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เรอืง :  คําอธบิายและการวเิคราะหง์บการเงนิของฝ่ายจัดการ (MD&A) สําหรับปี 2561 
เรยีน:   กรรมการและผูจั้ดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัทฯ ขอเรียนเสนอคําอธบิายและการวิเคราะหผ์ลประกอบการและสถานะ
ทางการเงนิของฝ่ายจัดการ (MD&A) สําหรับปี 2561 เพอืใหนั้กลงทุนสามารถทําความ
เขา้ใจงบการเงนิทตีรวจสอบแลว้ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยดังน ี
 

การวเิคราะหผ์ลการดําเนนิงาน * 

วเิคราะหร์ายได ้
ในปี 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มรีายไดร้วม 20,171 ลา้นบาท โดยมรีายไดจ้ากการ
ขาย 19,946 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2560 จํานวน 665 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 3 
ซงึมสีาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลยีของผลติภัณฑอ์พีคิลอโรไฮดรนิ (“อซีเีอช”) และ
โซดาไฟทเีพมิสูงขนึอันเนอืงมาจากปรมิาณการสง่ออกจากประเทศจนีทลีดลง อย่างไรก็
ตาม ถงึแมย้อดขายอซีเีอชจะปรับตัวสูงขนึ แต่ปรมิาณการขายโดยรวมของบรษัิทฯและ
บรษัิทย่อยปรับตัวลดลง สบืเนอืงจากการหยุดซอ่มบํารุงครังใหญ่ตามแผนในไตรมาสท ี
2 ของปี 2561 สําหรับสัดสว่นการขายแยกเป็นในประเทศและตา่งประเทศเมอืเทยีบกบัปี
กอ่นไมม่กีารเปลยีนแปลงอยา่งมสีาระสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลา้นบาท % ลา้นบาท %
มลูคา่การจําหนา่ยในประเทศ
   1. ผงพลาสตกิพีวีซี 5,375            26.9      5,418            28.1      
   2. โซดาไฟ 3,920            19.7      4,017            20.8      
   3. วี ซ ี เอ็ม 1,492            7.5         1,667            8.6         
   4. อีพิคลอโรไฮดริน 905               4.5         649               3.4         
   5. อืน ๆ 102               0.5         79                  0.4         
รวมมลูคา่การจําหนา่ยใน
ประเทศ 11,795        59.1     11,830        61.4     

มลูคา่การจําหนา่ยตา่งประเทศ
   1. ผงพลาสตกิพีวีซี 3,606            18.1      4,440            23.0      
   2. โซดาไฟ 102               0.5         65                  0.3         
   3. วี ซ ี เอ็ม -                -        -                -        
   4. อีพิคลอโรไฮดริน 4,444            22.3      2,947            15.3      
รวมมลูคา่การจําหนา่ย
ตา่งประเทศ 8,152           40.9     7,451           38.6     

มลูคา่การจําหนา่ยในประเทศ
และตา่งประเทศ
   1. ผงพลาสตกิพีวีซี 8,981            45.0      9,857            51.1      
   2. โซดาไฟ 4,022            20.2      4,082            21.2      
   3. วี ซ ี เอ็ม 1,492            7.5         1,667            8.6         
   4. อีพิคลอโรไฮดริน 5,348            26.8      3,596            18.6      
   5. อืน ๆ 102               0.5         79                  0.4         
รวมมลูคา่การจําหนา่ยใน
ประเทศและตา่งประเทศ 19,946        100.0   19,282        100.0   

รายไดจ้ากการขาย
25602561
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วเิคราะหต์น้ทนุและคา่ใชจ้่าย 

1. ตน้ทุนขายในปี 2561 จํานวน 15,649 ลา้นบาท เพิมขึนจากปี 2560 จํานวน 209 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1 อันเนืองมาจากราคาวัตถุดิบหลักทปีรับตัวสูงขึน
ถงึแมว้า่ปรมิาณการขายโดยรวมจะลดลงก็ตาม  

ในปี 2561 ราคาเฉลยีของเอธลินีสูงขนึจากการเพิมขนึของราคานํามันดิบ ในส่วน
ของกลเีซอรนิ ถึงแมว้่าในช่วงครึงปีหลังแรงกดดันต่อราคากลีเซอรนิจะตําลงจาก
อุปทานทปีรับตัวสงูขนึ แต่ราคาเฉลยีทังปีของกลเีซอรนิยังคงสูงจากแนวโนม้ราคา
ตลาดทสีง่ผลจากปี 2560 นอกจากนตีน้ทนุคา่ไฟฟ้าทเีพมิขนึยังสง่ผลใหต้น้ทนุขาย
มากขนึในปี 2561 เชน่กนั 

แมว้่าบรษัิทฯและบรษัิทย่อยจะไดรั้บผลกระทบจากราคาวัตถุดบิหลักทเีพมิขนึและ
ปรมิาณการขายโดยรวมทปีรับตัวลดลงตามทกีลา่วมาขา้งตน้ บรษัิทฯและบรษัิทย่อย
ยังคงสามารถเพมิอัตรากําไรขันตน้ขนึรอ้ยละ 1.6 เมอืเทยีบกบัปีกอ่น อันเนอืงมาจาก
การปรับตัวดขีนึอยา่งมากของธรุกจิอพีเิซอรอล หรอืผลติภัณฑอ์ซีเีอช  

2. บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มคี่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตน้ทุนในการจัดจําหน่ายและหนี
สงสัยจะสญูจํานวน 1,253 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จํานวน 342 ลา้น
บาทหรอืรอ้ยละ 21 สาเหตุหลักจากการบันทึกขาดทุนการตัดจําหน่ายและขาย
อุปกรณ์และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบรษัิทโซลเวย์ ไบโอเคมคิอล (ไทซงิ) จํากัด 
(“เอสบที”ี) ในปี 2560  

3. บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
จํานวน 32 ลา้นบาท อันมผีลจากการเพมิทุนโดยหุน้สามัญของบรษัิท เกลอืพมิาย 
จํากัด ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้หลักรายหนึงของบรษัิทรว่มดังกล่าว ซงึส่งผลใหส้ัดส่วนความ
เป็นเจา้ของในบริษัทร่วมดังกล่าวของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลงจากรอ้ยละ 
28.49 เป็นรอ้ยละ 20.56  

4. เอสบทีดํีาเนินการเลกิกจิการเสร็จสนิในเดอืนพฤศจกิายน 2561 บรษัิทฯและบรษัิท
ย่อยไดบ้ันทกึรับรูผ้ลต่างจากอัตราแลกเปลยีนจากการปิดกจิการของเอสบีท ี เป็น
จํานวน 89 ลา้นบาท โดยการโอนออกจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปยังกําไร
สําหรับปี 
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การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ * 

วเิคราะหส์นิทรัพย ์

บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมสีนิทรัพยร์วม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 ทังสนิ 21,596 
ลา้นบาท เพมิขนึจากปีกอ่น 1,717 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9  

สนิทรัพยข์องบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยและการเปลยีนแปลงทสีําคัญมดัีงน ี

1. ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงนิสดจํานวน 7,540 ลา้นบาท เพมิขนึ 2,327 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 45 เมอืเทยีบกับ
จํานวน 5,213 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 (ดูรายละเอียดจากการวเิคราะหก์ระแสเงิน
สด) 

2. ยอดลกูหนกีารคา้ ณ สนิปี 2561 มจํีานวน 2,612 ลา้นบาท เพมิขนึ 7 ลา้นบาท เมอื
เปรยีบเทยีบกับจํานวน 2,605 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 โดยลูกหนีสว่นใหญยั่งไม่ถึง
กําหนดชําระ สําหรับส่วนทเีกนิกําหนดชําระทางบรษัิทฯและบรษัิทย่อยไดม้ีการตัง
สํารองคา่เผอืหนสีงสัยจะสูญไวเ้พยีงพอแลว้ 

3. บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มสีนิคา้คงเหลอืสทุธ ิณ สนิปี 2561 จํานวน 1,374 ลา้นบาท 
เพมิขนึเมอืเปรยีบเทยีบกบัจํานวน 1,113 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 

4. ณ สนิปี 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมมีลูคา่สทุธขิองทดีนิ อาคารและอปุกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จํานวนรวม 9,328 ลา้นบาท ลดลงสุทธิ 635 ลา้นบาท เมือ
เปรยีบเทยีบกับจํานวน 9,962 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 สาเหตหุลักมาจากการบันทกึ
คา่เสอืมราคาสนิทรัพยต์ามอายุการใชง้าน หกัการซอืสนิทรัพยเ์พมิเตมิจากการซอ่ม
บํารงุครังใหญต่ามแผนในปี 2561 

5. สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ีณ สนิปี 2561 มจํีานวน 102 ลา้นบาท ลดลง 
204ลา้นบาท เมือเปรยีบเทยีบกับจํานวน 306 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 สาเหตุหลัก
จากการกลับรายการสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตัดบัญชจีากผลขาดทนุทางภาษียก
ไปเป็นจํานวนเงนิ 200 ลา้นบาท ในปี 2561  

 

วเิคราะหห์นสีนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนีสินรวม ณ สินปี 2561 จํานวน 1,828 ลา้นบาท 
ลดลงจํานวน 183 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9 เมือเปรียบเทยีบกับปี 2560 โดยมีการ
เปลยีนแปลงในหนีสนิทสํีาคัญมาจากการดําเนนิงานโดยปกตขิองบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย 
 

วเิคราะหส์ว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 19,768 ลา้นบาท เพิมขึน 
1,900 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11 เมอืเทยีบกับจํานวน 17,868 ลา้นบาท ณ สนิปี 2560 
สาเหตุหลักของการเพมิขนึเนืองจากผลกําไรสุทธใินปี 2561 หักดว้ยการจา่ยเงนิปันผล
แกผู่ถ้อืหุน้ 
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การวเิคราะหก์ระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดทงัสนิ 7,540 ลา้นบาท แหลง่ทมีาและใชไ้ปของเงนิทนุมดีังน ี

1. ในปี 2561 เงนิสดสุทธไิดม้าจากการดําเนินงานมจํีานวน 3,960 ลา้นบาท เพมิขนึ
จากปีก่อน 551 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16 สาเหตุหลักเนืองจากผล
ประกอบการทดีขีนึของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย ในปี 2561 

2. ในปี 2561 เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุนมีจํานวน 551 ลา้นบาท เพมิขึน 
330 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับเงนิสดสุทธทิีใชไ้ปในกจิกรรมการลงทุนในปี 2560 
เนอืงจากการลงทนุซอืเครอืงจักรและอปุกรณ์ของบรษัิทฯและบรษัิทย่อยในชว่งหยุด
ซอ่มบํารงุครังใหญต่ามแผนในปี 2561 

3. ในปี 2561 เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิรวมทังสนิ 1,074 ลา้นบาท สาเหตุ
หลักจากการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหุน้จํานวน 1,067 ลา้นบาท 

 
 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมการดําเนนิงาน 3,960 ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมการลงทุน  (551) ลา้นบาท 

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,074) ลา้นบาท 

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษัิทย่อย  _    (8) ลา้นบาท 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึสุทธ ิ  2,327 ลา้นบาท 
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อัตราสว่นทางการเงนิ 

 
 

อตัรากําไรขนัตน้ = กําไรขันตน้ ตอ่ รายไดจ้ากการขาย 

อตัรากําไรสทุธ ิ    = กําไรสทุธ ิตอ่ รายไดร้วม 

อตัราสว่นหนสีนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ = หนีสนิรวม ตอ่ สว่นของผูถ้อืหุน้ 

อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพยร์วมเฉลยี = กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดต้อ่สนิทรัพยร์วมถัวเฉลยี 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เฉลยี = กําไรสทุธ ิตอ่ สว่นของผูถ้อืหุน้ถัวเฉลยี 

 

 

 

 

  ขอแสดงความนับถอื  

 

 

 

     (นายฮโิรอาก ิซาโนะ) 

                                                                      กรรมการผูจั้ดการ 

2561 2560

อัตรากําไรขันตน้ 21.5% 19.9%

อัตรากําไรสทุธิ 15.2% 11.6%

อัตราสว่นหนีสนิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ 0.09             0.11            

กําไรตอ่หุน้ขันพืนฐาน 2.58             1.90            
อัตราผลตอบแทนของสนิทรัพยร์วมเฉลยี 15.8% 12.3%
อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้เฉลยี 16.3% 13.2%


