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16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

16.1 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

16.1.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืนและไมมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเปนของตนเอง (Holding 

Company) โดยมีการลงทุนโดยการถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลวในบริษัทยอย 2 
แหง ไดแก Baconco และ PMTA SG ท้ังน้ี Baconco มีสถานะเปนบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจหลักเพียงบริษัทเดียวและมี
การดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองภายใตนโยบายและการบริหารจัดการของกลุมบริษัท TTA นับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2552 

จนถึงปจจุบัน ในขณะท่ี PMTA SG ไมมีการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชยอยางมีสาระสําคัญต้ังแตวันท่ีจดทะเบียนกอต้ัง
ภายใตกฎหมายสิงคโปร  

Baconco ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I เขต
พ้ืนท่ี Ba Ria-Vung Tau ทางตอนใตของประเทศเวียดนาม Baconco มีการพัฒนา ผลิต ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 
ขายและจัดจําหนายปุยเคมีเชิงผสมท่ีไดจากการนําปุยเคมีประเภทตางๆ มาผสมเขาดวยกันเพ่ือใหไดธาตุอาหารหลักใน
ปริมาณท่ีตองการ อันประกอบไปดวยไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O) (“ปุยเคมีเชิงผสม NPK”) 
ตลอดจนปุยเคมีเชิงเด่ียวหรือแมปุยท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว และปุยเคมีเชิงประกอบท่ีไดจากกรรมวิธีทางเคมีและมี
ธาตุอาหารหลักต้ังแต 2 ธาตุข้ึนไปไดแก ปุยยูเรีย (Urea Super Phosphate) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium 

Sulphate (SA)) ปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate (DAP)) (“ปุยเคมีอ่ืน”) (รวมเรียกท้ังหมดน้ีวา 
“ผลิตภัณฑปุยเคมี”) โดยมีกําลังการผลิตสินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีประมาณ 350,000 เมตริกตันตอป และมีกําลัง
การบรรจุหอประมาณ 550,000 เมตริกตันตอป 

Baconco ยังมีการจัดจําหนายสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปุยชนิดนํ้าหลากหลายประเภท (“ผลิตภัณฑเคมีเพ่ือ

การเกษตรอ่ืน”) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและเปนการตอบสนองความตองการของกลุมเกษตรกรผูใชสินคาในดานการ
ดูแลรักษาพืชผลทางการเกษตรอยางครบวงจร (Crop Care Solutions) โดย Baconco ไดวาจางบุคคลภายนอกให
ดําเนินการผลิตและบรรจุภัณฑสําหรับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามสูตรและมาตรฐานท่ีกําหนด อน่ึง ปุยชนิดนํ้า คือ
ปุยเคมีประเภทหน่ึงท่ีอยูในรูปของเหลว (Liquid Form) และมีวิธีใชโดยการเจือจางดวยนํ้าในอัตราสวนท่ีพอเหมาะกอน
นําไปฉีดพนทางใบ (ปุยทางใบ: “Foliar Technique”) ซ่ึงแตกตางจากปุยเคมีเชิงผสม NPK และปุยเคมีอ่ืนท่ีอยูในรูป
ของแข็ง (Solid Form) และใชในการหวานหรือผสมเขากับดินเพ่ือใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางรากท่ี สัมผัสกับ
อนุภาคดินเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมี ปุยชนิดนํ้ามีความแตกตางในดานอัตราการทํากําไร 
คุณลักษณะ ปริมาณและวิธีการใช รวมถึงความแตกตางในดานชองทางการขายและจัดจําหนาย Baconco จึงจัดประเภท
ปุยชนิดนํ้ารวมอยูกับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน 

สินคาท้ังในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีและในหมวดผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนของ Baconco ท่ีจัดจําหนายในประเทศ
เวียดนามเปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดขายและจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเองท้ังหมด โดยมี
กลุมลูกคาเปาหมายหลักคือ ผูประกอบการคาสงและคาปลีกท่ีอยูทางตอนใตของประเทศเวียดนาม เน่ืองจากสินคาเกษตร
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ท่ีเพาะปลูกและเก็บเก่ียวจากเขตพ้ืนท่ีอยูทางตอนใตของประเทศเวียดนามสวนใหญเปนสินคาเพ่ือการสงออก กลุม
เกษตรกรท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีน้ีจึงใหความสําคัญกับการใชปุยเคมีท่ีมีคุณภาพ เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานในดาน
คุณภาพ อีกท้ังเปนการเพ่ิมผลผลิตตอไร 

นอกเหนือไปจากการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดขายและจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเอง Baconco ยัง
ไดมีการรับจางผลิตและจัดหาสินคาเพ่ือการสงออกขายไปยังตลาดตางประเทศ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายหลักคือ บริษัท
ท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปในแถบทวีปแอฟริกาเชน ประเทศแองโกลาประเทศแคเมอรูนและประเทศมาดากัสการ เปน
ตน ซ่ึงทีมงานฝายขายและการตลาดของ Baconco มีความเช่ียวชาญ ท้ังน้ี การรับดําเนินการรับจางผลิตและจัดหา
ดังกลาว ครอบคลุมสินคาท้ังในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีและในหมวดผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน (เฉพาะปุยนํ้า) โดย
สินคาท่ีสงออกขายไปยังประเทศปลายทางเหลาน้ีโดยมากไมไดอยูในขอบขายของการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ขาย
และจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาท่ีมีการจดทะเบียนไวของ Baconco เน่ืองจากเปนเพียงการดําเนินการรับจาง
ผลิตและจัดหาตามสูตรการผลิตคุณลักษณะของสินคา วัสดุหีบหอและบรรจุภัณฑภายใตเงื่อนไขทางการคาท่ีตกลง
รวมกัน (แลวแตกรณี) 

Baconco เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดการใหบริการเชาพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บสินคา โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจสําคัญภาคใต 
(the Southern Key Economic Region: “SKER”) ซ่ึงมีจํานวนนิคมอุตสาหกรรมหนาแนนท่ีสุดและมีศักยภาพการเติบโต
ในอนาคตโดยสวนหน่ึงเปนผลจากแรงขับเคล่ือนของการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับจํานวนผูใหบริการ
ยังมีอยูอยางจํากัด อยางไรก็ดี บริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสในประเทศเวียดนาม (ซ่ึงใน
กรณีนี้ใหหมายรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะกิจการเพ่ือการพาณิชยในดานการจัดเตรียม การรับ บรรจุภัณฑและหีบหอ การ
จัดสงและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเก็บสินคา ตลอดจนการใหคําปรึกษา การดําเนินการตามข้ันตอนและพิธีการศุลกากรท่ี
เก่ียวของ) ตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ตลอดจนมีการดํารงสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนชาวตางชาติ 
(Foreign Limit) ตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยขอจํากัดการถือครองหุนของผูถือหุนชาวตางชาติในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโลจิ
สติกสจะอยูท่ีไมเกินรอยละ 49-51 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ข้ึนอยูกับประเภทการใหบริการโลจิสติกสของบริษัทผู
ใหบริการโลจิสติกสน้ันๆเน่ืองดวยขอจํากัดทางกฎหมายในดานสัดสวนการถือครองหุนของผูถือหุนชาวตางชาติดังกลาว 

Baconco จึงไมสามารถดําเนินกิจการเพ่ือการพาณิชยใดๆ เปนของตนเอง ท่ีอาจถูกพิจารณาวาเขาขายการประกอบธุรกิจ
การใหบริการโลจิสติกสภายใตกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในประเทศ
เวียดนาม 

ดังน้ัน อันเปนผลจากการพิจารณาความเปนไปได ปจจัยและเงื่อนไขทางธุรกิจตางๆ ตลอดจนขอจํากัดทางกฎหมาย  

Baconco จึงตกลงเขาทําสัญญาการใหบริการกับบริษัทรวมภายใตกลุมบริษัท TTA ไดแก Thoresen Vinama Agencies 

Ltd (“TVA”) โดยสัญญาดังกลาวใหเร่ิมมีผลต้ังแตวันท่ีตกลงเขาทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 TVA เปนบริษัท
จดทะเบียนกอต้ังและมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสภายใตกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับหรือระเบียบ
ของหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในประเทศเวียดนามโดย Baconco ตกลงท่ีจะลงทุน พัฒนา และมีไวซ่ึงพ้ืนท่ี อุปกรณ
และเคร่ืองมือในสภาพท่ีเหมาะสมกับการจัดเก็บสินคาเพ่ือใหเชาในขณะท่ี TVA ตกลงท่ีจะเชาเพ่ือนําไปจัดหาผลประโยชน
และจายคาตอบแทนในรูปของคาเชาเปนรายเดือนใหแก Baconco ในอัตราท่ีตกลงรวมกัน (“ธุรกิจเชาพื้นที่โรงงานเพ่ือ

เก็บสินคา”) ท้ังน้ี TVA ในฐานะผูเชาจะทําหนาท่ีจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยท่ีเชา ต้ังแตการติดตอประสานงานดาน
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การขายและบริการกับลูกคาภายนอกท่ีมาเชาพ้ืนท่ี ไปจนถึงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและดําเนินการใหบริการโลจิสติกส
แบบเพ่ิมมูลคา ไดแก การจัดเก็บ บรรจุ ขนถายและลําเลียง ขนสงสินคาท้ังในประเทศและระหวางประเทศ ตลอดจนการ
ใหบริการในดานพิธีการศุลกากรท่ีเกี่ยวของตามใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ของ TVA โดย Baconco 

ในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556) มีอาคารท่ีรองรับการใหเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาจํานวนท้ังหมด 3 แหง ไดแก 
BCC I BCCIII และ BCC V ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I เขตพ้ืนท่ี Ba Ria-Vung Tau 

การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา เปนผลสืบเน่ืองจากการดําเนินการตามแผนธุรกิจท่ี
มุงเนนใหเกิดการกระจายความเส่ียงและสรางรายไดตอเน่ือง (Recurring Income) จากธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพการเติบโต
ในอนาคต นอกเหนือไปจากธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรท่ีมีระดับการแขงขันสูงและเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
อุตสาหกรรมและธุรกิจการเกษตรโดยรวมท้ังน้ี Baconco จะพิจารณาดําเนินการจัดสรรพ้ืนท่ีเหลือใชจากการประกอบ
ธุรกิจหลักใน BCC I และ BCC III การลงทุนเพ่ิมเติมท่ีจําเปนเก่ียวกับการพัฒนา ขยายและปรับปรุงโดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนสูงสุดท่ี Baconco พึงไดรับเปนสําคัญ 

ธุรกิจของ Baconco ในปจจุบันสามารถแยกออกเปน 2 กลุมธุรกิจประกอบไปดวย (ก.) ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือ
การเกษตรซ่ึงเปนกลุมธุรกิจหลัก (Core Business) และมีรายไดคิดเปนสวนใหญหรือมีสัดสวนมากกวารอยละ 99 ของ
รวมรายไดจากการขายและบริการ และ (ข.) ธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาท้ังน้ี สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2554 2555 และ 2556 Baconco มีรายไดจากการขายและบริการของท้ังสองกลุมธุรกิจรวมกันเทากับ 2,974.1 
ลานบาท 3,383.5 ลานบาทและ 3,246.7 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 409.4 ลานบาทหรือรอยละ 13.8 ในรอบปบัญชี 
2555 และลดลง 136.8 ลานบาทหรือรอยละ 4.0 ในรอบปบัญชี 2556 การเปล่ียนปลงของรายไดรวมดังกลาวสามารถสรุป
ไดดังตอไปน้ี 

1. ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร: รายไดจากการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรสําหรับรอบ
ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ซ่ึงประกอบไปดวยรายไดจากการขายของผลิตภัณฑปุยเคมี
และผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนรวมกันเทากับ 2,970.5 ลานบาท 3,375.8 ลานบาทและ 3,229.4 ลานบาท
ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายรวมจํานวน 405.3 ลานบาทหรือรอยละ 13.6 ในรอบปบัญชี 2555 และ
การลดลงของรายไดจากการขายรวมจํานวน 146.4 ลานบาทหรือรอยละ 4.3 ในรอบปบัญชี 2556 มีสาเหตุหลักเกิด
จากผลิตภัณฑปุยเคมีซ่ึงมีรายไดคิดเปนสวนใหญหรือมีสัดสวนตอรายไดจากการขายรวมอยูในชวงรอยละ 96.2 ถึง
รอยละ 96.8 ท้ังน้ี ปริมาณสินคาสงมอบรวมของหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยและไมสงผล
กระทบอยางมีสาระสําคัญใดตอผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงของรายไดจากการขายของผลิตภัณฑปุยเคมีจึง
เกิดจากปจจัยดานราคาขายท่ีเคล่ือนไหวตามระดับอุปสงคและอุปทาน (Market Forces) และข้ึนอยูกับตนทุน
วัตถุดิบในแตละชวงเวลาเปนหลัก 

Baconco ไดตระหนักถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกภายใตการแขงขันในสถานการณ
ปจจุบันเหลาน้ี จึงสนับสนุนใหเกิดการตอยอดของรายไดจากการขายของผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน ซ่ึงมีอัตรา
การทํากําไรสูงกวาจากการเปนสินคาเพ่ิมมูลคา (Value added Products) ควบคูไปกับการทํากิจกรรมทางการ
ตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสรางรายไดสวนเพ่ิมใหเกิดแกธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร ผลท่ีตามมา
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คือ รายไดจากการขายของผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง กลาวคือ เพ่ิมข้ึน 9.5 ลานบาทหรือรอย
ละ 9.7 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 13.8 ลานบาทหรือรอยละ 12.8 ในรอบปบัญชี 2556 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงของโครงสรางรายไดในภาพรวมชวงท่ีผานมา รายไดจาก
การขายตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง กลาวคือ มีสัดสวนตอรายไดจากการขายรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 อยูท่ีรอยละ 13.4 รอยละ 27.1 และรอยละ 30.1 ตามลําดับการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวมีสาเหตุหลักเกิดจากการดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจหลักของ Baconco ในการขยายฐาน
ลูกคาและเพ่ิมชองทางการขายและจัดจําหนายในตลาดตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการใช
กําลังการผลิตท่ีมีอยูให เกิดประโยชนสูงสุด และลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวแหลงท่ีมาของรายได 
(Concentration Risk) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศเวียดนาม 

2. ธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา: รายไดจากการประกอบธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาสําหรับรอบปบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 คือ รายไดคาบริการใหเชาพ้ืนท่ีโรงงานท่ี TVA ชําระเปนรายเดือนใน
อัตราท่ีตกลงรวมกัน เทากับ 3.6 ลานบาท 7.7 ลานบาทและ 17.3 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 4.1 ลานบาทหรือ
รอยละ 112.5 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 9.6 ลานบาทหรือรอยละ 125.9 ในรอบปบัญชี 2556 ปจจัย
สนับสนุนตอการเพ่ิมข้ึนของรายไดดังกลาว คือการขยายตัวของพ้ืนท่ีใหเชาจัดเก็บสินคาของอาคารแหงใหมท่ี
กอสรางแลวเสร็จและสามารถเปดใหบริการในเชิงพาณิชยแกลูกคาภายนอกไดแก อาคาร BCC III และอาคาร  
BCC V 

Baconco มีกําไรสุทธิสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 218.1 ลานบาท 201.9 

ลานบาทและ 264.2 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของกําไรสุทธิจํานวน 16.1 ลานบาทหรือรอยละ 7.4 ในรอบปบัญชี 
2555 และการเพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิจํานวน 62.2 ลานบาทหรือรอยละ 30.8 ในรอบปบัญชี 2556 มีสาเหตุหลักเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบ ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของตนทุนขายและบริการรวม กลาวคือ ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพ่ิม
สูงข้ึนอยางชัดเจนในชวงหลายปที่ผานมา จนกระท่ังมีสัญญาณการปรับฐานลงในชวงคร่ึงหลังของรอบปบัญชี 2555 และ
มีแนวโนมออนตัวในรอบปบัญชี 2556 การผลักภาระตนทุนไปยังลูกคาในชวงเวลาท่ีประสบกับสภาวะราคาวัตถุดิบขาข้ึน 
อาจไมสามารถกระทําไดในทันที โดยข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกหลายประการ อาทิเชน ปริมาณการกักเก็บสินคาคงคลัง 
ตลอดจนระดับอุปสงคและอุปทานของตลาดในขณะน้ัน นอกเหนือไปจากตนทุนวัตถุดิบ การเปล่ียนแปลงของกําไรสุทธิ
สวนหน่ึงเปนผลมาจากตนทุนและคาใชจายการดําเนินงานในบางรายการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ไดแก  คาจางแรงงาน คาบุคลากร
และคาขนสง เปนตน 

ผลประกอบการท่ีมีกําไรสุทธิอยางตอเน่ืองสงผลให Baconco มีฐานะทางการเงินท่ีดี และสามารถดําเนินกิจกรรมการ
ลงทุนตามแผนธุรกิจในอนาคตและจายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนรายเดียว นอกจากน้ี Baconco ยังมี
โครงสรางทุนท่ีแข็งแกรง โดยอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 0.4 

เทา 0.5 เทาและ 0.3 เทา ตามลําดับ และไมมีหน้ีสินท่ีกอใหเกิดภาระดอกเบ้ียจาย (Interest-bearing debts) 
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16.1.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายไดจากการขายและบริการ 

ตารางตอไปน้ีแสดงรายไดจากการขายและบริการรวมของ Baconco จําแนกตามกลุมธุรกิจ 

รายไดจากการขายและบริการรวม สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

รายไดจากการขาย 2,970.5 99.9 3,375.8 99.8 3,229.4 99.5 

รายไดคาบริการใหเชาพ้ืนท่ีโรงงาน 3.6 0.1 7.7 0.2 17.3 0.5 

รายไดจากการขายและบริการ 2,974.1 100.0 3,383.5 100.0 3,246.7 100.0 

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของรายไดจากการขายและบริการรวม 

รายไดจากการขายและบริการรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2,974.1 
ลานบาท 3,383.5 ลานบาทและ 3,246.7 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 409.4 ลานบาทหรือรอยละ 13.8 ในรอบปบัญชี 
2555 และลดลง 136.8 ลานบาทหรือรอยละ 4.0 ในรอบปบัญชี 2556 แมวารายไดคาบริการใหเชาพ้ืนท่ีโรงงานของธุรกิจ
เชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาจะมีอัตราการเติบโตสูงจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีใหเชาจัดเก็บสินคาของอาคารแหงใหม
รายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรซ่ึงเปนกลุมธุรกิจหลักยังคงมีรายไดคิดเปนสวนใหญหรือมี
สัดสวนมากกวารอยละ 99 ของรายไดจากการขายและบริการรวมในแตละรอบปบัญชีดังกลาว 

รายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

ตารางตอไปน้ีแสดงรายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรจําแนกตามสินคา 

ร าย ได จ าก ก ารขาย ขอ ง ธุ รกิ จ ใ น
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

ผลิตภัณฑปุยเคมี 2,872.1 96.7 3,267.9 96.8 3,107.8 96.2 

- ปุยเคมีเชิงผสม NPK 2,713.9 91.4 3,079.3 91.2 3,025.5 93.7 

- ปุยเคมีอื่น 158.3 5.3 188.7 5.6 82.3 2.5 

ผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน 98.3 3.3 107.9 3.2 121.6 3.8 

รายไดจากการขาย 2,970.5 100.0 3,375.8 100.0 3,229.4 100.0 

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของรายไดจากการขายรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

รายไดจากการขายสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2,970.5 ลานบาท 3,375.8 

ลานบาทและ 3,229.4 ลานบาท ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการขายจํานวน 405.3 ลานบาทหรือรอยละ 13.6 

ในรอบปบัญชี 2555 และการลดลงของรายไดจากการขายจํานวน 146.4 ลานบาทหรือรอยละ 4.3 ในรอบปบัญชี 2556 

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของรายไดจากการขายของผลิตภัณฑปุยเคมี ซ่ึงเปนผลิตภัณฑหลักและมีสัดสวนตอรายได
จากการขายรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรอยูในชวงรอยละ 96.2 ถึงรอยละ 96.8  
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ปุยเคมีเชิงผสม NPK คือสินคาหลักในหมวดผลิตภัณฑเคมี และมีรายไดจากการขายสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2,713.9 ลานบาท 3,079.3 ลานบาทและ 3,025.5 ลานบาทหรือมีสัดสวนตอ
รายไดจากการขายของผลิตภัณฑเคมีอยูที่รอยละ 94.5 รอยละ 94.2 และรอยละ 97.4 ตามลําดับ 

ตารางตอไปน้ีแสดงรายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร จําแนกเปนรายประเทศ 

ร าย ได จ าก ก ารขาย ขอ ง ธุ รกิ จ ใ น
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

ประเทศแองโกลา  239.1  8.0  422.1  12.5  623.6  19.3 

ประเทศแคเมอรูน  17.8  0.6  -    -  82.0  2.5 

ประเทศมาดากัสการ  -    -  93.5  2.8  76.0  2.4 

ประเทศกัมพูชา  24.4  0.8  56.6  1.7  49.9  1.5 

ประเทศกานา  -    -  1.1  0.0  22.4  0.7 

อื่นๆ  118.0  4.0  341.0  10.1  119.7  3.7 

รายไดขายตางประเทศ  399.3  13.4  914.3  27.1  973.6  30.1 

รายไดขายในประเทศเวียดนาม 2/
  2,571.2  86.6  2,461.5  72.9  2,255.7  69.9 

รวมรายไดจากการขาย  2,970.5  100.0  3,375.8  100.0  3,229.4  100.0 

หมายเหตุ: 
 1/ รอยละของรายไดจากการขายรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

2/ สินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีและผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนของ Baconco ท่ีจัดจําหนายในประเทศ
เวียดนามเปนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ขายและจัดจําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาท่ีมีการจดทะเบียนไว
เปนของตนเองท้ังหมด 

รายไดจากการขายตางประเทศของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 2555 และ 2556 เทากับ 399.3 ลานบาท 914.3 ลานบาทและ 973.6 ลานบาท หรือมีสัดสวนตอรายไดจากการขาย
รวมอยูที่รอยละ 13.4 รอยละ 27.1 และรอยละ 30.1 ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 515.0 ลานบาทหรือรอยละ 129.0 ในรอบปบัญชี 
2555 และเพ่ิมข้ึน 59.4 ลานบาทหรือรอยละ 6.5 ในรอบปบัญชี 2556 รายไดจากการขายตางประเทศเติบโตและมีสัดสวน
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เกิดจากการดําเนินการตามกลยุทธทางธุรกิจหลักของ Baconco ในการขยายฐานลูกคาและเพ่ิมชอง
ทางการขายและจัดจําหนายในตลาดตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการใชกําลังการผลิตท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวแหลงท่ีมาของรายได (Concentration Risk) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
เวียดนาม 

รายไดจากการขายตางประเทศท่ีมียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 

และ 2556 ไดแก ประเทศแองโกลา ประเทศแคเมอรูน ประเทศมาดากัสการ ประเทศกัมพูชาและประเทศกานา มีสัดสวน
รวมกันอยูที่รอยละ 70.4 รอยละ 62.7 และรอยละ 87.7 ของรายไดจากการขายตางประเทศ ตามลําดับท้ังน้ี Baconco มี
การสงสินคาออกขายไปยังประเทศตางๆ 27 ประเทศในรอบปบัญชี 2556 
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ตารางตอไปน้ีแสดงปริมาณสินคาสงมอบของผลิตภัณฑปุยเคมี จําแนกตามสินคา 

ปริมาณสินคาสงมอบของผลิตภัณฑ
ปุยเคมี 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

เมตริกตัน รอยละ 1/ เมตริกตัน รอยละ 1/ เมตริกตัน รอยละ 1/ 

ปุยเคมีเชิงผสม NPK  176,768   92.8   174,920   92.1   184,613   95.2  

ปุยเคมีอื่น  13,755   7.2   15,008   7.9   9,369   4.8  

ผลิตภัณฑปุยเคมี  190,524   100.0   189,928   100.0   193,982   100.0  

หมายเหตุ: 
1/รอยละของปริมาณสินคาสงมอบรวมของผลิตภัณฑปุยเคมี 

ดวยกําลังการผลิตสินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีประมาณ 350,000 เมตริกตันตอป ปริมาณสินคาสงมอบรวมของ
ปุยเคมีเชิงผสม NPK และปุยเคมีอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เปล่ียนแปลงเพียง
เล็กนอยและไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญใดตอผลการดําเนินงาน กลาวคือ อยูท่ี 190,524 เมตริกตัน 189,928 
เมตริกตันและ 193,982 เมตริกตัน ตามลําดับ ลดลง 596 เมตริกตันหรือรอยละ 0.3 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 
4,054 เมตริกตันหรือรอยละ 2.1 ในรอบปบัญชี 2556 ปุยเคมีเชิงผสม NPK เปนสินคาหลักและมีสัดสวนอยูในชวงรอยละ 
92.1 ถึงรอยละ 95.2 ของปริมาณสินคาสงมอบรวมของผลิตภัณฑปุยเคมีในแตละรอบปบัญชีดังกลาว 

อน่ึง ปริมาณสินคาสงมอบของผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืนไมสามารถนํามาพิจารณาเปนเคร่ืองช้ีวัดการเปล่ียนแปลง
ของรายไดจากการขายได เน่ืองจากสินคาในหมวดผลิตภัณฑน้ีเปนสินคาเพ่ิมมูลคาและประกอบไปดวยสินคาสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชและปุยชนิดนํ้าหลากหลายประเภท 

หากเปนการกลาวโดยสรุปน้ัน การเปล่ียนแปลงของรายไดจากการขายรวมของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ไมไดเกิดจากปริมาณสินคาสงมอบ แตมีสาเหตุหลัก
เกิดจากการเคล่ือนไหวของราคาขายท่ีถูกกําหนดโดยระดับอุปสงคและอุปทาน (Market Forces) และข้ึนอยูกับตนทุน
วัตถุดิบในแตละชวงเวลาเปนหลัก Baconco จึงใหความสําคัญกับหลักการบริหารจัดการตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ติดตามสถานการณและวิเคราะหแนวโนมราคาวัตถุดิบ พรอมกับการประเมินความตองการปุยเคมีของแตละกลุมลูกคา
โดยทีมงานฝายขายและการตลาดในแตละชวงเวลาอยางใกลชิด เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม และกําหนดราคาขายใหสะทอนตนทุนการผลิตท่ีแทจริงและ
สามารถแขงขันไดภายใตสถานการณปจจุบัน 
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รายไดคาบริการใหเชาพ้ืนที่โรงงานของธุรกิจเชาพ้ืนที่โรงงานเพ่ือเก็บสินคา 

ตารางตอไปน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอาคารท่ีรอบรับการใหเชาพ้ืนท่ี จําแนกตามสถานท่ี 

รายละเอียดอาคาร วันเร่ิมเปดใหบริการ
เปนคร้ังแรก 

ปริมาณการจัดเก็บ         
(เมตริกตัน) 

พื้ น ท่ี จั ด เ ก็ บ              

(ตารางเมตร) 

BCC I 
1/ เม.ย.2553 8,000 2,000 

BCC III 
1/ ก.พ.2555 24,000 6,000 

BCC V (ระยะท่ี 1) มี.ค. 2556 80,000 20,000 

 (ระยะท่ี 2) ม.ค. 2557 27,200 6,800 

หมายเหตุ: 
1/
 BCC I และ BCC III จะถูกใชสําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป อะไหลและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของ Baconco อยางตอเน่ืองเปนหลัก ในกรณีที่มีพื้นท่ีเหลือใชจากการ
ใชประโยชนภายใตวัตถุประสงคดังกลาว ณ ขณะใดขณะหน่ึง Baconco จะดําเนินการจัดสรรและประสานงานไปยัง 
TVA เพ่ือจัดหาผลประโยชนจากพ้ืนท่ีดังกลาว โดยการใหเชาจัดเก็บสินคา พรอมกับการใหบริการโลจิสติกสท่ีเ ก่ียวของ
แกลูกคาภายนอกตอไป 

รายไดคาบริการใหเชาพ้ืนท่ีโรงงานของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 2555 และ 2556 เทากับ 3.6 ลานบาท 7.7 ลานบาทและ 17.3 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 4.1 ลานบาทหรือรอย
ละ 112.5 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 9.6 ลานบาทหรือรอยละ 125.9 ในรอบปบัญชี 2556 การเพ่ิมข้ึนดังกลาวมี
สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีใหเชาจัดเก็บสินคาของอาคารแหงใหมท่ี Baconco ไดลงทุนและพัฒนาข้ึน โดย 

BCC III และ BCC V กอสรางแลวเสร็จและสามารถเปดใหบริการในเชิงพาณิชยแกลูกคาภายนอกเปนคร้ังแรกในเดือน
กุมภาพันธ 2555 และในเดือนมีนาคม 2556 ตามลําดับท้ังน้ี BCC V เปนอาคารขนาดใหญดวยขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา
รวมท้ังส้ิน 26,800 ตารางเมตร โดยแผนการดําเนินการในระยะท่ี 2 ของ BCC V ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคา 6,800 

ตารางเมตร เร่ิมเปดใหบริการในเดือนมกราคม 2557 

ตนทุนขายและบริการ 

ตารางตอไปน้ีแสดงตนทุนขายและบริการรวมของ Baconco จําแนกตามธุรกิจ 

ตนทุนขายและบริการ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร  2,638.4   100.0   3,039.0   100.0   2,779.0   99.6  

ธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา  -     -     -     -     10.6   0.4  

รวมตนทุนขายและบริการ  2,638.4   100.0   3,039.0   100.0   2,789.7   100.0  

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของตนทุนขายและบริการรวม 

ตนทุนขายและบริการรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2,638.4 ลานบาท 
3,039.0 ลานบาทและ 2,789.7 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 400.6 ลานบาทหรือรอยละ 15.2 ในรอบปบัญชี 2555 และ
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ลดลง 249.4 ลานบาทหรือรอยละ 8.2 ในรอบปบัญชี 2556 ท้ังน้ี เกือบท้ังจํานวนของตนทุนขายและบริการเกิดจากธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

ตนทุนการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

ตนทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556

เทากับ 2,638.4 ลานบาท 3,039.0 ลานบาทและ 2,779.0 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 400.6 ลานบาทหรือรอยละ 15.2 

ในรอบปบัญชี 2555 และลดลง 260.0 ลานบาทหรือรอยละ 8.6 ในรอบปบัญชี 2556 

ตารางตอไปน้ีแสดงองคประกอบของตนทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

ตนทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรม
เคมีเพ่ือการเกษตร 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

วัตถุดิบ  2,461.0   93.3   2,857.1   94.0   2,569.9   92.5  

ตนทุนสินคาเพ่ือขาย 2/  77.3   2.9   65.2   2.1   80.9   2.9  

คาจางแรงงาน  43.0   1.6   53.6   1.8   61.9   2.2  

คาเสื่อมราคา  22.1   0.8   24.2   0.8   24.0   0.9  

อื่นๆ  35.1   1.3   38.9   1.3   42.3   1.5  

รวมตนทุนขาย  2,638.4   100.0   3,039.0   100.0   2,779.0   100.0  

หมายเหตุ:  
1/ รอยละของตนทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร 

2/ สําหรับสินคาในหมวดผลิตภัณฑเคมีเพ่ือการเกษตรอ่ืน Baconco ไดวาจางบุคคลภายนอกใหดําเนินการผลิตจนถึง
บรรจุภัณฑแทน ดังน้ัน คาใชจายในการวาจางดังกลาวถูกบันทึกเปนตนทุนสินคาเพ่ือขาย 

องคประกอบหลักของตนทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรคือ วัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาใน
หมวดผลิตภัณฑปุยเคมีกลาวคือ ปุยเคมีเชิงเด่ียวหรือแมปุย และปุยเคมีเชิงประกอบ เชน ปุย ยูเรีย (Urea Super 

Phosphate) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulphate (SA)) ปุยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono-Ammonium 

Phosphate (MAP)) ปุยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate (DAP)) และปุยมิวริเอทออฟโพแทส 
(Muriate of Potash (MOP)) เปนตน วัตถุดิบปุยเคมีดังกลาวซ่ึงเปนการจัดหาจากบริษัทคูคาหลายรายท้ังในประเทศ
เวียดนามและตางประเทศเทากับ 2,461.0 ลานบาท 2,857.1 ลานบาทและ 2,569.9 ลานบาท หรือมีสัดสวนตอตนทุนขาย
ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรอยูในชวงรอยละ 92.5 ถึงรอยละ 94.0 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ 

คาจางแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ือง กลาวคือ เพ่ิมข้ึน 10.7 ลานบาทหรือรอยละ 24.8 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 8.3 

ลานบาทหรือรอยละ 15.4 ในรอบปบัญชี 2556 เกิดจากจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจํานวนพนักงานท่ีเพ่ิมสวนหน่ึง
เปนผลของการเปล่ียนรูปแบบจากการวาจางผานบริษัทจัดหาพนักงาน (Contractor) มาเปนการทําสัญญาวาจางโดยตรง
เพ่ือสะดวกตอการบริหาร ควบคุมและประเมินผลการทํางาน  นอกจากน้ี การเพ่ิมข้ึนของคาจางแรงงานดังกลาวสะทอน
การปรับข้ึนคาจางในแตละคราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซ่ึงสอดคลองกับอัตราเงินเฟอในประเทศ
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เวียดนาม ซ่ึงในป 2554 และ 2555 และสําหรับรอบเกาเดือน (มกราคม – กันยายน) ของป 2556 ประเทศเวียดนามมีอัตรา
เงินเฟอเฉล่ียอยูที่รอยละ 18.6 และรอยละ 9.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับและคาดการณวาอัตราเงินเฟอเฉล่ียท้ังป 2556 

จะอยูในชวงไมเกินรอยละ 7.0  

ตารางตอไปน้ีแสดงจํานวนพนักงานรวมของ Baconco ณ วันท่ี 30 กันยายน 

 2554 2555 2556 

จํานวนพนักงาน1/ 407 426 451 

หมายเหตุ: 
1/ รวมผูบริหาร ผูจัดการของแตละฝายและพนักงานท่ีทํางานเต็มเวลาในองคกรท้ังหมด 

คาดวา Baconco จะมีภาระคาใชจายแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการปรับข้ึนอัตราคาจางให
สอดคลองกับอัตราเงินเฟอในประเทศเวียดนาม เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีและลดอัตราการหมุนเวียนเขา
ออกของพนักงานในภาพรวมอยางไรก็ดี คาจางแรงงานไมใชองคประกอบหลัก โดยมีสัดสวนตอตนทุนขายของ ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 อยูในชวงรอยละ 1.6 

ถึงรอยละ 2.3 ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและลดการพ่ึงพิงปริมาณการวาจางแรงงาน Baconco ไดนํา
เคร่ืองมือตางๆ มาใชในกระบวนการผลิตมากข้ึน ไดแก การติดตั้งระบบมือกลอัตโนมัติสําหรับข้ันตอนการบรรจุหีบหอ และ
รถยกสําหรับการลําเลียงและเคล่ือนยายระหวางหนวยปฏิบัติงานในโรงงาน รวมถึงการตรวจเคร่ืองจักรและอุปกรณใหมี
สภาพดีตามแผนงานซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอ  

ตนทุนบริการของธุรกิจเชาพื้นที่โรงงานเพ่ือเก็บสินคา 

Baconco ในปจจุบันมีอาคารท่ีรองรับการใหเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาจํานวนท้ังหมด 3 แหง ไดแก BCC I BCC III และ BCC 

V ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I เขตพ้ืนท่ี Ba Ria-Vung Tau โดยอาคารท้ัง 3 แหงมีวัตถุประสงคการใชงานและ
ขนาดพ้ืนท่ีใหเชาจัดเก็บสินคาท่ีแตกตางกัน กลาวคือ สําหรับวัตถุประสงคการใชงานน้ัน BCC I และ BCC III จะถูกใช
สําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป อะไหลและอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมี
เพ่ือการเกษตรของ Baconco อยางตอเน่ืองเปนหลัก ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีเหลือใชจากการใชประโยชนภายใตวัตถุประสงค
ดังกลาว ณ ขณะใดขณะหน่ึง Baconco จะดําเนินการจัดสรรและประสานงานไปยัง TVA เพ่ือจัดหาผลประโยชนจากพ้ืนท่ี
ดังกลาว โดยการใหเชาจัดเก็บสินคา พรอมกับการใหบริการโลจิสติกสที่เก่ียวของแกลูกคาภายนอกตอไป ในขณะเดียวกัน 
BCC V จะมีวัตถุประสงคการใชงานท่ีแตกตางออกไป โดย BCC V ถูกสรางข้ึนใหมเพ่ือการประกอบธุรกิจธุรกิจเชาพ้ืนท่ี
โรงงานเพ่ือเก็บสินคาอยางเดียว 

ตารางตอไปน้ีแสดงองคประกอบของตนทุนขายของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา 

ตนทุนขายของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงาน
เพ่ือเก็บสินคา 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

คาเสื่อมราคา - - - - 6.4 60.1 

คาจางแรงงาน - - - - 1.8 16.5 
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ตนทุนขายของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงาน
เพ่ือเก็บสินคา 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

อื่นๆ - - - - 2.5 23.4 

รวมตนทุนบริการ - - - - 10.6  100.0  

หมายเหตุ: 
1/รอยละของตนทุนบริการของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา 

เพ่ือประโยชนของการรายงานขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน Baconco เร่ิมมีการปนสวนตนทุนท่ีเก่ียวของกับ
รายไดของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาในรอบปบัญชี 2556 จากการเปดใหบริการ BCC V ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับ
การใหบริการเชาพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคาแกลูกคาภายนอกโดยเฉพาะ โดยกอนหนาน้ันรายไดของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บ
สินคาถูกพิจารณาเปนเพียงรายไดอ่ืนท่ีเกิดจากการแบงพ้ืนท่ีเหลือใชจากธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร ท้ังน้ี 
ตนทุนบริการของธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาซ่ึงประกอบไปดวยคาเส่ือมราคา คาจางแรงงานและอ่ืนๆ สําหรับรอบ
ปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 กันยายน 2556 เทากับ 10.6 ลานบาท 

กําไรข้ันตนและอัตรากําไรข้ันตน 

กําไรข้ันตนรวมสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 335.7 ลานบาท 344.4 ลาน
บาทและ 457.0 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 8.8 ลานบาทหรือรอยละ 2.6 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 112.6 ลาน
บาทหรือรอยละ 32.7 ในรอบปบัญชี 2556 

ตารางตอไปน้ีแสดงกําไรข้ันตนและอัตรากําไรข้ันตน จําแนกตามธุรกิจ 

กําไรข้ันตนและอัตรากําไรข้ันตน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

สัดสวนกําไรข้ันตน 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร  332.1   98.9   336.8   97.8   450.3   98.5  

ธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา  3.6   1.1   7.7   2.2   6.7   1.5  

รวมกําไรข้ันตน  335.7   100.0   344.4   100.0   457.0   100.0  

อัตรากําไรข้ันตน (รอยละ) 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร  11.2  10.0 13.9 

ธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา  100.0  100.0 38.6 

รวมอัตรากําไรข้ันตน  11.3  10.2 14.1 

หมายเหตุ: 
1/รอยละของกําไรขั้นตนรวม 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรมีอัตรากําไรข้ันตนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 
2556 อยูในชวงรอยละ 10.0 ถึงรอยละ 13.9 ในขณะท่ีธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคามีอัตรากําไรข้ันตนอยูท่ีรอยละ 
38.6 จากการปนสวนตนทุนท่ีเก่ียวของเม่ือ BCC V เร่ิมเปดใหบริการแกลูกคาภายนอกเปนการท่ัวไป แมวาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรจะมีอัตราการเติบโตของรายไดและอัตรากําไรข้ันตนท่ีนอยกวา แตเน่ืองดวยการเปนกลุม



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ี 2 หนาท่ี 248 

ธุรกิจหลักท่ีมีรายไดที่คิดเปนสวนใหญธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรจึงมีสัดสวนตอกําไรข้ันตนรวมสูงสุดหรืออยู
ในชวงรอยละ 98.5 ถึงรอยละ 98.9 

ประกอบกับคาจางแรงงานท่ีปรับตัวสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงของอัตรากําไรข้ันตนรวมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมี กลาวคือ ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยาง
ชัดเจนในชวงหลายปที่ผานมา จนกระท่ังมีสัญญาณการปรับฐานลงในชวงคร่ึงหลังของรอบปบัญชี 2555 และมีแนวโนม
ออนตัวในรอบปบัญชี 2556 ทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคาวัตถุดิบจึงมีความสัมพันธกับการกําหนดราคาขายปุยเคมี
ในตลาด ข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาพอากาศ ฤดูกาล ราคาและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ราคานํ้ามัน
และการเก็งกําไรจากการเปล่ียนแปลงของราคาในตลาดซื้อขายลวงหนาท่ีสําคัญ เปนตน การผลักภาระตนทุนไปยังลูกคา
ในชวงเวลาท่ีประสบกับสภาวะราคาวัตถุดิบขาข้ึน อาจไมสามารถกระทําไดในทันที โดยข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกหลาย
ประการ อาทิเชน ปริมาณการกักเก็บสินคาคงคลัง ตลอดจนระดับอุปสงคและอุปทานของตลาดในขณะน้ัน  

ปริมาณความตองการปุยจะแปรเปล่ียนไปในแตละชวง ตัวอยางเชนในประเทศเวียดนาม ผูประกอบการคาสงและคาปลีก 
ตลอดจนกลุมเกษตรกรผูใชสินคาจะเร่ิมจัดซ้ือและเก็บปุยเคมีเม่ือฤดูการเพาะปลูกใกลเขามา สงผลใหปริมาณความ
ตองการปุยในตลาดเพ่ิมสูงข้ึนในชวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม และอีกคร้ังในชวงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนหรือกรกฎาคม
ของทุกป ท้ังน้ี ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศเวียดนาม ไดแก ขาว กาแฟ ชา พริกไทย ยางพารา และมะมวง
หิมพานต 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 18.9 ลานบาท 
6.7 ลานบาทและ 7.0 ลานบาท ตามลําดับ องคประกอบหลักของรายไดจาการดําเนินงานอ่ืนคือ ดอกเบ้ียรับและกําไรจาก
อัตราแลกเปล่ียน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 Baconco มีการบันทึกรายไดจากการใหความรวมมือทางธุรกิจจํานวน 
4.1 ลานบาทหรือมีสัดสวนตอรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนอยูท่ีรอยละ 59.3 รายไดจากการใหความรวมมือทางธุรกิจ
ดังกลาวเปนผลตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกูรวมกับ TVA ฉบับลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2554 โดย Baconco ตกลงใหการ
สนับสนุนทางการเงินเปนจํานวน 2.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ แก TVA เพ่ือนําไปใชในการลงทุนพัฒนาและเปดใหบริการ
คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) ท้ังน้ี Baconco จะไดรับสวนแบงรายไดหลังหักตนทุนและคาใชจายท่ี
เก่ียวของในชวงระยะเวลาดําเนินงานของคลังสินคาทัณฑบนและในอัตราท่ีตกลงรวมกันไว โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2556 เงินใหการสนับสนุนแก TVA ไดรับชําระคืนท้ังจํานวนแลว 

คาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการขายสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 68.1 ลานบาท 79.0 ลาน
บาทและ 98.8 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 10.9 ลานบาทหรือรอยละ 16.0 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 19.8 ลาน
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บาทหรือรอยละ 25.1 ในรอบปบัญชี 2556 องคประกอบหลักของคาใชจายในการขายประกอบไปดวย คาขนสง คา
บุคลากรและคาใชจายทางการตลาด 

ตารางตอไปน้ีแสดงคาใชจายในการขาย จําแนกตามรายการหลัก 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

คาขนสง 22.1   32.5   26.2   33.1   47.0   47.5  

คาบุคลากร 22.3   32.8   24.7   31.2   24.3   24.6  

คาการตลาด 7.2   10.6   10.8   13.6   8.6   8.7  

คาเดินทาง 4.4   6.5   4.7   6.0   5.1   5.1  

คาจัดสัมมนา 3.1   4.6   3.8   4.8   4.3   4.3  

คาวัสดุและอุปกรณ 3.2   4.7   1.6   2.1   2.4   2.4  

อื่นๆ 5.7   8.3   7.3   9.2   7.2   7.3  

รวมคาใชจายในการขาย 68.1   100.0   79.0   100.0   98.8   100.0  

หมายเหตุ: 
1/รอยละของคาใชจายในการขายรวม 

คาใชจายขนสงสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 22.1 ลานบาท 26.2 ลานบาท
และ 47.0 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 4.1 ลานบาทหรือรอยละ 18.3 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 20.8 ลานบาท
หรือรอยละ 79.5 ในรอบปบัญชี 2556 คาใชจายขนสงมีสัดสวนตอคาใชจายในการขายรวมเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง เปนผลมาจาก
การขยายฐานลูกคาและเพ่ิมชองทางการขายและจัดจําหนายท้ังในประเทศเวียดนามและตางประเทศโดยคาใชจายขนสง
ท่ีเพ่ิมข้ึนในรอบปบัญชี 2556 สวนหน่ึงเกิดจากความพยายามในการเพ่ิมยอดขายในเขตพ้ืนท่ีทางตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม สงผลใหเกิดคาใชจายเพ่ือขนสงสินคาจากนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ไปยังลูกคาท่ีอยูในละแวกน้ันมากข้ึน 

คาใชจายดานบุคลากร ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงานในทีมงานฝายขายและการตลาดสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 22.3 ลานบาท 24.7 ลานบาทและ 24.3 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 2.3 ลาน
บาทหรือรอยละ 10.4 ในรอบปบัญชี 2555 และลดลง 0.4 ลานบาทหรือรอยละ 1.5 ในรอบปบัญชี 2556 สอดคลองตอ
รายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากสวนหน่ึงของผลตอบแทนของทีมงานฝายขาย
และการตลาดคือ คาคอมมิชชั่นท่ีแปรผันตามยอดขายท่ีเกิดข้ึน 

คาใชจายดานการตลาด ซ่ึงประกอบไปดวยการโฆษณาผานส่ือ การจัดทําปาย แผนพับและโปรแกรมสมนาคุณลูกคาใน
รูปแบบตางๆสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 7.2 ลานบาท 10.8 ลานบาทและ 
8.6 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 3.5 ลานบาทหรือรอยละ 48.7 ในรอบปบัญชี 2555 และลดลง 2.1 ลานบาทหรือรอยละ 
19.9 ในรอบปบัญชี 2556 สอดคลองตอรายไดจากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร Baconco มีการ
ทํากิจกรรมทางการตลาดอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหเกิดภาพลักษณและการรับรูในคุณภาพผลิตภัณฑท่ี ขายและจัด
จําหนายภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนและสรางความสัมพันธหลายระดับในระยะยาว ต้ังแตกลุมลูกคาท่ีประกอบ
ธุรกิจขายสงและขายปลีกไปจนถึงกลุมเกษตรกรผูใชสินคาผานทางการอบรมใหความรูและการสาธิตวิธีการใชภาคสนาม
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ในสถานท่ีตางๆ และการจัดสัมมนาดานวิชาการในประเทศเวียดนามสําหรับตลาดตางประเทศน้ัน Baconco ให
ความสําคัญกับการสรางฐานและขยายไปสูกลุมลูกคาท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปรายใหญท้ังน้ี คาใชจายดานการท่ี
เกิดข้ึนเปนผลจากจากกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเวียดนามเปนหลัก 

คาใชจายในการขายรายการหลักอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไปดวยคาสาธารณูปโภค คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย และคาเชา
สาขาท่ี Hai Phong City สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 5.7 ลานบาท 7.3 

ลานบาทและ 7.2 ลานบาท และมีสัดสวนตอคาใชจายในการขายรวมท่ีรอยละ 8.3 รอยละ 9.2 และรอยละ 7.3 ตามลําดับ  

คาใชจายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 24.2 ลานบาท 26.6 

ลานบาทและ 45.3 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 2.4 ลานบาทหรือรอยละ 9.7 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 18.7 ลาน
บาทหรือรอยละ 70.4 ในรอบปบัญชี 2556 องคประกอบหลักของคาใชจายในการบริหารประกอบไปดวย คาบุคลากร คา
เชาและคาเดินทาง 

รายงานการตรวจสอบภาษียอนหลังฉบับลงวันท่ี 15 มีนาคม 2556 ออกโดยหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของในประเทศ
เวียดนาม ไดแก Department of Taxation Ba Ria-Vung Tau ไดระบุวา Baconco มีการย่ืนแบบแสดงรายการและเสีย
ภาษีไมถูกตองในรอบ 5 ปบัญชีท่ีผาน นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 (Baconco มีการ
เปล่ียนรอบปบัญชีในป 2553 จากส้ินสุดทุกวันท่ี 31 ธันวาคมมาเปนวันท่ี 30 กันยายน ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการปดรอบ
ปบัญชีของกลุมบริษัท TTA) สงผลให Baconco ตองดําเนินการตามท่ีรองขอภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ กลาวคือ นอกเหนือไปจากการจายภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสุทธิเพ่ิมเติมแลว Baconco มี
การเสียคาปรับรวมกันเปนจํานวนท้ังส้ิน 7.9 ลานบาท ซ่ึงถูกบันทึกเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหารสําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 

อน่ึง ทีมงานฝายบริหารและบุคคลากรท่ีเก่ียวของของ Baconco รับทราบผลรายงานการตรวจสอบภาษียอนหลังและ
ดําเนินการตามท่ีรองขอเสร็จส้ินในรอบปบัญชี 2556 พรอมกันน้ียังไดมีการปรึกษาหารือกับ Department of Taxation Ba 

Ria-Vung Tau เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนและสามารถนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตองครบถวนในอนาคต โดยเฉพาะการ
ย่ืนแบบแสดงรายการและเสียภาษีสําหรับการประกอบธุรกิจภายใตใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ใน
สวนท่ีไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดรับทราบผลและแนวทางการแกไขประเด็น
ดังกลาวเปนท่ีเรียบรอย (รายละเอียดเก่ียวกับผลของการตรวจสอบภาษียอนหลังมีกลาวไวในขอ 16.1.2 การวิเคราะหผล
การดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคาใชจายในการบริหารและภาษีเงินไดนิติบุคคล และในขอ 16.1.3 การวิเคราะหฐานะ
การเงินในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนของผูถือหุน) 
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ตารางตอไปน้ีแสดงคาใชจายในการบริหาร จําแนกตามรายการหลัก 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ ลานบาท รอยละ 1/ 

คาบุคลากร  10.6   43.9   13.4   50.6   15.3   33.8  

คาปรับภาษี  -     -     -     -     7.9   17.4  

คาเชา  1.2   5.2   2.7   10.1   4.1   9.1  

คาเดินทาง  2.1   8.8   2.2   8.4   3.3   7.3  

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย  1.2   4.9   1.7   6.4   1.5   3.4  

คาธรรมเนียมวิชาชีพ  2.3   9.3   1.6   6.1   1.6   3.6  

อื่นๆ  6.8   28.0   4.9   18.4   11.5   25.4  

รวมคาใชจายในการบริหาร  24.2   100.0   26.6   100.0   45.3   100.0  

หมายเหตุ: 
1/รอยละของคาใชจายในการบริหารราม 

คาใชจายดานบุคลากรสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 10.6 ลานบาท 13.4 

ลานบาทและ 15.3 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 2.8 ลานบาทหรือรอยละ 26.5 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 1.9 ลาน
บาทหรือรอยละ 13.8 ในรอบปบัญชี 2556 เปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนพนักงานและการปรับฐานเงินเดือนในแตละ
คราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ท้ังน้ี เชนเดียวกับคาจางแรงงานในตนทุนขายและบริการ คาดวา 
Baconco จะมีภาระคาใชจายดานบุคลากรในสวนน้ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการปรับข้ึนอัตรา
คาจางใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอในประเทศเวียดนาม เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีและลดอัตราการ
หมุนเวียนเขาออกของพนักงานในภาพรวม 

คาเชาสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 1.2 ลานบาท 2.7 ลานบาทและ 4.1 ลาน
บาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 1.4 ลานบาทหรือรอยละ 
114.6 ในรอบปบัญชี 2555 และเพ่ิมข้ึน 1.5 ลานบาทหรือรอยละ 54.3 ในรอบปบัญชี 2556 คาเชาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนดังกลาว
เปนผลมาจากรายการคาเชาท่ีดินสําหรับ BCC III และ BCC V  

คาใชจายในการบริหารรายการหลักอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบไปดวยคาวัสดุ คาใชจายสํานักงานและการบริหาร และคาธรรมเนียม
ธนาคารสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 6.8 ลานบาท 4.9 ลานบาทและ 11.5 

ลานบาท และมีสัดสวนตอคาใชจายในการบริหารรวมอยูที่รอยละ 28.0 รอยละ 18.4 และรอยละ 25.4 ตามลําดับ 

ตนทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงินสวนใหญเกิดจากคาใชจายดอกเบ้ียเงินกูยืมธนาคารเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงอยูในรูปของเงิน
กูยืมระยะส้ัน เลตเตอรออฟเครดิตและธุรกรรมเพ่ือการสงออกประเภทตางๆ โดยในปจจุบัน Baconco มีวงเงินสินเช่ือกับ
ธนาคารพาณิชยหลักจํานวน 2 แหงในประเทศเวียดนาม ท้ังในสกุลเงินเวียดนามดองและดอลลารสหรัฐฯ 
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ตนทุนทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 0.9 ลานบาท 4.1 ลานบาท
และ 1.6 ลานบาท ตามลําดับ โดย Baconco มีการเบิกใชเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในรอบปบัญชี 
2555 และ 2556 สงผลใหตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ดี ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันท้ังจํานวนกอนวันส้ินสุด
ในแตละรอบปบัญชีดังกลาว 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 43.3 ลานบาท 
39.6 ลานบาทและ 54.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริงเทากับรอยละ 16.6 รอยละ 16.4 และ
รอยละ 17.0 ตามลําดับ สืบเน่ืองจากรายงานการตรวจสอบภาษียอนหลังโดย Department of Taxation Ba Ria-Vung 

Tau ในสวนท่ีเก่ียวของกับภาษีเงินไดนิติบุคคล งบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะจึงไดมีการปรับเพ่ือสะทอนขอมูลท่ี
ถูกตองและเปนปจจุบันในแตละรอบปบัญชีท่ีนําเสนอ กลาวคือ คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีปรากฏอยูบนงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบปบัญชี 2554 และ 2555 ถูกปรับดวยผลตางท้ังจํานวนระหวางภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีเกิดข้ึนจริง
ตามผลการตรวจสอบภาษียอนหลังและภาษีเงินไดที่ไดมีการย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือชําระไวในรอบปบัญชีน้ัน สงผลให
คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกปรับเพ่ิมข้ึนดวยภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีชําระขาดไปสุทธิ  (Underpaid) เปนจํานวน 0.7 

ลานบาทและ 1.9 ลานบาทในรอบปบัญชี 2554 และ 2555 ตามลําดับ (รายละเอียดเก่ียวกับผลของการตรวจสอบภาษี
ยอนหลังมีกลาวไวในขอ 16.1.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคาใชจายในการบริหารและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล และในขอ 16.1.3 การวิเคราะหฐานะการเงินในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนของผูถือหุน) 

ในมุมมองดานภาษีเงินไดนิติบุคคล เงื่อนไขภายใตใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) ของ Baconco ซ่ึง
ครอบคลุมระยะเวลา 50 ปและเร่ิมมีผลต้ังแตวันท่ี 27 เมษายน 2538 มีการกําหนดสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับลักษณะของ
การประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตในตอนแรก กลาวคือ ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตหรือ
ผสมสินคาปุยเคมีเพ่ือขายและจัดจําหนาย ท้ังในประเทศและตางประเทศใหเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 15 

ตัวอยางเชน ปุยเคมีเชิงผสม NPK และปุยชนิดนํ้า เปนตน ในขณะท่ีผลกําไรท่ีอยูนอกเหนือลักษณะของการประกอบธุรกิจ
ท่ีไดรับอนุญาตในตอนแรก กลาวคือ สินคาท่ีไมเขาขายปุยเคมีและไมไดมาจากกระบวนการผลิตหรือผสม กําหนดให เสีย
ภาษีเงินนิติบุคคลในอัตราปกติท่ีรอยละ 25 (Standard Rate) ตัวอยางเชน สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทตางๆ 
และการใหบริการเชาพ้ืนท่ี เปนตน 

รัฐบาลของประเทศเวียดนามโดย the National Assembly of Vietnam ไดอนุมัติการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
อัตราปกติที่รอยละ 25 มาอยูที่รอยละ 22 มีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2557 และจากน้ันใหปรับลดมาอยูท่ีรอยละ 20 มีผล
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 โดยกําหนดใหมีผลเปนการท่ัวไป ยกเวนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมี 
(ก.) จํานวนพนักงานประจําไมเกิน 200 คนและ (ข.) มีรายไดตอปไมเกิน 20,000 ลานเวียดนามดองหรือประมาณ 30 ลาน
บาท (อางอิงอัตราแลกเปล่ียน 0.0015 บาทตอเวียดนามดอง) ดังน้ัน คาดวา Baconco จะมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เม่ือคิดคํานวณเปนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีแทจริง ลดลงในอนาคตตามชวงระยะเวลาท่ีผลของการปรับลดอัตราภาษี
ขางตนใชบังคับ 
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กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 218.1 ลานบาท 201.9 ลานบาทและ 
264.2 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิท่ีรอยละ 7.3 รอยละ 6.0 และรอยละ 8.1 ตามลําดับ  

16.1.3 การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

หนวย: ลานบาท หรือ                         
ไดระบุไวเปนอยางอื่น 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 (ไมตรวจสอบ) 2555 (ตรวจสอบ) 2556 (ตรวจสอบ) 

จํานวน รอยละ1/
 จํานวน รอยละ 1/

 จํานวน รอยละ 1/
 

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  334.2   29.5   314.8   24.0   117.5   9.0  

ลูกหน้ีการคา  47.1   4.2   80.1   6.1   260.7   20.0  

ลูกหน้ีอื่น  64.7   5.7   38.8   3.0   15.3   1.2  

ส วนของ ลูกห น้ีระยะยาวกิจการ ท่ี
เก่ียวของกันท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หน่ึงป 

 30.9   2.7   31.3   2.4   -     -    

สินคาคงเหลือ  423.1   37.4   525.9   40.1   497.9   38.1  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  34.4   3.0   44.0   3.4   36.4   2.8  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  934.5   82.6   1,034.8   78.9   927.7   71.1  

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

ลูกหน้ีระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกัน  31.3   2.8   -     -     -     -    

อาคารและอุปกรณ  157.6   13.9   272.6   20.8   374.8   28.7  

สินทรัพยไมมีตัวตน  0.6   0.1   0.2   0.0   0.0   0.0  

เงินจายลวงหนาสําหรับสิทธิการใชท่ีดิน  5.3   0.5   4.2   0.3   3.2   0.2  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  2.8   0.2   -     -     -     -    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  197.5   17.4   277.0   21.1   378.0   28.9  

รวมสินทรัพย  1,132.0   100.0   1,311.9   100.0   1,305.7   100.0  

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของสินทรัพยรวม 

สินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 1,132.0 ลานบาท 1,311.9 ลานบาทและ 1,305.7 ลาน
บาท ตามลําดับ องคประกอบหลักของสินทรัพยรวมประกอบไปดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินคาคงเหลือ
และอาคารและอุปกรณ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 สินทรัพยรวมเพ่ิมข้ึน 179.9 ลานบาทหรือรอยละ 15.9 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา โดย
มีสาเหตุหลักเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน กลาวคือ ลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน  33.0 
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ลานบาทและสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน 102.8 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองและเปนปจจัยสนับสนุนตอการเพ่ิมข้ึนของรายไดในรอบ
ปบัญชีนั้น ในขณะท่ีอาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 115.0 ลานบาท เกิดจากการลงทุนพัฒนาโครงการ BCC III และ BCC V  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 สินทรัพยรวมลดลง 6.2 ลานบาทหรือรอยละ 0.5 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา โดยมี
สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของสินทรัพยหมุนเวียน กลาวคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 197.3 ลานบาท
เกิดจากการใชเงินสดไปกับสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน ลงทุนเพ่ิมเติมสําหรับแผนการดําเนินการในระยะท่ี 2 ของ 
BCC V และเงินปนผลจายใหแกผูถือหุน อน่ึง เงินสนับสนุนตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกูรวมกับ TVA ซ่ึงถูกบันทึกเปน
ลูกหน้ีระยะยาวกิจการท่ีเก่ียวของกันไดรับการชําระคืนท้ังจํานวน พรอมกับสวนแบงรายไดหลังหักตนทุนและคาใชจายท่ี
เก่ียวของในชวงระยะเวลาดําเนินงานของคลังสินคาทัณฑบนและในอัตราท่ีตกลงรวมกันไวในรอบปบัญชี 2556 

สินทรัพยหมุนเวียน 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหน้ีการคาประกอบไปดวย ลูกหน้ีการคาจากรายการขายใหแกกลุมลูกคาท่ีเปนผูประกอบการคาสงและคาปลีกใน
ประเทศเวียดนาม และกลุมลูกคาท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปและชองทางการขายและจัดจําหนายสินคาในตางประเทศ 
ตลอดจนลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน ไดแก TVA ท่ีตองชําระคาเชาในอัตราท่ีตกลงรวมกันตามเงื่อนไขภายใต
สัญญาการใหบริการใหแก Baconco เปนรายเดือน ท้ังน้ี ลูกหน้ีการคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 
เทากับ 47.1 ลานบาท 80.1 ลานบาทและ 260.7 ลานบาท ตามลําดับ 

ภายหลังท่ีกลุมบริษัท TTA เขาซ้ือกิจการในป 2552 Baconco มีการเปล่ียนนโยบายเรียกเก็บเงินจากลูกคา ซ่ึงเปนหน่ึงใน
แนวทางการริเร่ิมปรับโครงสรางการประกอบธุรกิจเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความสามารถ
ในการแขงขันและฐานะการเงินของ Baconco ในระยะยาว ท้ังน้ีเพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองและลดความเส่ียงดานเครดิต
ท่ีอาจเกิดข้ึน รายการขายท้ังในประเทศและตางประเทศสวนใหญจะเปนการเรียกเก็บเงินคาสินคาลวงหนาหรือเม่ือมีการ
จัดสง หรือเปนการใหเงื่อนไขระยะเวลาเรียกเก็บเงินไมเกิน 30-90 วัน ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ประวัติการเรียกชําระเงิน 
ประเภทของสินคาในหมวดผลิตภัณฑที่ขาย ปริมาณและความถ่ีของการส่ังซ้ือ ตลอดจนผลกระทบของสภาพอากาศและ
ฤดูกาลท่ีมีตอปริมาณความตองการสินคาในแตละชวงเวลา 

ตารางตอไปน้ีแสดงลูกหน้ีการคา จําแนกตามประเภทลูกคา 

หนวย: ลานบาท หรือ                         
ไดระบุไวเปนอยางอื่น 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

จํานวน รอยละ1/
 จํานวน รอยละ 1/

 จํานวน รอยละ 1/
 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ยังไมครบกําหนดชําระ(1)  1.4  100.0  1.1  100.0  1.8  100.0 

กิจการอ่ืน 

ยังไมครบกําหนดชําระ  44.3  89.8  74.9  94.4  246.3  94.5 

เกินกําหนดชําระ       
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หนวย: ลานบาท หรือ                         
ไดระบุไวเปนอยางอื่น 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

จํานวน รอยละ1/
 จํานวน รอยละ 1/

 จํานวน รอยละ 1/
 

- นอยกวา 3 เดือน  1.6  3.2  3.2  4.1 13.2 5.0 

- 3 – 6 เดือน  -    -  1.2  1.5  - - 

- 6 – 12 เดือน  -    -  -    -  1.1   0.4 

- มากกวา 12 เดือน  3.4  7.0  -    - - - 

รวม 49.3 100.0 79.4 100.0 260.6 100.0 

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (3.6) (7.3)  (0.4) (0.5)  (1.6) (0.6) 

ลูกหน้ีการคากิจการอ่ืนสุทธิ (2) 45.7 92.7 79.0 99.5 258.9 99.4 

ลูกหน้ีการคาสุทธิ (1)+(2)  47.1   80.1  260.7 

หมายเหตุ: 
1/รอยละของลูกหนี้การคาแตละประเภท โดยจําแนกเปนกิจการท่ีเก่ียวของกันและกิจการอ่ืน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 ลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 33.0 ลานบาทหรือรอยละ 70.0 และเพ่ิมข้ึน 180.6 ลานบาท
หรือรอยละ 225.5 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองและเปนปจจัยสนับสนุนตอรายไดในรอบป
บัญชีน้ัน โดยเฉพาะในสวนของรายไดจากขายตางประเทศของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตร ซ่ึงลูกคา
ตางประเทศกลุมน้ีเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปรายใหญและยังไมเคยมีประวัติการคางชําระ ท้ังน้ี คาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญจํานวน 3.6 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.3 ของลูกหน้ีการคากิจการอ่ืนกอนหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2554 เปนผลจากรายการขายใหแกลูกคาในประเทศจํานวน 2 รายซ่ึงเกิดข้ึนในอดีต กลาวคือ กอนท่ีกลุม
บริษัท TTA เขาซ้ือกิจการในป 2552 โดยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวนดังกลาวเกินกําหนดชําระมากกวา 3 ป จึงถูกลาง
ออก (write off) ในรอบปบัญชี 2555 สําหรับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 0.4 ลานบาทและ 1.6 ลานบาทหรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.5 และรอยละ 0.6 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 ตามลําดับ เปนผลจากรายการขายใหแกลูกคา
ในประเทศรายเดียวซ่ึงเปนลูกคาและเร่ิมมีการซ้ือขายกับ Baconco ต้ังแตในป 2549 โดยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมข้ึน
จาก 0.4 ลานบาท มาอยูที่ 1.6 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 1.2 ลานบาทมีสาเหตุเกิดจากการปรับเพ่ิมอัตราสวนรอย
ละของลูกหน้ีเกินกําหนดชําระตามนโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ อน่ึง Baconco มีนโยบายท่ีจะไมทํารายการขาย
แบบเครดิตใหแกลูกคาท่ีมียอดเกินกําหนดชําระจนกระท่ังลูกคารายดังกลาวไดดําเนินการชําระยอดคงคางเปนท่ีเรียบรอย
แลว 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 อยูท่ี 4.0 วัน 7.0 วันและ 19.1 

วัน ตามลําดับ ซ่ึงอยูในกรอบนโยบายเรียกเก็บเงินจากลูกคา โดยในแตละรอบปบัญชีดังกลาว Baconco มีหน้ีเสียใน
จํานวนนอยและไมมีสาระสําคัญ  

สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 423.1 ลานบาท 525.9 ลานบาทและ 497.9 ลานบาท
ตามลําดับโดยมีสินคาระหวางทาง (มูลคาสวนใหญคือ วัตถุดิบท่ีส่ังซ้ือและอยูในข้ันตอนการจัดสงทางเรือจากบริษัทคูคา
ในตางประเทศ) และวัตถุดิบ ซ่ึงเม่ือนับรวมกันแลวคิดเปนสวนใหญหรืออยูในชวงรอยละ 72.5 ถึงรอยละ 75.9 ของสินคา
คงเหลือรวมณ วันส้ินรอบปบัญชีดังกลาว 



สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ี 2 หนาท่ี 256 

ตารางตอไปน้ีแสดงสินคาคงเหลือ จําแนกตามประเภทหลัก 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/
 ลานบาท รอยละ 1/

 ลานบาท รอยละ 1/
 

สินคาระหวางทาง  124.0   29.3   123.9   23.6   71.6   14.4  

วัตถุดิบ  197.1   46.6   264.8   50.3   289.5   58.2  

วัสดุและอุปกรณ  29.4   7.0   25.9   4.9   32.1   6.5  

สินคาสําเร็จรูป  26.4   6.2   64.0   12.2   62.1   12.5  

สินคาเพ่ือขาย 46.3   10.9   47.6   9.0   42.5   8.5  

สินคาคงเหลือรวม 423.1   100.0   526.1   100.0   497.9   100.0  

หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง  -     -     (0.2)  (0.0)  -     -    

สินคาคงเหลือสุทธิ 423.1   100.0   525.9   100.0   497.9   100.0  

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของสินคาคงเหลือรวม 

Baconco มีการนําเขาวัตถุดิบหลายรายการจากบริษัทคูคาในตางประเทศ โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิต
สินคาในหมวดผลิตภัณฑปุยเคมีสวนหน่ึงมีสาเหตุหลักคือ วัตถุดิบหลักบางรายการไมสามารถจัดหาไดในประเทศ
เวียดนาม เชน ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulphate (SA)) และปุยเคมีในกลุมโพแทส (K2O) โดยมีนโยบาย
ควบคุมปริมาณสินคาคงคลังใหอยูในระดับเหมาะสมกลาวคือ Baconco จะวางแผนการจัดซ้ือจัดหาไวลวงหนาเพ่ือลด
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีตองใชในการจัดเตรียมและจัดสงจากบริษัทคู
คา ตลอดจนประเภทและปริมาณท่ีตองใชตามแผนการผลิตในแตละเดือน เพ่ือใหไดวัตถุดิบหลักท่ีมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานในปริมาณท่ีเพียงพอ และอยูในภายใตเงื่อนไขการซ้ือขายท่ีเปนไปตามราคาตลาด 

สําหรับสินคาสําเร็จรูปและสินคาเพ่ือขายในกลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรโดยปกติจะมีอายุการเก็บ (Shelf 

Life) อยูท่ี 2 ป เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพขององคประกอบทางเคมีจะมีแนวโนมลดลงเม่ือเวลาผานไป 
ข้ึนอยูกับประเภทสินคา วิธีและสภาพแวดลอมในการเก็บรักษา ดังน้ัน เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพและลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความผันผวนของราคาขาย Baconco จึงมีนโยบายเก็บสินคาสําเร็จรูปและสินคาเพ่ือขายสวนใหญในปริมาณท่ี
เพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาในแตละชวงเวลา ซ่ึงประเมินโดยทีมงานขายและการตลาด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 สินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน 102.8 ลานบาทหรือรอยละ 24.3 และลดลง 28.1 ลานบาท
หรือรอยละ 5.3 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 อยูที่ 4.2 วัน 5.4 วันและ 8.1 
วัน ตามลําดับ โดยในแตละรอบปบัญชีดังกลาว Baconco มีการดอยคาของสินคาคงเหลือในจํานวนนอยและไมมี
สาระสําคัญ 
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สินทรัพยไมหมุนเวียน 

อาคารและอุปกรณ 

อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ซ่ึงประกอบไปดวย อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
ยานพาหนะ อุปกรณสํานักงานและสินทรัพยระหวางกอสรางท่ีเก่ียวของกับการลงทุนเพ่ือพัฒนา BCC III และ BCC V 
เทากับ 157.6 ลานบาท 272.6 ลานบาทและ 374.8 ลานบาท ตามลําดับ 

ตารางตอไปน้ีแสดงอาคารและอุปกรณ จําแนกตามประเภทสินทรัพย 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 2555 2556 

ลานบาท รอยละ 1/
 ลานบาท รอยละ 1/

 ลานบาท รอยละ 1/
 

อาคาร 97.6   62.0   147.2   54.0   284.4   75.9  

เครื่องจักรและอุปกรณ 45.1   28.6   66.3   24.3   58.7   15.7  

ยานพาหนะ 12.3   7.8   10.6   3.9   18.1   4.8  

อุปกรณสํานักงาน 1.8   1.1   1.5   0.5   1.0   0.3  

สินทรัพยระหวางกอสราง 0.7   0.5   47.1   17.3   12.6   3.4  

อาคารและอุปกรณสุทธิ 157.6   100.0   272.6   100.0   374.8   100.0  

หมายเหตุ: 
1/รอยละของอาคารและอุปกรณสุทธิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 115.0 ลานบาทหรือรอยละ 73.0 และเพ่ิมข้ึน 102.2 

ลานบาทหรือรอยละ 37.5 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของอาคารและอุปกรณดังกลาวมี
สาเหตุหลักเกิดจากการพัฒนา BCC III และ BCC V โดยสินทรัพยระหวางกอสรางก็เปนผลของการพัฒนาอาคารดังกลาว 
นอกจากน้ี ในรอบปบัญชี 2555 Baconco ไดติดต้ังระบบมือกลอัตโนมัติสําหรับข้ันตอนการบรรจุหีบหอ รวมถึงระบบ
บําบัดนํ้าเสียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิต 

การลงทุนอยางตอเน่ืองในการตอยอดธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา สงผลใหพ้ืนท่ีใหเชาจัดเก็บสินคาขยายตัวและ 
Baconco มีรายไดในรูปของคาเชาเพ่ิมข้ึน โดยในปจจุบันมีอาคารจัดเก็บสินคาท่ีเปดใหบริการในเชิงพาณิชยแกลูกคา
ภายนอกเปนการท่ัวไปจํานวน 3 แหง ดวยพ้ืนท่ีจัดเก็บสินคารวมท้ังส้ิน 34,800 ตารางเมตร แบงเปนอาคาร BCC I 

จํานวน 2,000 ตารางเมตร อาคาร BCC III จํานวน 6,000 ตารางเมตรและอาคาร BCC V จํานวน 26,800 ตารางเมตร 

อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากขอจํากัดทางกฎหมาย Baconco ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดความรับผิดท่ีมีผูถือหุนชาวตางชาติเปน
เจาของเพียงรายเดียว (Foreign Entity) ไมไดรับอนุญาตใหซ้ือหรือถือครองกรรมสิทธ์ิบนท่ีดินในประเทศเวียดนาม แตมี
สิทธิในการเชาท่ีดิน ดวยเหตุน้ี สํานักงานใหญ โรงงานและอาคารทุกแหงท่ี Baconco ใชเปนฐานสําหรับการประกอบ
ธุรกิจ ซ่ึงต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I เขตพ้ืนท่ี Ba Ria-Vung Tau ทางตอนใตของประเทศเวียดนามตลอดจน
สํานักงานตัวแทนใน Ho Chi Minh City และสาขาท่ี Hai Phong City ของ Baconco เปนการใชประโยชนบนท่ีดินเชาจาก
บุคคลภายนอกท้ังหมด โดยเปนไปตามเน้ือหาในสัญญาเชากับผูใหเชาแตละราย และท่ีสําคัญคือ สอดคลองกับระยะเวลา
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และขอบขายการประกอบธุรกิจท่ี Baconco สามารถกระทําไดตามเงื่อนไขภายใตใบอนุญาตการลงทุน (Investment 

Certificate) 

ความเหมาะสมของโครงสรางทุน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 0.4 เทา 0.5 เทาและ 0.3 เทา 
ตามลําดับ อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับท่ีคอนขางคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีผานมา สะทอนใหเห็นถึง
โครงสรางทุนท่ีแข็งแกรงของ Baconco 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

หนวย: ลานบาท หรือ                         
ไดระบุไวเปนอยางอื่น 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2554 (ไมตรวจสอบ) 2555 (ตรวจสอบ) 2556 (ตรวจสอบ) 

จํานวน รอยละ1/
 จํานวน รอยละ 1/

 จํานวน รอยละ 1/
 

หน้ีสินหมุนเวียน       

เจาหน้ีการคา  146.5   12.9   318.7   24.3   141.2   10.8  

เงินรับลวงหนาจากลูกคา  125.5   11.1   8.5   0.6   5.9   0.5  

ภาษีเงินไดคางจาย  12.2   1.1   22.4   1.7   27.4   2.1  

คาใชจายคางจาย  48.8   4.3   68.7   5.2   65.7   5.0  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  13.4   1.2   15.9   1.2   18.8   1.4  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  346.5   30.6   434.2   33.1   259.0   19.8  

หน้ีสินไมหมุนเวียน       

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  4.8   0.4   4.8   0.4   4.8   0.4  

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  4.8   0.4   4.8   0.4   4.8   0.4  

รวมหน้ีสิน  351.3   31.0   438.9   33.5   263.8   20.2  

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว       

   ทุนจดทะเบียน  958.4   84.7   958.4   73.1   958.4   73.4  

   ทุนท่ีชําระแลว  958.4   84.7   958.4   73.1   958.4   73.4  

กําไร (ขาดทุน) สะสม       

   ยังไมไดจัดสรร  47.6   4.2   139.8   10.7   305.4   23.4  

   องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน  (225.3)  (19.9)  (225.3)  (17.2)  (221.9)  (17.0) 

รวมสวนของผูถือหุน  780.7   69.0   872.9   66.5   1,041.9   79.8  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  1,132.0   100.0   1,311.9   100.0   1,305.7   100.0  

หมายเหตุ: 
1/ รอยละของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนรวม 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 351.3 ลานบาท 438.9 ลานบาทและ 263.8 ลานบาท 
ตามลําดับ องคประกอบหลักของหน้ีสินรวมประกอบไปดวยเจาหน้ีการคา เงินรับลวงหนาจากลูกคาและคาใชจายคางจาย 
ซ่ึงเกิดจากการดําเนินงานและไมมีหน้ีสินท่ีกอใหเกิดภาระดอกเบ้ียจาย (Interest-bearing debts) 
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หนี้สินหมุนเวียน 

เจาหนี้การคา 

เจาหน้ีการคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ซ่ึงสวนใหญประกอบไปดวยเจาหน้ีการคาจากรายการซ้ือ
วัตถุดิบท้ังในประเทศและตางประเทศ เทากับ 146.5 ลานบาท 318.7 ลานบาทและ 141.2 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 เจาหน้ีการคาเพ่ิมข้ึน 172.1 ลานบาทหรือรอยละ 117.5 และลดลง 177.5 ลาน
บาทหรือรอยละ 55.7 จากวันส้ินสุดรอบปบัญชีกอนหนา ตามลําดับ การเปล่ียนแปลงของเจาหน้ีการคาดังกลาวเกิดจาก
การดําเนินงานและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสินคาคงเหลือ ซ่ึงเปนผลมาจากการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
และการประเมินความตองการของกลุมลูกคาในแตละชวงเวลาโดยทีมงานขายและการตลาด 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 

เงินรับลวงหนาจากลูกคาณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 125.5 ลานบาท 8.5 ลานบาทและ 5.9 ลาน
บาท ตามลําดับเงินรับลวงหนาจากลูกคาสะทอนนโยบายเรียกเก็บเงินจากลูกคา เพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองและลด
ความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ  

คาใชจายคางจาย 

คาใชจายคางจาย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 48.8 ลานบาท 68.7 ลานบาทและ 65.7 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยมีสวนลดการคาคางจายคิดเปนสวนใหญหรืออยูในชวงรอยละ 84.3 ถึงรอยละ 97.8 ของคาใชจายคางจาย 
ณ วันส้ินรอบปบัญชีดังกลาวท้ังน้ี สวนลดการคาคางจายเปนสวนหน่ึงของกลยุทธการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมี
เพ่ือการเกษตรโดยลูกคาจะไดรับสวนลดเม่ือมีการส่ังซ้ือสินคาในปริมาณ และ/หรือจํานวนท่ีตกลงกันในแตละรอบระยะ  

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 ซ่ึงประกอบไปดวยทุนจดทะเบียนท่ีออกและชําระแลว กําไร
สะสม และผลตางอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน เทากับ 780.7 ลานบาท 872.9 ลานบาทและ 1,041.9 

ลานบาท ตามลําดับ ผลประกอบการท่ีมีกําไรสุทธิในแตละรอบปบัญชีดังกลาวสงผลใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ท้ังน้ี Baconco ไดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 

และ 2556 เปนจํานวนเทากับ 109.7 ลานบาท 98.5 ลานบาทและ 67.9 ลานบาท ซ่ึงเทียบเทาอัตราการจายเงินปนผลท่ี
รอยละ 50.3 รอยละ 48.8 และรอยละ 25.7 ตามลําดับ 

สืบเน่ืองจากการปรับงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือสะทอนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบันในแตละรอบปบัญชีท่ี
นําเสนอตามผลของรายงานการตรวจสอบภาษียอนหลังโดย Department of Taxation Ba Ria-Vung Tau สวนของผูถือ
หุนตนงวดสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ถูกปรับลดดวยคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีอ่ืนท่ี
ชําระขาดไปสุทธิ (Underpaid) ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 เปนจํานวน 
10.3 ลานบาท (รายละเอียดเก่ียวกับผลของการตรวจสอบภาษียอนหลังมีกลาวไวในขอ 16.1.2 การวิเคราะหผลการ
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ดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคาใชจายในการบริหารและภาษีเงินไดนิติบุคคล และในขอ 16.1.3 การวิเคราะหฐานะ
การเงินในสวนท่ีเก่ียวของกับสวนของผูถือหุน) 

สภาพคลอง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ประกอบกับแนวทางการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก  นโยบายเรียกเก็บเงินจาก
ลูกคา การบริหารจัดการและควบคุมสินคาคงคลัง ตลอดจนการขยายฐานลูกคาและเพ่ิมชองทางการขายและจัดจําหนาย
ในตลาดตางประเทศใหมากข้ึน สงผลใหเกิดการถือครองเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเปนจํานวนท่ีคอนขางมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดรายไดและสินทรัพยรวม เปนแหลงสภาพคลองและพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอโครงสรางทุนท่ีแข็งแกรง 
และเพ่ือใชลงทุนในการขยายธุรกิจของ Baconco 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมดําเนินงานสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 เทากับ 6.1 ลานบาท และ
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 เทากับ 199.7 

ลานบาทและ 3.5 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 กําไรสุทธิสําหรับงวดจํานวน 218.1 ลานบาท ถูกปรับปรุงดวยรายการท่ี
ไมใชเงินสดและการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน จนเปนผลใหเกิดกระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวน 6.1 ลานบาท รายการหักลดท่ีเปนสาเหตุหลักของกระแสเงินสดท่ีใชไปกับกิจกรรมดําเนินงานดังกลาว 
ประกอบไปดวยการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาจํานวน 37.1 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 54.9 ลานบาท การ
เพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือจํานวน 168.7 ลานบาทและการลดลงของเงินรับลวงหนาจากลูกคาจํานวน 58.5 ลานบาท เปน
ตน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 199.7 ลานบาทสวน
ใหญเกิดจากผลกําไรสุทธิสําหรับงวดจํานวน 201.9 ลานบาท ปรับเพ่ิมดวยคาใชจายท่ีไมใชเงินสดหลัก ไดแก คาเส่ือม
ราคาจํานวน 25.1 ลานบาท และปรับเพ่ิมเพ่ือสะทอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานไดแก การลดลง
ของลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 25.9 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาจํานวน 172.1 ลานบาท หักลดดวยการเพ่ิมข้ึนของ
ลูกหน้ีการคาจํานวน 33.3 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของสินคาคงเหลือจํานวน 103.0 ลานบาทและการลดลงของเงินรับ
ลวงหนาจากลูกคาจํานวน 117.0 ลานบาท เปนตน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3.5 ลานบาทสวน
ใหญเกิดจากผลกําไรสุทธิสําหรับงวดจํานวน 264.2 ลานบาท ปรับเพ่ิมดวยคาใชจายท่ีไมใชเงินสดหลัก ไดแก คาเส่ือม
ราคาจํานวน 31.4 ลานบาท และปรับเพ่ิมเพ่ือสะทอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานไดแก การลดลง
ของลูกหน้ีอ่ืนจํานวน 23.5 ลานบาท การลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 28.3 ลานบาท หักลดดวยการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ี
การคาจํานวน 181.9 ลานบาทและการลดลงของเจาหน้ีการคาจํานวน 177.5 ลานบาท เปนตน 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 กระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมลงทุนเทากับ 83.9 ลาน
บาท 109.2 ลานบาทและ 102.3 ลานบาท ตามลําดับ 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 กระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมลงทุนสวนใหญเกิดจากการสนับสนุนทาง
การเงินเปนจํานวน 2.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 58.0 ลานบาทใหแก TVA ตามเงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกู และการ
ลงทุนในอาคารและอุปกรณ โดย Baconco เร่ิมดําเนินการกอสราง BCC III ในรอบปบัญชี 2554 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 Baconco ลงทุนในสวนท่ีเหลือสําหรับการกอสรางจนสามารถเร่ิมเปด
ใหบริการ BCC III แกลูกคาภายนอกในเชิงพาณิชยไดเปนคร้ังแรกในชวงเดือนกุมภาพันธ 2555 นอกเหนือจากน้ีคือ 
Baconco มีการลงทุนติดต้ังระบบมือกลอัตโนมัติสําหรับข้ันตอนการบรรจุหีบหอ รวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสีย  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการผลิต รวมถึงการขยายธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคา โดยเร่ิมดําเนินการ
กอสราง BCC V สําหรับเงินสนับสนุนทางการเงินท่ีให TVA ในรอบปบัญชีกอนหนาก็ไดรับชําระคืนบางสวนเปนจํานวน 

1.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับ 30.9 ลานบาทในรอบปบัญชี 2555 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 Baconco ดําเนินการตอเน่ืองในการพัฒนา BCC V ระยะท่ี 1 จน
สามารถเร่ิมเปดใหบริการ BCC V แกลูกคาภายนอกในเชิงพาณิชยไดเปนคร้ังแรกในชวงเดือนมีนาคม 2556 และลงทุน
พัฒนาตอเน่ืองตามแผนการดําเนินการในระยะท่ี 2 เพ่ือใหเปดบริการไดท้ังหมดภายในเดือนมกราคม 2557 2556 การ
ลงทุนพัฒนา BCC V ถือเปนสวนใหญของกระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมลงทุน สําหรับเงินสนับสนุนทางการเงินใหแก 
TVA ในสวนท่ีเหลือ Baconco ไดรับชําระคืนท้ังจํานวนในรอบปบัญชี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2556 กระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 109.7 ลาน
บาทและ 98.5 ลานบาท ตามลําดับ โดย Baconco มีการเบิกเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารพาณิชยในประเทศเวียดนาม 
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน แตไดชําระคืนท้ังจํานวนในรอบปบัญชีเดียวกัน ดังน้ัน กระแสเงินสดใชไปกับกิจกรรมจัดหา
เงินท้ังจํานวนจึงเปนผลจากการจายเงินปนผล 

อน่ึง ไมมีกระแสเงินสดท่ีไดมาจากหรือใชไปกับกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2.7 เทา 2.4 เทาและ 3.6 เทา ตามลําดับ 
อัตราสวนสภาพคลองอยูในระดับท่ีคอนขางสูง โดยมีสาเหตุหลักจากการมีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวนมากหรือคิดเปน
สัดสวนอยูในชวงรอยละ 71.1 ถึงรอยละ 82.6 เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดของสินทรัพยรวม ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีดังกลาว  
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อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

อัตรากําไรสุทธิสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับรอยละ 7.3 รอยละ 6.0 และ 

รอยละ 8.1 ตามลําดับสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของตนทุนวัตถุดิบท่ีใชในกระบวนการผลิตสินคาในหมวดผลิตภัณฑ
ปุยเคมี นอกจากน้ี นอกเหนือไปจากตนทุนวัตถุดิบ สวนหน่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโครงสรางตนทุนและคาใชจาย
ในรายการท่ีสําคัญ เชน คาจางแรงงาน ตลอดจนคาขนสงและคาใชจายท่ีเก่ียวกับบุคลากร เปนตน 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราการหมุนของสินทรัพยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 2.9 เทา 2.8 เทา
และ 2.5 เทา ตามลําดับ การลดลงของอัตราการหมุนของสินทรัพยเปนผลจากการลงทุนพัฒนา BCC III และ BCC V ซ่ึง
สงผลใหอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยรวมโดยเฉล่ียเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราท่ีสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการขาย
และบริการรวมในแตละรอบปบัญชีดังกลาว อยางไรก็ดี การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปสูธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือ
เก็บสินคาเปนผลสืบเน่ืองจากการดําเนินการตามแผนธุรกิจท่ีมุงเนนใหเกิดการกระจายความเส่ียงและสรางรายไดตอเน่ือง 
(Recurring Income) จากธุรกิจอ่ืนท่ีมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต นอกเหนือไปจากธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือ
การเกษตรท่ีมีระดับการแขงขันสูงและเปล่ียนแปลงตามสภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจการเกษตรโดยรวม 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 2555 และ 2556 เทากับ 0.4 เทา 0.5 เทาและ 0.3 เทา 
ตามลําดับ และไมมีหน้ีสินท่ีกอใหเกิดภาระดอกเบ้ียจาย (Interest-bearing debts) อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
คงท่ีอยูในระดับตํ่าเน่ืองจากผลประกอบการท่ีมีกําไรสุทธิอยางตอเน่ือง สวนของผูถือหุนจึงเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

16.2 ปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

16.2.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับโครงสรางของบริษัทฯ 

16.2.1.1 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ดังนั้น รายไดของบริษัทฯ จึง
ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของ Baconco ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Core Business) และถือเปน
บริษัทแกน (Core Company) ของ PMTA 

ดวยลักษณะการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) รายไดหลักของ
บริษัทฯ จึงเกิดจากการรับเงินปนผลจาก Baconco เปนหลัก โดย Baconco เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 100 การจายเงินปนผลของ Baconco ใหแกบริษัทฯ จะอยูภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของของประเทศเวียดนาม ซ่ึงภายใต
กฎหมายวาดวยบริษัทของประเทศเวียดนามน้ัน Baconco ไมสามารถจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร
สุทธิท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการและ Baconco ไมสามารถจายเงินปนผลไดหาก Baconco ยังมีผลขาดทุนสะสม
ท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ ถึงแมวาในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะมีกําไรสุทธิก็ตาม 
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นอกจากน้ี การจายเงินปนผลโดยบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ จะตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงภายใต
กฎหมายวาดวยบริษัทของไทยและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) น้ัน 

บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากผลกําไรสุทธิท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

โดยไมสามารถจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมตามวิธีรวมตามสัดสวนซ่ึงมาจากกําไรสุทธิของ Baconco 

ไดและไมสามารถจายเงินปนผลไดหากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการถึงแมวาในรอบระยะเวลา
บัญชีน้ันจะมีกําไรสุทธิก็ตาม ดังน้ัน ความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จึงข้ึนอยูกับเงินปนผลท่ีไดรับจาก 

Baconco เน่ืองจากเงินปนผลดังกลาวถือเปนรายไดเกือบท้ังหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม Baconco ถือวาเปนบริษัทช้ันนําท่ีไดรับการยอมรับของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรในประเทศ
เวียดนาม Baconco มีกําลังการผลิตปุยเคมีประมาณ 350,000 เมตริกตันตอป โดยมีเครือขายการกระจายสินคาท่ี
ครอบคลุมผูคาสงท้ังในประเทศและตางประเทศกวา 140 ราย ภายหลังจากท่ี Soleado ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ TTA ไดเขา
ลงทุนใน Baconco ในชวงปลายป 2552 Baconco มีผลประกอบการท่ีดี โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 218.1 ลานบาท 201.9 
ลานบาท และ 264.2 ลานบาท ในป 2554 – 2556 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงคาดวา Baconco สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนซ่ึงก็คือบริษัทฯ ไดอยางตอเน่ืองตามนโยบายการจายเงินปนผล ทําใหบริษัทฯ มีรายได ผลกําไรสุทธิ และกําไรสะสม
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ อยูในเกณฑท่ีสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท้ังหมดของบริษัทฯ 
เชนเดียวกัน   

16.2.1.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนของเงินบาท/เงินดองอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายไดของ
บริษัทฯ 

เน่ืองจาก Baconco จายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานในประเทศเวียดนามซ่ึงอยูในรูปของสกุลเงินดอง 
ในขณะท่ีผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของในงบการเงินของบริษัทฯ จะอยูในรูปของสกุลเงินบาท ดังน้ัน ความ
ผันผวนของคาเงินดองเม่ือเทียบกับคาเงินบาทจึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ 

ในชวงระหวางป 2545 ถึงป 2555 เงินบาทมีคาแข็งข้ึนเมื่อเทียบกับเงินดองโดยเฉล่ียในอัตรารอยละ 6.4 ตอป อยางไรก็ดี 
หากพิจารณาจากกราฟดานลางจะเห็นวา แนวโนมอัตราแลกเปล่ียนของเงินดองเม่ือเทียบกับเงินบาทมีความผันผวนลด
นอยลงต้ังแตป 2554 เปนตนมา โดยบริษัทฯ และ Baconco มีการติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอยาง
สมํ่าเสมอ รวมถึงปจจัยตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตออัตราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังอยูในระหวางการศึกษาถึง
ความเปนไปไดของการเขาทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) กับสถาบันทางการเงินเพ่ือ
บริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
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16.2.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

16.2.2.1 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุยเคมีและราคาขายปุยเคมีอาจสงผลกระทบเชิงลบตอผล
การดําเนินงานของ Baconco 

ราคาขายปุยเคมีในเวียดนามจะกําหนดโดยอางอิงกับราคา อุปทานและอุปสงคในตลาดโลก รวมถึง อุปทานและอุปสงค
ภายในประเทศเวียดนาม ราคาขายปุยเคมียังข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท่ีไมสามารถควบคุมได อาทิเชน นโยบายภาครัฐ 
สภาพภูมิอากาศ การเก็งกําไรของราคาสินคา เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการบริหารจัดการความเส่ียงดังกลาว Baconco มีการ
กําหนดราคาขายสินคาดวยวิธีตนทุนบวกกําไร (Cost Plus Margin) โดยสินคาแตละรายการ Baconco ไดมีการกําหนด
ราคาขายใหสอดคลองกับอัตรากําไรท่ีคาดหวังซ่ึงจะข้ึนอยูกับสภาพตลาดและภาวะการแขงขัน ณ ขณะน้ัน และผูบริหาร
จะมีการปรับราคาขายสินคาเปนรายสัปดาหเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะตลาดและทันตอเหตุการณ นอกจากน้ี Baconco 

ยังมีการควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับตํ่า เพ่ือเปนการลดความเส่ียงตอความผันผวนของราคาสินคาโภคภัณฑ และ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดการดอยคาของสินคาคงคลัง โดยระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียของ Baconco เทากับ 4 วัน 5 วัน และ 8 วัน 
ในป 2554 – 2556 ตามลําดับ 

16.2.2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินดองเทียบกับสกุลเงินอ่ืน อาจสงผลกระทบในทางลบตอผล
ประกอบการและกระแสเงินสดของ Baconco 

การเคล่ือนไหวของมูลคาเงินดองเทียบกับสกุลเงินอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงสกุลเงินดอลลาสหรัฐ ฯ ซ่ึงเปนสกุลเงินหลักท่ี 
Baconco ใชในการชําระราคาวัตถุดิบนําเขาและการรับชําระราคาสินคาสงออกของบริษัท ดังน้ัน การเคล่ือนไหวของ
มูลคาเงินดองจึงสามารถสงผลกระทบเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอกระแสเงินสดและกําไรของ Baconco ในชวงท่ีผานมา 
เงินดองมีการออนตัวเม่ือเทียบกับเงินดอลลาสหรัฐฯ อยางตอเน่ือง ท้ังน้ี หากพิจารณาในชวง 2 – 3 ปท่ีผานมา จะพบวา 
การออนตัวมีแนวโนมรุนแรงข้ึน กลาวคือ ในชวงระหวางป 2545 - 2555 เงินดองมีมูลคาลดลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลา
สหรัฐฯ ในอัตรารอยละ 3.1 ตอปโดยเฉล่ีย ในขณะท่ีอัตราการลดลงเฉล่ียสูงข้ึนเปนรอยละ 5.4 ตอป ในชวงระหวางป 
2553 – 2555 อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากกราฟถัดไป แนวโนมในสามไตรมาสท่ีผานมาของป 2556 มีความผันผวนลด
นอยลง   

ในชวงระหวางป 2545 ถึงป 2555 เงินบาทมีคาแข็งข้ึนเมื่อเทียบกับเงินดองโดยเฉล่ียในอัตรารอยละ 6.4 ตอป และในชวง
ระหวางป 2553 – 2555 เงินบาทมีคาแข็งข้ึนเม่ือเทียบกับเงินดองโดยเฉล่ียในอัตรารอยละ 6.5 ตอป อยางไรก็ดี หาก
พิจารณาจากกราฟถัดไป แนวโนมในสามไตรมาสท่ีผานมาของป 2556 มีความผันผวนลดนอยลง 

ในอดีต Baconco ขายสินคาสวนใหญภายในประเทศเวียดนาม และรับรายไดในสกุลเงินดองเปนหลัก ในขณะท่ีวัตถุดิบ
ของการผลิตประกอบดวยวัตถุดิบภายในประเทศเวียดนามและวัตถุดิบท่ีตองนําเขาในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ดวยเหตุนี้ ผล
การดําเนินงานในอดีตของ Baconco จึงไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากการเคล่ือนไหวของมูลคาเงินดองและ
เงินดอลลาสหรัฐฯ อยางไรก็ดี ภายหลังจากท่ีกลุมบริษัท TTA ไดเขาลงทุนใน Baconco ในป 2552 และไดมีการแตงต้ัง
กลุมผูบริหารชุดใหม Baconco จึงไดปรับเปล่ียนกลยุทธใหมีความเหมาะสม เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนและผลกระทบท่ีเกิดตอธุรกิจ 
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ปจจุบัน Baconco ไมไดเขาทําสัญญาทางการเงินใดๆ เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากการ
ดําเนินการดังกลาวจะไมสามารถปองกันความเส่ียงท้ังหมดไดอยางแทจริง อีกท้ัง ยังมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเขาทํา
สัญญาทางการเงินดังกลาว อยางไรก็ดี Baconco พิจารณาท่ีจะดําเนินการบริหารความเส่ียงแบบธรรมชาติ (Natural 

Hedging Strategy) โดยการปรับโครงสรางรายไดและตนทุนวัตถุดิบ ท้ังน้ี จากตารางถัดไปจะเห็นไดวา มูลคาวัตถุดิบ
นําเขาและมูลคาสินคาสงออกของ Baconco ในป 2553 จะมีความแตกตางคอนขางมาก อยางไรก็ดี สวนตางดังกลาวมี
สัดสวนนอยลงภายหลังการปรับเปล่ียนกลยุทธ ดังน้ัน จะเห็นไดวา ความเส่ียงในการดําเนินงานจากการเปล่ียนแปลง
อัตราแลกเปล่ียนเร่ิมใกลเขาสูจุดสมดุลยมากข้ึน 

16.2.2.3 ธุรกิจเชาพื้นที่โรงงานเพ่ือเก็บสินคาของ Baconco จําเปนตองพึ่งพา TVA 

Baconco ไดเร่ิมธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาในป 2553 ภายหลังจากท่ีผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะเพ่ิมผลกําไรของ
ธุรกิจและใชประโยชนจากพ้ืนท่ีวางภายในเขตโรงงานใหเกิดประโยชน ณ ขณะน้ัน ภายใต ใบรับรองการลงทุน 
(Investment Certificate) ปจจุบันของ Baconco อนุญาตใหบริษัทปลอยเชาพ้ืนท่ีได แตไมสามารถใหบริการพ้ืนท่ีเชา
อยางเต็มรูปแบบกับผูเชารายยอย เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในลักษณะดังกลาวถือเปนสวนหน่ึงของธุรกิจการใหบริการโล
จิสติกส ซ่ึงมีขอจํากัดดานการลงทุนโดยบุคคลตางชาติ (Foreign Limit) ในประเทศเวียดนาม 

ดวยเหตุน้ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชพ้ืนท่ีวางดังกลาว Baconco จึงไดเขาทําสัญญาใหเชาพ้ืนท่ีกับTVA ซ่ึงมี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสท่ีเกี่ยวของในประเทศเวียดนาม โดยมีราคาและเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 
TVA ถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ ซ่ึงมีความสัมพันธตามรายละเอียดท่ีแสดงไวในสวนท่ี 2 หัวขอท่ี 14.1 

เร่ือง ความสัมพันธระหวาง PMTA และบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง TVAเปนบริษัท Flagship ของธุรกิจโลจิ
สติกสในประเทศเวียดนามซ่ึงมีความสัมพันธกับ TTA โดย TVA เปนบริษัทท่ีสามารถใหบริการดานโลจิสติกสใหแกลูกคา
แบบครบวงจร ไมวาจะเปนการขนสงภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ภายหลังจากท่ี TVA เชาพ้ืนท่ีจาก Baconco 

แลว พ้ืนท่ีดังกลาวจะถูกปลอยเชาใหแกผูเชา (End-customers) ในรูปแบบของการบริหารจัดการคลังสินคา ซ่ึงถือเปนสวน
หน่ึงของการใหบริการโลจิสติกสของ TVA แกลูกคา  

แมวาธุรกิจเชาพ้ืนท่ีโรงงานเพ่ือเก็บสินคาของ Baconco จะตองพ่ึงพิงใบอนุญาตประกอบธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส
ของ TVA อยางไรก็ดี ความเส่ียงน้ียังคอนขางจํากัด เน่ืองจากรายไดและกําไรจากการดําเนินงานของ ธุรกิจดังกลาวมี
สัดสวนนอยเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายและบริการรวมของ Baconco โดยในชวงป 2554 - 2556 สัดสวนรายไดจาก
การบริการเชาพ้ืนท่ีตอรายไดจากการขายและบริการรวมคิดเปนอัตรารอยละ 0.1 รอยละ 0.2 และรอยละ 0.5 ตามลําดับ 
และสัดสวนกําไรกอนภาษีเงินไดจากบริการเชาพ้ืนท่ีตอกําไรกอนภาษีเงินไดรวมคิดเปนอัตรารอยละ 1.4 รอยละ 3.2 และ
รอยละ 2.1 ตามลําดับท้ังน้ี ในอนาคต หากกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในประเทศเวียดนามมีการผอนปรนเก่ียวกับ
ขอจํากัดดานการลงทุนในธุรกิจดังกลาวโดยบุคคลตางชาติ หรือไมมีการกําหนดขอจํากัดดานการถือหุนดังกลาวอีกตอไป 
บริษัทฯ และ Baconco จะรวมกันศึกษาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของการดําเนินการเพ่ือขอใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศเวียดนามตอไป 
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16.2.2.4 ความเส่ียงจากการที่ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุและอาจจะไมไดรับการตอ
อายุในอนาคต 

Baconco เปนบริษัทจํากัดความรับผิดท่ีมีเจาของเพียงรายเดียว (Single Member Limited Liability Company 

(“SMLLC”)) ท่ีจดทะเบียนจัดตั้งภายใตกฎหมายของเวียดนามโดยในการจัดต้ังบริษัทน้ัน ผูลงทุนตางชาติตองย่ืนเอกสาร
คําขอท่ีสมบูรณเพ่ือย่ืนขอใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) (ซ่ึงเทียบเทากับหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
วิสาหกิจ) ตอหนวยงานท่ีมีอํานาจใหอนุญาตของจังหวัด Baconco ไดรับอนุมัติใหประกอบธุรกิจภายใตใบรับรองการ
ลงทุน ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาการประกอบกิจการท้ังส้ิน 50 ป เร่ิมต้ังแตวันท่ี 27 เมษายน 2538 Baconco จึงมีความเส่ียง
ในการดําเนินธุรกิจหากใบรับรองการลงทุนของ Baconco หมดอายุและไมไดรับการตออายุใบรับรองการลงทุนตอไปใน
อนาคตท้ังน้ีในกรณีท่ีใบรับรองการลงทุนดังกลาวไมไดรับการตออายุสัญญา จะสงผลให Baconco สูญเสียรายไดท้ังหมด 
หาก Baconco ไมสามารถหารายไดจากแหลงอ่ืนมาทดแทนรายไดที่สูญไปดังกลาวได 

อยางไรก็ตาม Baconco ยังมีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ 32 ปจนถึงวันหมดอายุของใบรับรองการลงทุน โดยในอนาคต
กอนจะส้ินสุดระยะเวลาของใบรับรองการลงทุนดังกลาว Baconco จะดําเนินการเจรจากับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใน
การตออายุใบรับรองการลงทุนโดยท่ีผานมา Baconco มีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของตางๆ อีกท้ัง 
Baconco ยังเปนบริษัทช้ันนําของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพ่ือการเกษตรของประเทศเวียดนามซ่ึงมีการดําเนินงานมา
นานกวา 18 ป และชวยสรางงานและอาชีพใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีของจังหวัด Ba Ria Vung Tau ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด บริษัทฯ จึงคาดวา Baconco มีโอกาสท่ีจะไดรับการอนุมัติการตออายุใบรับรองการ
ลงทุนภายหลังการหมดอายุในอนาคต 

16.2.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

16.2.3.1 TTA จะยังคงเปนผูถือหุนใหญที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ    

กอนการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี TTA ถือหุนรอยละ 100 ใน PMTA ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยเสร็จส้ิน TTA 
จะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดยจะมีสัดสัดสวนการถือหุนรอยละ 65 ของทุนท่ีออกและชําระแลวของบริษัทฯ 
TTA จึงยังคงมีอํานาจควบคุมอยางมีนัยสําคัญในบริษัทฯ และมีอิทธิผลในการกําหนดนโยบายและการจัดการบริษัทฯ  
โดยสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆ อาทิ การเลือกต้ังกรรมการ การจายและกําหนดเวลาการจายเงินปน
ผล และการอนุมัติทํารายการตางๆ ใหสอดคลองกับผลประโยชนของตนท่ีอาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือ
หุนรายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ หากผลประโยชนของ TTA ไมสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ TTA อาจ
ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง ซ่ึงรวมถึงการโนมนาวการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือการใชสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนซ่ึงอาจเปนการขัดแยงหรือมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ หรืออาจทําใหเกิดความ
ลาชา กอใหเกิดอุปสรรค หรือเปนการยับย้ังเหตุการณใดๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงอํานาจควบคุม 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของหลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Corporate Governance) รวมถึงหนาท่ีในการ
สงเสริมและสรางความม่ันใจของผูถือหุนในการบริหารจัดการองคกรโดยความโปรงใส ในการน้ี บริษัทฯ จึงมีการแตงต้ัง
บุคคลภายนอกเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากกรรมการบริษัทท้ังหมด 7 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุล
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การตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
บริษัทฯ จะดําเนินการใหข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันเปนไปตามกฎหมาย ขอบั งคับ ประกาศ หรือ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

16.2.4  ความเส่ียงเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ 

16.2.4.1 PMTA อยูในระหวางการย่ืนคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอผูถือหุนของ TTA (Pre-emptive Right) ตามวิธีการท่ี
กลาวไวในสวนท่ี 2 หัวขอท่ี 9 เร่ือง ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน และในสวนท่ี 3 เร่ือง ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขาย
หลักทรัพยกอนท่ีบริษัทฯ จะไดรับทราบผลการพิจารณาการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงเปนตลาดรองสําหรับการซ้ือขายหุนสามัญ แมจะคาดวาบริษัทฯ จะทราบผลการพิจารณาดังกลาวใน
ระยะเวลาอันส้ันภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี อยางไรก็ดี ยังคงมีความไม
แนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนหรือไม ท้ังน้ี 
หลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี จะไมสามารถซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได จนกวาหุนของบริษัทฯ จะไดรับ
อนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ผูถือหุนของบริษัทฯ อาจซ้ือขายหลักทรัพยโดยการซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพยฯ 
ดังน้ัน ผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองของในในการซ้ือขายและอาจไมได รับผลตอบแทนจากการขายหุน
ตามท่ีคาดไวหากหุนสามัญของบริษัทฯ ไมไดรับการอนุญาตใหสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดย่ืนแบบคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันท่ี [•] ดวยเกณฑ
บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) และมีบริษัทแกนท่ีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมี
เพ่ือการเกษตร ตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางการพิจารณาแบบคําขอของบริษัทฯ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบ้ืองตนแลวพบวา PMTA มีคุณสมบัติ
ครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได ยกเวนคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุน
รายยอยท่ีกําหนดใหบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนไมนอยกวา 1,000 ราย และจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี อยางไรก็ดี ท่ีปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุน
ใหแกประชาชนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเก่ียวกับการกระจายการถือหุนครบถวนตามเกณฑที่กําหนดขางตน 

16.2.4.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหุนสามัญของบริษัทฯ  

ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในคร้ังน้ีอาจมีแนวโนมผันผวนเน่ืองจากปจจัยหลายประการ อาทิ  

· สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  

· สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

· การเปล่ียนแปลงคําแนะนําและความคิดเห็นของนักวิเคราะห  
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· ความผันผวนของผลประกอบการรายไตรมาส  

· ประกาศของบริษัทอ่ืนๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

· การเปล่ียนแปลงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อาทิ การเปล่ียนแปลงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ การเขารับตําแหนงหรือลาออกของผูบริหารและบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัทฯ การเปล่ียนแปลง
ภาวะอุตสาหกรรม เปนตน  

 

ปจจัยขางตนและปจจัยอ่ืนๆ อาจมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ  ทําใหนักลงทุนไมสามารถขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ไดในราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ปจจัยดังกลาวยังอาจสงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองของ
บริษัทฯ 

16.2.4.3 ความเส่ียงจากผลกระทบตออัตราสวนทางการเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย 

ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในคร้ังน้ี จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพ่ิมข้ึนอีก 8,100,000 หุน จากเดิม 93,100,000 

หุน รวมท้ังส้ินเปนจํานวน 101,200,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.0 บาท จํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทฯ 

ดังกลาวคิดเปนรอยละ 8.0 ของทุนชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ทําใหอัตราสวนตางๆ ท่ีใชสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุน
ท้ังหมดของบริษัทฯ เปนฐานในการเปรียบเทียบ อาทิ กําไรสุทธิตอหุน (Earning per share) และอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุน (Return on equity) เปนตน มีจํานวนลดลงอยางมีสาระสําคัญ (Dilution Effect)  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาจะนาเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนแกประชาชนในคร้ังน้ีไปลงทุนในโครงการตางๆ  ท่ีมี
ศักยภาพในอนาคตและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคาดวาจะไดรับประโยชนอ่ืนๆ 

จากการมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อาทิ เพ่ิมความคลองตัวในการจัดหาเงินทุนโดยเปดโอกาสให
สามารถเลือกระดมทุนผานการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนหรือหลักทรัพยประเภทอ่ืนๆ 

ไดในอนาคต เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในฐานะบริษัทท่ีผานการพิจารณาแลววามีฐานะการเงินท่ีม่ันคงและมีความโปรงใส
ในการบริหารจัดการ และเพ่ิมความนาเช่ือถือของบริษัทเพ่ือดึงดูดบุคลากรมืออาชีพมารวมงาน เปนตน ปจจัยดังกลาวทํา
ใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืนและมีสถานะม่ันคงจากโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสม สงผลให
รายไดและกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจนอาจชดเชยกับผลกระทบจากจํานวนหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การเสนอขายหุนแกประชาชนในคร้ังน้ีได 

16.2.4.4 ผลกระทบที่มีตอ TTA จากการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 8,100,000 และหุนสามัญ
เดิมท่ีเสนอขายโดย TTA จํานวน 27,320,000 หุน รวมกันท้ังส้ินจํานวน 35,420,000 หุน จะสงผลให TTA มีสวนแบงกําไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม จากรอยละ 100 เหลือรอยละ 65 คิดเปน Dilution Effect รอยละ 35 ของทุน
ชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนแกผูถือหุนของ TTA โดยผูถือหุนแตละรายสามารถใชสิทธิตาม
สัดสวนการถือหุนใน TTA ท่ีมีอยูเดิม (Pre-emptive Rights) นอกจากน้ี การ Spin-off ของบริษัทฯ ยังสงผลให TTA ซ่ึงเปน
ผูถือหุนใหญทางออมของ Baconco ในสัดสวนรอยละ 100 ผานทางบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนในคร้ังน้ีไดรับ
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ผลกระทบทางออมจากการท่ี TTA มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเหลือรอยละ 65 อยางไรก็ตามการ Spin-off 

ของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของ TTA แตอยางใด 

16.2.5 ความเส่ียงเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยโดยการลงทุนใน Baconco ซ่ึงเปนบริษัทแกนท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศ
เวียดนาม บริษัท Baker & McKenzie Ltd. ซ่ึงเปนท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จึงไดจัดทําขอสรุปเปรียบเทียบโครงสราง
ทางกฎหมาย กฎหมายบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการลงทุนของประเทศไทยและประเทศเวียดนามรวมท้ังได
วิเคราะหกฎหมายบริษัทของเวียดนามเปรียบเทียบกับกรณีเฉพาะของ Baconco ซ่ึงมีขอกําหนดท่ีมีความแตกตางไปจาก
ท่ีกําหนดใน Enterprise Law ในสวนท่ีสําคัญและอาจมีผลกระทบตอผูถือหุนรวมถึงไดมีการหยิบยกประเด็นท่ีเปน
ขอสังเกตอันมีนัยสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนและมาตรการท่ีบริษัทฯ และ/หรือ Baconco ไดนํามาปรับใชตอประเด็น
ดังกลาว (ถามี) โดยรายละเอียดดังกลาวแสดงไวในสวนท่ี 2 หัวขอท่ี 8 เร่ืองขอมูลสําคัญอ่ืน 

 


