใ้นการเกษตรและบรกิาร
คลงัเคมีอตุสาหกรรมชนิดเหลวที่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมทั่วไป ซึ่งรายไดจ้ากธุรกิจยอ่ยในปี 2563 เหลา่นีม้ีจ  านวน 339 
ลา้นบาท ลดลง 34 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 เมื่อเทียบกบัรายไดจ้ านวน 373 ลา้นบาท ในปี 2562  

 

3. ต้นทุนขายและบริการ 
 

ในปี 2562 ตน้ทนุขายและบริการของบริษัทลดลงเล็กนอ้ยเป็นจ านวน 27 ลา้นบาท จาก 7,024 ลา้นบาทในปี 
2562 เป็น 6,997 ลา้นบาทในปี 2563  เนื่องจากบรษัิทยงัคงสามารถบริหารจดัการเรื่องการจดัซือ้วตัถดุิบและการผลิตได้
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

    

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงรอ้ยละ 5 จาก 704 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 670 ลา้นบาท ในปี 
2563  
ซึ่งเกิดจากค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมการขายและการตลาดในพืน้ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากมาตราการควบคุมทาง
กฏหมายที่เครง่ครดัในช่วงการแพรร่ะบาดรอบแรกของโควิด-19  
 

5. การวิเคราะหค์วามสามารถในการหาก าไร  

 

 
 

ปี 2563 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ 2,437 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 646 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 36 จากปี 2562 ที่ได ้1,791 
ลา้นบาท ซึง่การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้เป็นผลจากปรมิาณปุ๋ ยเคมีที่ขายไดม้ากขึน้ นอกจากนีก้ารท่ีบรษัิทสามารถควบคมุ
กระบวนการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นอีกปัจจยัสนบัสนนุใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้จาก 20.3% ในปี 2562 เป็น 
25.8% ในปี 2563 

เปลีย่นแปลง

2562 2563 %

ก ำไรขัน้ตน้ (ลำ้นบำท) 1,791 2,437 36

ก ำไร-สว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ ่(ลำ้นบำท) 922 1,472 60

ก ำไรตอ่หุน้ (บำท) 1.58 2.52 59

รายการ
ปี
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ในขณะเดียวกนัก าไรสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ปี 2563 บริษัทมีก าไร 1,472 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็น
จ านวน 550 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 60 ดงันัน้ผลก าไรตอ่หุน้จึงเพิ่มขึน้จาก 1.58 บาทตอ่หุน้ ในปี 2562 มาเป็น 2.52 บาทตอ่
หุน้ในปี 2563 เช่นเดียวกนั 

 

จากที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ส่งผลใหท้ัง้อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) และ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม 
(ROA) ของปี 2563 ปรบัตวัขึน้จากรอ้ยละ 9.3 เป็นรอ้ยละ 14.4  และจากรอ้ยละ 8.3 เป็นรอ้ยละ 12.9 ตามล าดบั บรษัิทฯ
พยายามอยา่งสดุความสามารถในการไดม้าซึง่ผลก าไรท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัย์
ที่มีเพื่อสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีที่สดุ  

 

 
 
 

1. ภาพรวมฐานะทางการเงนิ 
 

 
 
  

ลำ้นบำท
รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม
ลำ้นบำท

รอ้ยละของ

สนิทรัพยร์วม

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 8,498 77 9,683 80 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,534            23 2,464            20 

รวมสนิทรพัย์ 11,032 100 12,147 100 

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 811               7 1,040            8 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 288               3 341               3 

รวมหนีส้นิ 1,099 10 1,381 11 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 9,933 90 10,766 89 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 11,032          100 12,147          100 

สว่นประกอบหลกัของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563

รายการ

การวิเคราะหส์ภาพคล่องและฐานะการเงนิ 
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2. รายละเอียดสินทรัพย ์

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จาก 11,032 ลา้นบาท ในปี 2562 เป็น 12,147 ลา้นบาท 
หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 โดยมีรายละเอียดประกอบดงันี ้ 
 

 
 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงรอ้ยละ 17 เป็นเพราะบรษัิทฯตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัยด์งักลา่ว
อย่างมีประสิทธิภาพซึง่สง่ผลใหเ้ห็นจากการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 68 ของเงินลงทนุชั่วคราวจาก 2,675 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 
4,496 ลา้นบาทที่บริษัทฯจดัสรรเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปลงทนุในบญัชีเงินฝากประจ าที่มีอายตุัง้แต่ 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปีเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูขึน้ ในขณะเดียวกนัความตอ้งการปุ๋ ยเคมีที่เพิ่มขึน้สง่ผลใหล้กูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
อื่นๆเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 รวมถึงท าใหส้นิคา้คงเหลอืลดลงรอ้ยละ 6  
 

 เงนิลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า 
 

บรษัิทมีสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนสว่นใหญ่คือ คา่สทิธิการใชเ้ครือ่งหมายการคา้ ซึง่บรษัิทไดว้า่จา้งผูป้ระเมินอิสระ เพื่อ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับค่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยล์งวนัท่ี 30 เมษายน 2547 เรือ่ง ความเห็นเก่ียวกบัการบญัชีสนิทรพัย์
ไม่มีตวัตน ตามรายงานของผูป้ระเมินอิสระเมื่อวนัที่ 7 มกราคม 2564 และวนัที่ 14 มกราคม 2563 ผลของการประเมิน
มลูค่ายตุิธรรมค่าสิทธิดงักลา่ว ณ วนัที่ 2 มกราคม 2564 และวนัที่ 2 มกราคม 2563 ตามล าดบั มีมลูค่ายตุิธรรมสงูกว่า
ราคาตามบญัชี 

 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดขายที่เกิดจากเครือ่งหมายการคา้นีค้ิดเป็นประมาณรอ้ย
ละ 90 และ 95 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมดของบรษัิทตามล าดบั 

 
3. หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,381 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 282 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 26 จากปี 
2562  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 10,766 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 833 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 8 
จากปี 2562 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท ลา้นบาท %

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 3,507                     2,903                     (17)

เงนิลงทนุชัว่ครำว 2,675                     4,496                     68

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มุนเวยีนอืน่ 559                        628                        12

สนิคำ้คงเหลอื 1,756                     1,654                     (6)

สนิทรัพย์ 11,032                   12,147                   10

รายการ
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4. สภาพคล่องและกระแสเงนิสด  
 

ถึงแม้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ
คลอ่งหมนุเรว็ลดลงจาก 10.5 เทา่ เป็น 9.3 เทา่ และจาก 
8.2 เทา่ เป็น 7.7 เทา่ตามล าดบั แตค่วามสามารถในการ
บรหิารสภาพคลอ่งของบรษัิทฯยงัอยูใ่นเกณฑด์ีเนื่องจาก
ปริมาณสินทรัพย์หมุนเวียนมีเพียงพอส าหรับจัดการ
หนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหมายความว่าบริษัทฯมีความมั่นคง
ทางการเงินสงูเพราะสามารถจดัการภาระผกูพนัระยะสัน้
ไดท้ัง้หมด  

 

ในส่วนของกระแสเงินสด กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จาก 1,410 ลา้นบาทในปี 
2562 เป็น 1,883 ลา้นบาทในปี 2563 หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 34% เนื่องจากผลก าไรสทุธิเพิ่มขึน้และสนิคา้คงคลงัลดลง  

 

ขณะเดียวกนั กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลงรอ้ยละ 28 จาก 852 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 
610 ลา้นบาทในปี 2563 โดยสาเหตทุี่ลดลงเป็นเพราะบริษัทฯจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้นอ้ยลงซึ่งเกิดจากผลประกอบการ
ในปี 2562  

 

ทา้ยที่สุด กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนลดลงรอ้ยละ 27 จาก 2,565 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 
1,875 ลา้นบาทในปี 2563 ซึง่เป็นผลจากที่บรษัิทฯลงทนุในบญัชีเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้ดว้ยสดัสว่นท่ีนอ้ยลง  
 
 
 
 

 
เศรษฐกิจโลกในปี 2564 ยงัเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนถึงแมป้ระเทศเศรษฐกิจหลกัอย่างสหรฐัอเมริกาและจีน

ถูกคาดการณ์ว่าจะกลบัมาฟ้ืนตัวจากมาตราการกระตุน้เศรษฐกิจและจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่มี
ประสทิธิภาพตามล าดบั แตผ่ลกระทบที่เกิดขึน้จากไรวสัสง่ผลใหป้ระเทศก าลงัพฒันาฟ้ืนตวัไดช้า้ ยิ่งไปกวา่นัน้การระบาด
ระลอกใหมข่องโคโรนา่ไรวสัที่ไม่สามารถคาดเดาไดอ้าจชะลอหรอืหยดุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโดยรวมไมใ่หเ้ป็นไปตามที่
คาดการณไ์ว ้ดงันัน้การน าวคัซีนมาใชใ้นระดบันานาชาติจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยใหเ้ศรษฐกิจโลกกลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ  

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขึน้อยู่กบัความสามารถในการฟ้ืนตวัของตลาดต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศที่พึ่งการส่งออกและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลกั นอกจากนีก้ารระบาดภายในประเทศรอบล่าสดุของโควิด -19 
สง่ผลใหภ้าคเอกชนลดการบริโภคลงอีกครัง้ ดว้ยเหตนุีก้ารใชจ้่ายและมาตราการสนบัสนนุทางดา้นการเงินของรฐับาลจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ประคับประคองเศรษฐกิจภายในประเทศจนกระทั่งมีวัคซีนที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ   

 

แนวโน้มสถานการณท์างเศรษฐกจิและธุรกจิปี 2564 



 

 โรงงาน 1 : 284, 284/1 หมู ่1 ถ.สุขสวสัดิ ์ต. ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  Tel : (02) 462 5904, (02) 463 3715-20  Fax : (02) 816 1276

โรงงาน 2 : 50 หมู ่5 ถ.นครหลวง-ภาชี ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260  Tel : (035) 259 331-39  Fax : (035) 259 341-42 

เศรษฐกิจภาคการเกษตรถูกคาดการณ์ว่าจะดีขึ ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะผลกระทบจาก
ปรากฏการณล์านีญาจะสง่ผลบวกใหก้บัปริมาณน า้ฝน อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะติดตามปัจจยัอื่นๆอย่างใกลชิ้ดทัง้ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรและนโยบายรฐับาลที่เก่ียวขอ้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเพาะปลกูของเกษตรกรและ
ทา้ยที่สดุสง่ผลตอ่ความตอ้งการใชปุ้๋ ยเคมี    

 

นอกจากนี ้ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยนจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่สง่ผลตอ่ตน้ทนุการ
ผลิตในขณะที่การแข่งขนัในตลาดปุ๋ ยเคมีและพฤติกรรมการเพาะปลกูของเกษตรกรจะเป็นตวัก าหนดทิศทางการขายและ
การตลาด ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นที่ผูบ้ริหารตอ้งทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณต์่างๆอย่างสม ่าเสมอเพื่อหาวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะสถานการณแ์ละช่วยใหบ้รษัิทฯสามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด    
 

 


