
 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลส าหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) 

 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited 

โดย บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,100,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท โดยเสนอขายให้แก่ 

1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (TTA) จ านวน 8,100,000 หุ้น ซึง่มีรายช่ือตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 และรวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น

ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
2) บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุ (ถ้ามี) จ านวนเท่ากบัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิ

จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิซึง่ไมเ่กินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ 

โดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
เสนอขายหุ้นสามญัเดิมจ านวน 27,320,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นละ 10.0 บาท ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท โดยเสนอขายให้แก่ 

1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (TTA) จ านวน 27,320,000 หุ้น ซึง่มีรายช่ือตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 และ
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกั

การโอนหุ้นในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
2) บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุ (ถ้ามี) จ านวนเท่ากบัหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิ

จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิซึง่ไมเ่กินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ 

ระยะเวลาจองซือ้: 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ TTA วนัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 13.30 น.) 
ส าหรับนกัลงทนุรายอ่ืนๆ (ถ้ามี): วนัท่ี 20 – 22 เมษายน 2558 ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 – 13.30 น.) 

ที่ปรึกษาทางการเงิน: 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย: 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

วันท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน: 10 กมุภาพนัธ์ 2557 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับ: วนัท่ี 13 มีนาคม 2558 

ค าเตือน 
ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ออกหลกัทรัพย์และเง่ือนไขของหลกัทรัพย์  รวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคับของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์นี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีเสนอข าย หรือมิได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์นีแ้ต่อย่ างใด 
ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์นีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย ์

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์มีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ ถือหลกัทรัพย์ท่ีได้ซือ้หลกัทรัพย์ไม่
เกินหนึ่งปีนับแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคับและยงัเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของ
หลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหลกัทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้อง แจ้งในสาระส าคญั แต่ไมเ่กินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวนัท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 



สารบญั  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สารบญั 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญ (Executive Summary) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงนิ ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1 

 2.2 การประกอบธุรกิจ  

  1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 3 

  2.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 18 

  3.  ปัจจยัความเสีย่ง สว่นท่ี 2  หน้าที่ 58 

  4.  การวิจยัและพฒันา สว่นท่ี 2  หน้าที่ 74 

  5.  ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 75 

  6.  โครงการในอนาคต สว่นท่ี 2  หน้าที่ 85 

  7.  ข้อพิพาททางกฎหมาย สว่นท่ี 2  หน้าที่ 87 

  8.  ข้อมลูส าคญัอื่น สว่นท่ี 2  หน้าที่ 88 

   8.1 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม สว่นท่ี 2  หน้าที่ 88 

 2.3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

  9.  ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น สว่นท่ี 2  หน้าที่ 90 

  10.  โครงสร้างการจดัการ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 98 

  11.  การก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 112 

  12.  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สว่นท่ี 2  หน้าที่ 138 

  13.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี 2  หน้าที่ 139 

  14.  รายการระหวา่งกนั สว่นท่ี 2  หน้าที่ 143 

 2.4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

  15.  ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั สว่นท่ี 2  หน้าที่ 156 

  16.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ สว่นท่ี 2  หน้าที่ 171 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

  1. รายละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย สว่นท่ี 3  หน้าที่ 1 

  2. ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย สว่นท่ี 3  หน้าที่ 7 



สารบญั  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สารบญั 

  3. ที่มาของการก าหนดราคาหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย สว่นท่ี 3  หน้าที่ 7 

  4. ข้อมลูทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย สว่นท่ี 3  หน้าที่ 8 

  5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง สว่นท่ี 3  หน้าที่ 9 

  6. การจอง การจ าหนา่ย และการจดัสรร สว่นท่ี 3  หน้าที่ 9 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

  1. บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)) สว่นท่ี 4  หน้าที่ 1 

  2. เจ้าของหลกัทรัพย์ (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน)) สว่นท่ี 4  หน้าที่ 4 

  3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)) สว่นท่ี 4  หน้าที่ 5 

 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 

เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

เอกสารแนบ 5 -  งบการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 -  งบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556  

 -  งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557 

 -  งบการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
  ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

เอกสารแนบ 6 ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 

 



สว่นที่ 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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สว่นที่ 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 1 หน้ำที ่1 

ส่วนที่  1 
สรุปข้อมูลส ำคัญ (Executive Summary) 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นเพียงข้อมลูสรุปเก่ียวกบักำรเสนอขำย 
ลกัษณะและควำมเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ (“บริษัทฯ”)  ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้องศกึษำข้อมลูในรำยละเอียดจำกหนงัสือชีช้วน
ฉบบัเต็ม ซึง่สำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์และบริษัทฯ หรืออำจศกึษำข้อมลูได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนงัสือชีช้วนที่

บริษัทฯ ยื่นตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส ำนกังำน ก.ล.ต. (www.set.or.th) 
 

ข้อมูลสรุปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน  
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) 

(ระยะเวลำเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน): วนัที่ 30 มีนำคม ถึงวนัที่ 3 เมษำยน 2558) 
(ระยะเวลำเสนอขำยให้แก่บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถำบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้ มีอปุกำรคณุ (ถ้ำมี): วนัที่ 20 - 22 เมษำยน 2558) 

ข้อมูลเก่ียวกับกำรเสนอขำย 
ผู้เสนอขำย: หุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัทฯ” หรือ “PMTA”)    ประเภทธุรกิจ: ประกอบ
ธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตร และธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ โดยธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจ
หลกั แตเ่ป็นธุรกิจที่ชว่ยสง่เสริมธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติอย่ำงต่อเน่ือง และในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำร
ปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัที่สงูและมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจ
เกิดขึน้ในอนำคต 

หุ้นสำมัญเดิม 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“TTA”)   ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นใน
บริษัทอ่ืน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงำน และกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

จ ำนวนที่เสนอขำย:  กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของ PMTA ในครัง้นี ้รวมกันทัง้สิน้จ ำนวน 35,420,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสำมญั
เดิมที่เสนอขำยโดย TTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยโดยบริษัทฯ จ ำนวน 
8,100,000 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 35.0 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงั
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น: ผู้ถือหุ้นของ TTA ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวใน TTA (Pre-emptive Right) 
จ ำนวน 35,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่เสนอขำย ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มี
สิทธิจองซือ้สำมำรถจองซือ้หุ้นเกินกวำ่สิทธิของตนได้ แต่กำรจองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิดงักล่ำวต้องไม่เกินร้อยละ 
20.0 ของจ ำนวนหุ้นจองซือ้ตำมสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยได้รับ 

บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถำบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ มีอุปกำรคุณ (ถ้ำมี) 
เทำ่กับจ ำนวนหุ้นที่เหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิจองซือ้หุ้นเกิน
กวำ่สิทธิซึง่ไมเ่กินร้อยละ 20.0 ของจ ำนวนหุ้นจองซือ้ตำมสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยได้รับ 

ในกรณีที่ (1) ผู้จองซือ้ไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญั (2) ผู้จองซือ้ได้รับกำรจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
จองซือ้ หรือ (3) มีกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์รำยที่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจำกผู้
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จองซือ้หุ้นที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้นรำยนัน้ๆ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้ที่จองผ่ำน
ตน โดยไมมี่ดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้นครบตำมจ ำนวนที่จอง
ซือ้ โดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรในชื่อของผู้จองซือ้หุ้น หรือช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยผู้จองซือ้ตำมชื่อที่
ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทัง้นี ้หำกผู้จองซือ้ไมแ่นบส ำเนำหน้ำแรกของสมดุบญัชีธนำคำรที่เปิดไว้กบัธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศไทยเพ่ือรับช ำระเงินคืน ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินดงักลำ่ว เป็นเช็คขีดคร่อม
สัง่จำ่ยผู้จองซือ้ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ภำยใน 14 วนันับจำกวนัสิน้สดุ
ระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุม่  

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นได้ภำยในระยะเวลำ 14 วนันับจำกวันสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแต่ละกลุ่ม ผู้ จองซือ้หุ้นจะได้รับดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.50 ต่อปี 
โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินคำ่จองซือ้หุ้นที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร นบัจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 14 วนัดงักล่ำว 
จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที่ผู้จองซือ้หุ้นได้รับคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นแล้วตำมวิธีกำรดงักล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่
วำ่ในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้
หุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้ จองซือ้ได้รับคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้ นแล้วโดยชอบ และผู้ จองซือ้หุ้ นจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คำ่เสียหำยใดๆ อีกตอ่ไป  

ในกรณีที่ (4) ผู้จองซือ้ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหุ้นเน่ืองจำกกำรที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุ้นตำมเช็คที่จ่ำย
คำ่จองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจำกกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ ผู้จองซือ้ต้องติดต่อขอรับเช็คฉบบัดงักล่ำวคืนจำก
ผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ภำยใน 14 วนันับจำกวัน
สิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุม่ 

ทัง้นี ้หำกเกิดควำมผิดพลำดหรือกำรสญูหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 
เชน่ ข้อมลูชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้ จดัจ ำหน่ ำยหลกัทรัพย์
จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมผิดพลำดดงักลำ่ว 

เงื่อนไขในกำรจัด
จ ำหน่ำย: 

 รับประกนักำรจ ำหน่ำยอยำ่งแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
 ไมรั่บประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 

รำคำที่เสนอขำย: 18.0 บำทตอ่หุ้น มูลค่ำกำรเสนอขำย: 637,560,000.00 บำท 

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภำพ
ในช่วง 90 วันก่อนหน้ำ: 

 ไมมี่ 
 มี จ ำนวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพที่เสนอขำย.........หุ้น 
          รำคำเสนอขำย .......................................................บำท 

มูลค่ำที่ตรำไว้ (Par Value): 10.0 บำทตอ่หุ้น มูลค่ำตำมรำคำบัญชี (Book Value): 12.5 บำทตอ่หุ้น (ณ 31 ธันวำคม 2557) 

ที่มำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมูลทำงกำรเงนิเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย: 
กำรก ำหนดรำคำหุ้นสำมญัที่จะเสนอขำยในครัง้นีไ้ด้พิจำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำหุ้นต่อก ำไรสทุธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price / Earnings Ratio: 
P/E) เปรียบเทียบกับ P/E เฉลี่ยของหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนภำยใต้กลุ่มสินค้ำอตุสำหกรรม ( INDUS) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 
(PETRO) ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (เฉพำะหลกัทรัพย์ที่ใช้ในกำรค ำนวณดชันีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลกำรด ำเนินงำนงวด 12 เดือนล่ำสดุของ
ทกุหลกัทรัพย์มำใช้ในกำรค ำนวนคำ่ P/E) ซึง่เป็นตลำดรองที่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพื่อขออนญุำตเข้ำจดทะเบียน นอกจำกนี ้จะ
เปรียบเทียบกบั P/E เฉลี่ยของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) (“TCCC”) ซึ่งมีสถำนะบริษัทจดทะเบียนภำยใต้กลุ่ม INDUS ในหมวด
ธุรกิจ PETRO ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรผ่ำน
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
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ทัง้นี ้รำคำหุ้นสำมญัที่เสนอขำยในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ 18.0 บำท คิดเป็น P/E อยู่ที่ 6.4 เท่ำ ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557  ซึ่งเท่ำกับ 283.0 ล้ำนบำท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้นี ้ซึ่งเท่ำกับ 
101,200,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นเทำ่กบั 2.8 บำท 

P/E ของบริษัทฯ ที่ค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยข้ำงต้นต ่ำกวำ่หรือสะท้อนอตัรำสว่นลดอยู่ที่ประมำณร้อยละ 51.0 เม่ือเปรียบเทียบกับ P/E ของ
หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนภำยใต้กลุ่ม INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ (เฉพำะหลกัทรัพย์ที่ใช้ในกำรค ำนวณดชันีของ
หมวดธุรกิจ โดยรวมผลกำรด ำเนินงำนงวด 12 เดือนล่ำสดุของทกุหลกัทรัพย์มำใช้ในกำรค ำนวนค่ำ P/E) เฉลี่ยย้อนหลงัในช่วงระยะเวลำ 6 
เดือน ตัง้แตว่นัที่ 28 สิงหำคม 2557 จนถึงวนัที่  27 กมุภำพนัธ์ 2558 ซึ่งเท่ำกับ 13.2 เท่ำ  นอกจำกนี ้ยงัต ่ำกว่ำหรือสะท้อนอตัรำส่วนลดอยู่ที่
ประมำณร้อยละ 21.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำสว่นรำคำหุ้นตอ่ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลี่ยของ TCCC ซึง่เทำ่กบั 8.2 เทำ่ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดกำรค ำนวณอตัรำสว่นรำคำหุ้นตอ่ก ำไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลี่ยของ TCCC 
บริษัท ตลำดรองท่ี           

จดทะเบียน                        
/หมวดธุรกิจ 

รำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก 
(VWAP) 6 เดือนย้อน 

หลัง/1 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท
ใหญ่ต่อหุ้น 

ส ำหรับ 4 ไตรมำสล่ำสุด/2                                  

P/E (เท่ำ) 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) 
(TCCC) 
 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจ
หลักโดยเป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมี
ชนิดเม็ด NPK โดยมีโรงงำน 2 แห่งด้วย
ก ำลงักำรผลติรวมอยู่ท่ีประมำณ 1.2 ล้ำน
ตนัตอ่ปี 

กลุม่สนิค้ำ
อตุสำหกรรมใน
หมวดธุรกิจปิ
โตรเคมีและ
เคมีภณัฑ์ 

29.9 3.3 8.2 

หมำยเหต:ุ /1 รำคำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (VWAP) ค ำนวณโดยใช้มลูค่ำกำรซือ้ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ขำยในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนตัง้แต่วนัท่ี 28 
สิงหำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2558  

 /2 ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ของ TCCC ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุตัง้แต่วนัท่ี1 มกรำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2557 ซึง่เท่ำกบั 1,957.0 ล้ำนบำท หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแล้วทัง้หมดของ TCCC เท่ำกับ 584,714,068 หุ้น จะได้ก ำไรสทุธิ
ต่อหุ้นเท่ำกบั 3.3 บำท 

 /3 อตัรำสว่น P/E เฉลี่ยของ TCCC ในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2558 ทัง้นี ้มิใช่เป็นผลของ
กำรน ำรำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั (VWAP)/1  หำรด้วยก ำไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นส ำหรับ 4 ไตรมำสลำ่สดุ/2 

อัตรำส่วนรำคำต่อก ำไร (“P/E Ratio”): 6.4 เทำ่ 

P/E Ratio ของบริษัทอ่ืนในอุตสำหกรรมเดียวกัน: 8.2 เทำ่ 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้ มีส่วนร่วมในกำรบริหำร” ที่ไม่ติด Silent Period: จ ำนวน 19,777,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของจ ำนวนหุ้นที่ออก
และเรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้(จ ำนวนหุ้นของ PMTA ที่ถือภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้
นี ้ค ำนวณโดยมีสมมติฐำนว่ำ ผู้ ถือหุ้นทุกรำยของ TTA ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เต็มจ ำนวน โดยได้รับสิทธิใน
อตัรำส่วน 37 หุ้นสำมญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสำมญัของ PMTA เศษทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณจะถกูปัดทิง้ ดงันัน้ จะส่งผลให้มีเศษหุ้นที่
เหลือจำกกำรค ำนวณจ ำนวน 253,083 หุ้น และสมมติฐำนให้ประชำชนทัว่ไปเป็นผู้จองซือ้เศษหุ้นดงักลำ่ว) 

ตลำดรอง:  SET  MAI 

หมวดธุรกิจ (Sector): ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) 

เกณฑ์เข้ำจดทะเบียน:  Profit Test  Market Capitalization Test  
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วัตถุประสงค์กำรใช้เงนิของบริษัทฯ: 
จ ำนวนเงนิที่ใช้โดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) 
ระยะเวลำที่ใช้เงนิ
โดยประมำณ 

1. โครงกำรลงทุน ในอุปกรณ์และ เค ร่ือง จัก รผลิตถุงพลำสติ ก 
(Polypropylene Bag หรือ PP Bag)/1 

72.6 ภำยในปี 2559 

2. โครงกำรขยำยพืน้ที่และอำคำรเพื่อธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรและธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ/2 

39.6 ภำยในปี 2558 

3. เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำนและแผนกำรลงทนุในอนำคต 33.6 ภำยในปี 2558 
4. รวม 145.8  

หมำยเหต:ุ /1 โครงกำรลงทนุในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรผลิตถงุพลำสติกอยู่ในขัน้ตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ ซึง่คำดวำ่จะมีผลสรุปภำยในปี 2559 

/2 ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไมใ่ช่ธุรกิจหลกั แต่เป็นธุรกิจท่ีช่วยสง่เสริมธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำร
จดักำรกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติอยำ่งต่อเน่ือง และในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัท่ีสงูและ
มีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวัของธุรกิจท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคต 

 
 

นโยบำยกำรจ่ำยปันผล: 

PMTA 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้ แต่ไม่รวมก ำไรหรือ
ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน และปัจจัยที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัท อำจจะ
พิจำรณำทบทวน และแก้ไขนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลเป็นครัง้ครำว เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต ควำม
ต้องกำรใช้เงินลงทนุ และปัจจยัด้ำนอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ
ของบริษัทฯ 

อนึ่ง เน่ืองจำกบริษัทฯ ประกอบกิจกำรในรูปแบบของกำรลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลกัคือเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ย ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรจำ่ยเงินปันผลของ PMTA จงึขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปันผลของ Baconco เป็นหลกั และ
อยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำมและประเทศไทย 

บริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัท Baconco Company Limited (“Baconco”) และบริษัท PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
(“PMTA SG” หรือ “PMTA (Singapore)”) 
บริษัทยอ่ยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ แต่ไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ และปัจจยัที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัทอำจจะพิจำรณำทบทวน และ
แก้ไขนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลเป็นครัง้ครำว เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทย่อยในอนำคต ควำมต้องกำรใช้เงินลงทนุ 
และปัจจยัด้ำนอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร  

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของ Baconco จะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งจัดท ำตำมมำตรฐำน VAS 
(Vietnamese Accounting Standard) ของประเทศเวียดนำม และอยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม 

กำรจำ่ยเงินปันผลของ PMTA SG จะไมเ่กินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งจดัท ำตำมมำตรฐำน SFRS (Singapore 
Financial Reporting Standard) ของประเทศสิงคโปร์ และอยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศสิงคโปร์ 

รำยละเอียดเก่ียวกับผู้เสนอขำยหลักทรัพย์: 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยปัจจบุนัมีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 2 บริษัท
ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทยอ่ย ได้แก่ 

1. Baconco 
บริษัทฯ ลงทนุใน Baconco ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว โดย Baconco ถกูจดัตัง้ขึน้ในปี 2538 ใน
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รูปแบบของบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) ภำยใต้กฎหมำยประเทศเวียดนำมระหว่ำง SCPA-SIVEX International และนัก
ลงทนุเวียดนำมอีก 2 รำย ต่อมำในปี 2552  TTA ได้เข้ำลงทนุใน Baconco ผ่ำนบริษัท Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของ TTA และตอ่มำในปี 2556 บริษัทฯ ได้ถกูจดัตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุม่บริษัท TTA และได้เข้ำ
ซือ้หุ้นของ Baconco ทัง้หมดจำก Soleado  

Baconco ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรพัฒนำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำยและจดัจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่ง
ประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK (NPK Compound Fertilizers) ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว (Single Fertilizers) ปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบ และปุ๋ ย
ทำงใบ (Foliar) ซึง่มีจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศอีกกว่ำ 32 ประเทศ และยงัจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกันก ำจดัศตัรูพืช
และสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวียดนำมอีกด้วย ต่อมำเพื่อเป็นกำรใช้ประโยชน์สงูสดุจำกพืน้ที่ว่ำงในโรงงำน Baconco จึงจดัสรรพืน้ที่
วำ่งให้บคุคลภำยนอกเชำ่เพื่อประกอบธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ โดยปัจจบุนัมีอำคำรเก็บสินค้ำ 3 แห่งด้วยพืน้ที่เช่ำรวมกัน
ทัง้สิน้ 31,800 ตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ดี ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจหลัก แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติอย่ำงต่อเน่ือง และใน
ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัที่สงูและมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวั
ของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

2. PMTA (Singapore) 
PMTA (Singapore) จดทะเบียนก่อตัง้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน PMTA (Singapore) ร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว โดย PMTA (Singapore) ประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนนุ Baconco ในธุรกรรมกำรจดัซือ้และจดัหำ
วัตถุดิบหลักที่ส ำคัญจำกผู้ ค้ำในต่ำงประเทศเป็นหลัก  ทัง้นี ้PMTA SG ได้เร่ิมด ำเนินกำรจัดซือ้วัตถุดิบหลักที่ใช้ส ำหรับธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรให้แก่ Baconco ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2557 

นโยบำยกำรลงทุน: 
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรและธุรกิจที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมและในต่ำงประเทศ ธุรกิจให้
เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำในประเทศเวียดนำม และธุรกิจอ่ืนที่บริษัทฯ พิจำรณำว่ำเหมำะสม เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกำรสร้ำงกลุ่มธุ รกิจหลกัที่
เข้มแข็งในภำพรวม 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่: 
โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2557 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้น 

หลังกำรเสนอขำยหุ้น/1 /2 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุก
รำยใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น 
Pre-emptive Right ของ 

PMTA เตม็จ ำนวน 

หลังกำรเสนอขำยหุ้น/1 /3 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บำง
รำยใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น 
Pre-emptive Right ของ 

PMTA ไม่เตม็จ ำนวน และ
ครอบครัวมหำกิจศิริ/4 มีกำร
ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA 

เกินกว่ำสิทธิ 
จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. TTA  93,099,998 100.00 65,779,998 65.00 65,779,998 65.00 
2. ผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของ TTA ซึง่ได้รับสทิธิกำรซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA/5 
 2.1 นำยเฉลมิชยั มหำกิจศริิ (เป็นกรรมกำรของ 

PMTA) 
1 0.00 5,768,349 5.70 6,044,874 5.97 

  RAFFLES RESOURCES 1 LTD/6 - - 1,886,548 1.86 1,976,987 1.95 

 2.2 น.ส. อษุณำ มหำกิจศริิ - - 1,366,713 1.35 1,432,231 1.42 
 2.3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั - - 1,077,657 1.06 1,077,657 1.06 
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รำยช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้น 

หลังกำรเสนอขำยหุ้น/1 /2 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุก
รำยใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น 
Pre-emptive Right ของ 

PMTA เตม็จ ำนวน 

หลังกำรเสนอขำยหุ้น/1 /3 

กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บำง
รำยใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้น 
Pre-emptive Right ของ 

PMTA ไม่เตม็จ ำนวน และ
ครอบครัวมหำกิจศิริ/4 มีกำร
ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA 

เกินกว่ำสิทธิ 
จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

 2.4 นำงสวุิมล มหำกิจศริิ - - 537,552 0.53 563,321 0.56 
 2.5 NORTRUST NOMINEES LTD-CLAC - - 362,528 0.36 362,528 0.36 
 2.6 นำยประทีป ตัง้มตธิรรม - - 322,909 0.32 322,909 0.32 
 2.7 EAST FOURTEEN LIMITED-

DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 
- - 282,804 0.28 282,804 0.28 

 2.8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED - - 274,934 0.27 274,934 0.27 
 2.9 นำยนเรศ งำมอภิชน - - 243,243 0.24 243,243 0.24 
 2.10 บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค 

(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
- - 217,185 0.21 217,185 0.21 

 2.11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืนของ TTA - - 22,826,497 22.56 22,621,329 22.35 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (เป็นกรรมกำรของ PMTA) 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
4. กรรมกำรและผู้บริหำรของ PMTA (ไม่รวมนำยเฉลมิ

ชยั มหำกิจศริิ และนำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ) 
- - - - - - 

5. ประชำชนทัว่ไป - - 253,083 0.25 - - 

รวม 93,100,000 100.00 101,200,000 100.00 101,200,000 100.00 

หมำยเหต ุ /1  กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีป้ระกอบด้วยกำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 8,100,000 หุ้น โดย PMTA และกำรเสนอขำยหุ้นเดิมใน PMTA โดย 
TTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น 

 /2  จ ำนวนหุ้นของ PMTA ท่ีถือภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ค ำนวณโดยมีสมมติฐำนว่ำ ผู้ ถือหุ้นทุกรำยของ TTA ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive 
Right ของบริษัทฯ เต็มจ ำนวน โดยได้รับสิทธิในอตัรำสว่น 37 หุ้นสำมญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสำมญัของ PMTA เศษทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณจะ
ถกูปัดทิง้ ดงันัน้ จะสง่ผลให้มีเศษหุ้นท่ีเหลือจำกกำรค ำนวณจ ำนวน 253,083 หุ้น และสมมติฐำนให้ประชำชนทัว่ไปเป็นผู้จองซือ้เศษหุ้นดงักลำ่ว 

/3  ครอบครัวมหำกิจศิริ รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว มีควำมประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรและสิทธิซือ้หุ้น Pre-
emptive Right ท่ีได้รับตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA และอำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกวำ่สิทธิ แต่ทัง้นี ้จะไม่จองซือ้เกิน
กวำ่สิทธิจนเป็นเหตใุห้ PMTA ขำดคณุสมบติัเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยท่ีก ำหนดให้บริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นรำยย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กวำ่ร้อยละ 25 ของทนุช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้เน่ืองจำกนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ PMTA จึงถือ
เป็นผู้ มีส่วนร่วมในกำรบริหำร (Strategic Shareholders) ของบริษัทฯ ตำมค ำนิยำมในข้อบังคับตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรรับหุ้ น
สำมญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ีได้มีกำรแก้ไข) ดงันัน้ กำรถือหุ้นใน PMTA โดยนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ รวมถึง
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกบับคุคลดงักลำ่ว จะไมน่บัเป็นกำรถือหุ้น
โดยผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ต่อนำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็นไปตำมมติท่ีได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 6 มกรำคม 2557    

 ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำยใต้หวัข้อนี ้(ใน Column ด้ำนขวำสดุ) มีสมมติฐำนดงันี ้
(ก) ครอบครัวมหำกิจศิริมีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA เกินกวำ่สิทธิ โดยถือหุ้น PMTA รวมร้อยละ 10.00 ภำยหลงักำรเสนอขำย ประกอบด้วยนำย

เฉลิมชัย มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 5.97 RAFFLES RESOURCES 1 LTD ถือหุ้นร้อยละ 1.95 น.ส. อุษณำ มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 1.42 นำง
สวุิมล มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.56 และนำยประยทุธ มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.10 

(ข) ผู้ ถือหุ้นของ TTA ซึง่มีช่ือปรำกฏอยูใ่นข้อ 2.3 และข้อ 2.5 – 2.10 ในตำรำงข้ำงต้น มีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA ตำมสิทธิ  
(ค)  ผู้ ถือหุ้นของ TTA รำยอ่ืน ซึง่มีช่ือปรำกฏอยูใ่นข้อ 2.11 มีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA น้อยกวำ่สิทธิ 

/4  กำรจัดกลุ่มนีไ้ม่ใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีมีกำรแก้ไข) และไม่ใช่บุคคลท่ี
กระท ำกำรร่วมกนั (Concert party) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เร่ือง ก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้ำ
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ลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และกำรปฏิบติักำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 แต่อยำ่งใด 

/5  รำยช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของ TTA ณ วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2558 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ 
PMTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA) เป็นดงันี ้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ 213,428,893     16.40  
  RAFFLES RESOURCES 1 LTD/6 69,802,309          5.36  

2. น.ส. อษุณำ มหำกจิศิริ 50,568,384          3.89  

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 39,873,325 3.06 

4. นำงสวุิมล มหำกิจศิริ  19,889,445 1.53 

5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 13,413,539 1.03 

6. นำยประทีป ตัง้มติธรรม 11,947,648 0.92 

7. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 10,463,770 0.80 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,172,580 0.78 

9. นำยนเรศ งำมอภิชน 9,000,000 0.69 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 8,035,854 0.62 

/6  นิติบคุคลตำมมำตรำ 258 ของนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงสร้ำงรำยได้: 
 ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด
วันท่ี 30 กันยำยน 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

2555 2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 3,375.8 99.6 3,229.4 99.3 3,192.0 98.9 

รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 7.7 0.2 17.3 0.5 29.3 0.9 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน/1 6.9 0.2 7.0 0.2 6.2 0.2 
รำยได้รวม 3,390.4 100.0 3,253.7 100.0 3,227.5 100.0 

หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยได้อ่ืน 

 ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
งบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลส ำหรับรอบระยะเวลำ 

3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
งบกำรเงนิรวมตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 693.0 99.0 589.0 96.4 
รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 6.8 1.0 9.6 1.6 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน/1 0.5 0.1 12.1 2.0 
รำยได้รวม 700.2 100.0 610.7 100.0 

หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยได้อ่ืน 
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รำยละเอียดรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร: 
 ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด
วันท่ี 30 กันยำยน 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

2555 2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี 3,267.9 96.8  3,107.8 96.2  3,057.0 95.8 
 - ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 3,079.3  91.2  3,025.5 93.7  3,024.1 94.7 

 - ปุ๋ ยเคมีอ่ืน/1 188.7  5.6  82.3  2.5  32.9 1.0 
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน/2 107.9  3.2 121.6  3.8  135.0 4.2 
รำยได้จำกกำรขำยรวม 3,375.8 100.0  3,229.4 100.0  3,192.0  100.0  
หมำยเหต:ุ  /1 ปุ๋ ยเคมีอ่ืนประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงเด่ียวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบซึง่ได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีสำรอำหำรหลกัตัง้แต่ 2 สำรขึน้ไป 

/2 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ประกอบไปด้วย ปุ๋ ยชนิดน ำ้หรือปุ๋ ยทำงใบ สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช และสำรก ำจดัแมลง 
 

 ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
งบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลส ำหรับรอบ

ระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
งบกำรเงนิรวมตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  655.7   94.6  552.3 93.8 
 - ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  654.9   94.5  549.4 93.3 
 - ปุ๋ ยเคมีอ่ืน/1  0.8   0.1  2.9 0.5 
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน/2  37.3   5.4  36.7 6.2 
รำยได้จำกกำรขำยรวม  693.0   100.0  589.0 100.0 

หมำยเหต:ุ  /1 ปุ๋ ยเคมีอ่ืนประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงเด่ียวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบซึง่ได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีสำรอำหำรหลกัตัง้แต่ 2 สำรขึน้ไป 
/2 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ประกอบไปด้วย ปุ๋ ยชนิดน ำ้หรือปุ๋ ยทำงใบ สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช และสำรก ำจดัแมลง 

 
คณะกรรมกำรบริษัท: 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ทำ่น ดงันี ้

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยซิกมนัต์ สตรอม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จดักำร / กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. นำยสมพร จิตเป็นธม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
6. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำร

ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
7. นำยอำริลด์ เฮำแกน กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 
 

สรุปปัจจัยควำมเสี่ยง: 
1. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบัโครงสร้ำงของบริษัทฯ 

1.1. บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยกำรลงทนุในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ดงันัน้ รำยได้ของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน
ของ Baconco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั (Core Business) และถือเป็นบริษัทแกน (Core Company) ของ PMTA 
เงินปันผลของ Baconco ให้แก่บริษัทฯ ถือเป็นรำยได้หลกัของบริษัทฯ กำรจำ่ยเงินปันผลของ Baconco จะอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่
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เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำมและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศเวียดนำม นอกจำกนี ้กำรจ่ำยเงิน
ปันผลโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศไทยและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย 

อยำ่งไรก็ตำม Baconco ถือเป็นบริษัทชัน้น ำที่ได้รับกำรยอมรับของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรในประเทศเวียดนำม
และเป็นบริษัทซึ่งมีผลประกอบกำรที่ดี บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำ Baconco จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งก็คือบริษัทฯ ได้
ตำมนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล ท ำให้บริษัทฯ มีรำยได้ ผลก ำไรสทุธิ และก ำไรสะสมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัทฯ อยูใ่นเกณฑ์ที่สำมำรถจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ 

1.2. ควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินบำท/เงินดองอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้ของบริษัทฯ  เน่ืองจำก Baconco 
จำ่ยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จำกผลกำรด ำเนินงำนในประเทศเวียดนำมซึ่งอยู่ในรูปของสกุลเงินดองเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ ผล
กำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงินของในงบกำรเงินของบริษัทฯ จะอยูใ่นรูปของสกลุเงินบำท ดงันัน้ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน
ดองเม่ือเทียบกบัคำ่เงินบำทจงึอำจสง่ผลกระทบตอ่รำยได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ตำม แนวโน้มอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินดองเม่ือเทียบกบัเงินบำทมีควำมผนัผวนลดน้อยลงตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมำ โดย
บริษัทฯ และ Baconco มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจส่งผล
กระทบตอ่อตัรำแลกเปลี่ยน 

2. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจ 
2.1. ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ ยเคมีและรำคำขำยปุ๋ ยเคมีอำจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ 

Baconco รำคำขำยปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมก ำหนดโดยอ้ำงอิงกับอปุทำนและอปุสงค์ในตลำดโลก รวมถึง อปุทำนและอปุ
สงค์ภำยในประเทศเวียดนำม และขึน้อยู่กับต้นทนุวตัถุดิบตำมสภำวะอุตสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวม ซึ่งขึน้อยู่กับ
ปัจจยัภำยนอกที่ไมส่ำมำรถควบคมุได้ 

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดงักล่ำว Baconco มีกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำด้วยวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Margin) โดยสินค้ำแตล่ะรำยกำรมีกำรก ำหนดรำคำขำยให้สอดคล้องกับอตัรำก ำไรที่คำดหวังซึ่งจะขึน้อยู่กับสภำพ
ตลำดและภำวะกำรแข่งขนั ณ ขณะนัน้ และผู้บริหำรจะมีกำรทบทวนและปรับรำคำขำยสินค้ำเป็นรำยสปัดำห์เพื่อให้สอดคล้อง
กบัสภำวะตลำดและทนัตอ่เหตกุำรณ์ 

2.2. ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินดองเทียบกบัสกลุเงินอ่ืน อำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลประกอบกำรและกระแสเงินสด
ของ Baconco โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสกุลเงินดอลล่ำสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลกัที่ Baconco ใช้ในกำรช ำระรำคำวตัถดุิบน ำเข้ำ
และกำรรับช ำระรำคำสินค้ำสง่ออก สำมำรถสง่ผลกระทบเชิงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กระแสเงินสดและก ำไรของ Baconco 

แม้ในชว่งอดีตที่ผ่ำนมำ เงินดองมีกำรอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัเงินดอลลำ่สหรัฐฯ อยำ่งตอ่เน่ือง อยำ่งไรก็ดี หำกพิจำรณำในชว่งระยะ
หลงัจะพบวำ่ กำรออ่นตวัดงักลำ่วมีแนวโน้มรุนแรงน้อยลง นอกจำกนี ้Baconco ยงัด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติ 
(Natural Hedging Strategy) โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำยได้กำรสง่ออกให้เหมำะสมกบัต้นทนุวตัถดุิบน ำเข้ำ 

2.3. ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำของ Baconco จ ำเป็นต้องพึ่งพำ บริษัท โทรีเซน-วีนำมำ จ ำกัด (“TVA”) ซึ่งเป็นบุคคลที่
อำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทฯ โดยธุรกิจดงักลำ่วไมไ่ด้เป็นธุรกิจหลกัของ Baconco หำกแตถ่กูพฒันำขึน้เพ่ือรองรับโอกำสในกำร
ขยำยตัวของธุรกิจอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในอนำคตเม่ือมีจังหวะที่เหมำะสม ทัง้นี ้ภำยใต้ ใบรับรองกำรลงทุน 
(Investment Certificate) Baconco ไม่สำมำรถให้บริกำรพืน้ที่เช่ำในลกัษณะของคลงัสินค้ำอย่ำงเต็มรูปแบบกับผู้ เช่ำรำยย่อย 
เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วถือเป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ ซึ่งมีข้อจ ำกัดด้ำนกำรลงทนุโดย
บคุคลตำ่งชำติ (Foreign Limit) ในประเทศเวียดนำม ดงันัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุจำกกำรใช้พืน้ที่ดงักล่ำว Baconco จึงได้
เข้ำท ำสญัญำให้เชำ่พืน้ที่กบั TVA ซึง่มีใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ดงักล่ำว โดยมีรำคำและ
เง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

อยำ่งไรก็ดี ควำมเสี่ยงนีย้งัคอ่นข้ำงจ ำกดัเน่ืองจำกรำยได้และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักล่ำวมีสดัส่วนน้อยเม่ือเทียบ
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กบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของ Baconco อีกทัง้ ในอนำคต หำกกฎหมำยในประเทศเวียดนำมมีกำรผ่อนปรนเก่ียวกับ
ข้อจ ำกดัด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจดงักลำ่วโดยบคุคลตำ่งชำติ บริษัทฯ และ Baconco จะร่วมกนัศกึษำถึงควำมเป็นไปได้และควำม
เหมำะสมของกำรด ำเนินกำรเพื่อขอใบรับรองกำรลงทุนในกำรประกอบกิจกำรดงักล่ำวจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในประเทศ
เวียดนำมตอ่ไป 

2.4. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) หมดอำยุและอำจจะไม่ได้รับกำรต่ออำยุในอนำคต ซึ่ง 
Baconco ได้รับอนมุตัิให้ประกอบธุรกิจภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ ระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรทัง้สิน้ 50 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 27 
เมษำยน 2538 ดงันัน้ หำกใบรับรองกำรลงทนุดงักล่ำวไม่ได้รับกำรต่ออำยแุละ Baconco ไม่สำมำรถหำรำยได้จำกแหล่งอ่ืนมำ
ทดแทนรำยได้ที่สญูไปดงักลำ่วได้ จะสง่ผลให้ Baconco สญูเสียรำยได้ทัง้หมด 

อยำ่งไรก็ตำม Baconco ยงัมีระยะเวลำประกอบกิจกำรเหลืออีกประมำณ 30 ปี ทัง้นี ้ก่อนจะสิน้สดุระยะเวลำของใบรับรองกำร
ลงทนุดงักล่ำว Baconco จะด ำเนินกำรเจรจำกับหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องในกำรต่ออำยใุบรับรองกำรลงทนุ โดยที่ผ่ำนมำ 
Baconco มีควำมสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงำนภำครัฐ อีกทัง้ Baconco ยังเป็นบริษัทชัน้น ำที่ช่วยสร้ำงงำนและอำชีพให้แก่
ประชำชนในพืน้ที่ ซึง่ถือเป็นปัจจยัส ำคญัตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจของจงัหวดั บริษัทฯ จึงเชื่อว่ำ Baconco มีโอกำสที่จะได้รับกำร
อนมุตัิกำรตอ่อำยใุบรับรองกำรลงทนุภำยหลงักำรหมดอำยใุนอนำคต 

2.5. ควำมเสี่ยงจำกกำรที่สญัญำเชำ่ที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนผลิตและอำคำรจดัเก็บสินค้ำ (BCC I) หมดอำยใุนปี 
2561 และอำจจะไม่ได้รับกำรต่ออำยใุนอนำคต หรือผู้ ให้เช่ำอำจมีกำรคิดรำคำค่ำเช่ำในอตัรำที่เพิ่มขึน้จนท ำให้ Baconco ไม่
คุ้มคำ่ทำงเศรษฐกิจที่จะเชำ่ที่ดินดงักลำ่วตอ่ไปในอนำคต 

อย่ำงไรก็ตำม กำรนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดับำเรียวุงเตำได้เคยออกจดหมำยให้แก่ Baconco ในปี 2549 ว่ำ ตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง Baconco ได้รับอนญุำตให้ตอ่อำยสุญัญำเชำ่ที่ดินได้เทำ่กบัระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในใบรับรองกำร
ลงทุนของบริษัทซึ่งจะสิน้สุดในปี 2588 แต่สำเหตทุี่ปัจจุบัน Baconco ยังไม่ได้ด ำเนินกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำว
เน่ืองจำกกำรต่ออำยุสญัญำใหม่จะท ำให้บริษัทต้องเสียค่ำเช่ำในอัตรำที่เพิ่มขึน้ อนึ่ง ในอนำคตเม่ือ Baconco มีกำรต่ออำยุ
สญัญำดังกล่ำวกับหน่วยงำนภำครัฐ บริษัทจ ำเป็นต้องช ำระค่ำเช่ำในอัตรำที่เพิ่มขึน้ซึ่งจะเป็นไปตำมรำคำตลำด ณ ขณะนั ้น 
อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำที่เพิ่มขึน้ดงักล่ำวคำดว่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ Baconco อย่ำงมีนัยส ำคญั เน่ืองจำก
ปัจจบุนัคำ่เชำ่ส ำหรับพืน้ที่ดงักลำ่วคิดเป็นสดัสว่นเพียงประมำณร้อยละ 0.01 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

2.6. อตัรำเงินเฟ้อระดบัที่ค่อนข้ำงสูงอำจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ Baconco โดย Baconco มีกำรปรับฐำน
เงินเดือนของพนักงำนให้สะท้อนอัตรำเงินเฟ้อภำยในประเทศ นอกจำกนี ้อัตรำเงินเฟ้อในระดับที่ค่อนข้ำงสูงยังอำจส่งผลให้ 
Baconco มีต้นทนุกำรด ำเนินงำนอื่นเพ่ิมขึน้มำกกวำ่ปัจจบุนั 

อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและลดกำรพึ่งพิงแรงงำน Baconco จึงได้น ำเคร่ืองมือต่ำงๆ มำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตมำกขึน้ รวมถึงกำรหมัน่ตรวจเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ให้มีสภำพดีตำมแผนงำนซอ่มบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร 
3.1. TTA จะยังคงเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่มีอ ำนำจควบคมุบริษัทฯ ก่อนกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 

PMTA ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย์เสร็จสิน้ TTA จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะมีสดัสดัส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 65 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ TTA อำจด ำเนินกำรอย่ำงใดซึ่งอำจเป็นกำรขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี รวมถึง หน้ำที่ในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำม
มัน่ใจของผู้ ถือหุ้นในกำรบริหำรจดักำรองค์กรโดยควำมโปร่งใส บริษัทฯ จงึได้แตง่ตัง้บคุคลภำยนอกเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน จำกกรรมกำรบริษัททัง้หมด 7 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำอนมุัติรำยกำรต่ำงๆ 
ของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้ขัน้ตอน
กำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ประกำศ หรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง   



สว่นที่ 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 1 หน้ำที ่11 

4. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
4.1. PMTA อยูใ่นระหวำ่งกำรยื่นค ำขออนญุำตน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนว่ำบริษัทฯ 

จะได้รับอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่
เสนอขำยในครัง้นี ้จะไม่สำมำรถซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่ำหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ยื่นแบบค ำขอให้รับหุ้ นสำมัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และปัจจุบัน ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแบบค ำขอของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนที่จะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรำยย่อย ซึ่งจะครบถ้วนภำยหลงักำรเสนอขำย
หุ้นให้แก่ประชำชนแล้วเสร็จ 

4.2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีอ้ำจมี
แนวโน้มผันผวนเน่ืองจำกปัจจัยหลำยประกำร ซึ่งอำจท ำให้นักลงทุนไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ได้ในรำคำที่
เหมำะสม นอกจำกนี ้ปัจจยัดงักลำ่วยงัอำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่สภำพคลอ่งของบริษัทฯ 

4.3. ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบตอ่อตัรำสว่นทำงกำรเงินจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นี  ้
จ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 8.0 ของทนุช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ท ำให้อตัรำส่วนต่ำงๆ ที่ใช้ส่วนของผู้ ถือหุ้น
หรือจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ มีจ ำนวนลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญั (Dilution Effect) 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ คำดวำ่จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นีไ้ปลงทนุในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีศกัยภำพ
ในอนำคตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัคำดวำ่จะได้รับประโยชน์อ่ืนๆ จำกกำรมีสถำนะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ปัจจยัดงักล่ำวอำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ยืนและมี
สถำนะมัน่คงจำกโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม และอำจส่งผลให้รำยได้และก ำไรสทุธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึน้จนอำจ
ชดเชยกบัผลกระทบจำกจ ำนวนหุ้นที่เพ่ิมขึน้จำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นีไ้ด้ 

4.4. ผลกระทบที่มีต่อ TTA จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะส่งผลให้ TTA มีส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงใน 
PMTA และ Baconco (ทำงอ้อม) ลดลงจำกร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 65 คิดเป็น Dilution Effect ร้อยละ 35 ของทนุช ำระแล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้น 

อยำ่งไรก็ตำม กำร Spin-off ของบริษัทฯ ไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่สถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนของ TTA แต่อย่ำง
ใด อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทฯ ยงัอำจจะส่งผลให้ TTA บนัทึกก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักล่ำวในงบก ำไร
ขำดทนุ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ได้ หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสงูกว่ำรำคำทนุที่ TTA ลงทนุใน PMTA ดงันัน้ ในกรณีที่ TTA มี
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่ว TTA อำจพิจำรณำจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมนโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัท  

อย่ำงไรก็ดี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม TTA จะไม่สำมำรถบนัทึกก ำไรจำกกำรขำยเงิน
ลงทนุดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทนุของบริษัทได้ แต่ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอขำยหุ้นและต้นทนุเงินลงทนุจะถกูบนัทึกเข้ำเป็น
องค์ประกอบสว่นหนึ่งของสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบกำรเงินรวม) ของ TTA 

5. ควำมเสี่ยงเก่ียวกบัประเด็นกฎหมำยโดยมีประเด็นควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำยไทยและกฎหมำยเวียดนำมที่ส ำคญั สรุปได้ดงันี ้
5.1. สิทธิและหน้ำที่ของผู้ ถือหุ้น กล่ำวคือ กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองสิทธิในกำรร้องขอต่อศำลในกำรเพิกถอนมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นไว้แตกตำ่งกบักฎหมำยไทย โดยไมไ่ด้ก ำหนดให้สิทธิเจ้ำของในกำรเพิกถอนมติดงักล่ำวได้โดยตรง อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 21.3) มีกำรก ำหนดให้เร่ืองส ำคญัต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรหรือ
ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน ดงันัน้ ควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำยในประเด็นนี ้จงึไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับสิทธิในกำรขอให้มีกำรตรวจสอบกิจกำรไว้แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย 
โดยไม่ได้ให้สิทธิเจ้ำของ (Company Owner) ในกำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบกิจกำรโดยตรง อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อบงัคับบริษัทของ Baconco (ข้อ 23.1) ได้ก ำหนดให้ PMTA สำมำรถแต่งตัง้ผู้ควบคมุ (Controller) ได้จ ำนวน 1 คน เพื่อ
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ตรวจสอบกิจกำรทำงอ้อม โดยอำศยัมติที่ประชมุคณะกรรมกำรของ PMTA ดงันัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยในประเด็นนี ้
จงึไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

5.2. กำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กลำ่วคือ กฎหมำยเวียดนำมไม่ได้มีกำรก ำหนดข้อห้ำมกรรมกำรมิให้ประกอบกิจกำร
แข่งขนัหรือสภำพอย่ำงเดียวกันกับบริษัท ซึ่งแตกต่ำงจำกกฎหมำยไทย อย่ำงไรก็ตำม ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 15.2 
(c)) ได้ระบุให้กรรมกำรต้องไม่ใช้ข้อมลูของ Baconco เพื่อประโยชน์ส่วนตนอนัเป็นกำรขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ Baconco 
และ PMTA ดงันัน้ ควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำยในประเด็นนี ้จงึไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

5.3. กำรประชมุคณะกรรมกำร กล่ำวคือ กฎหมำยเวียดนำมไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนกำรประชมุขัน้ต ่ำของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ ซึ่ง
แตกต่ำงจำกกฎหมำยไทย อย่ำงไรก็ดี ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ18.1) ได้ระบุให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องจดัให้มี
กำรประชมุในจ ำนวนครัง้ซึง่สอดคล้องกบักฎหมำยไทยแล้ว 

กฎหมำยเวียดนำมยงัก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระยะเวลำในกำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมกำรลว่งหน้ำไว้แตกตำ่งกบั
กฎหมำยไทย โดยก ำหนดให้ต้องจดัสง่ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุหรือไม่น้อยกว่ำ 2 วนัท ำกำร (แล้วแต่กรณี) อย่ำงไรก็ดี ข้อบงัคบั
บริษัทของ Baconco (ข้อ18.4) ได้ระบุให้ต้องมีกำรส่งหนังสือเชิญประชมุคณะกรรมกำรล่วงหน้ำในระยะเวลำซึ่งสอดคล้องกับ
กฎหมำยไทยแล้ว 

กฎหมำยเวียดนำมยังก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรมีมติไว้แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท
สำมำรถขอควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อกัษรได้โดยไม่ต้องจัดประชมุ อย่ำงไรก็ดี ข้อบังคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 20.1) ได้
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทลงมติตดัสินใจด้วยกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชมุซึง่สอดคล้องกบักฎหมำยไทยแล้ว 

5.4. กำรสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น กลำ่วคือ กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรส่งหนังสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นไว้
แตกต่ำงกับกฎหมำย โดยก ำหนดให้ต้องจัดส่งล่วงหน้ำก่อนวันประชุม หรือ 2 วนัท ำกำรล่วงหน้ำ (แล้วแต่กรณี) อย่ำงไรก็ดี 
ข้อบังคบับริษัทของ Baconco (ข้อ18.4) ได้ระบุให้ต้องมีกำรส่งหนังสือเชิญประชมุคณะกรรมกำรล่วงหน้ำในระยะเวลำซึ่ง
สอดคล้องกบักฎหมำยไทยแล้ว 

5.5. กำรเพิ่มทนุ กล่ำวคือ กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดใด้กำรเพิ่มทนุของ Single-member Limited Liability Company (“SMLLC”) 
ต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่แตกตำ่งจำกกฎหมำยไทย อยำ่งไรก็ดี ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 
21.3) ได้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุ หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ PMTA ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อมใน Baconco มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA (แล้วแตก่รณี) 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่กำรเพิ่มทนุหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นผลให้ Baconco จะมีกำรแปรสภำพจำก SMLLC เป็น Multi-
member Limited Liability Company (“MMLLC”) หรือ Joint Stock Company (“JSC”) ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ในกรณีนี ้คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA จะต้องจดัให้มีผู้ เช่ียวชำญเพื่อที่จะ (1) วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงกฎหมำย
ระหว่ำง SMLLC เทียบกับ MMLLC หรือ JSC (แล้วแต่กรณี) และวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนำม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และ (2) เสนอแนวทำงกำรปรับแก้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 

ทัง้นี ้ภำยหลังจำกได้รับรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA จะต้องให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำร
ดงักลำ่ว โดยข้อมลูกำรวิเครำะห์จำกผู้ เช่ียวชำญ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA และข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้อง จะต้อง
สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ PMTA พิจำรณำลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 

ดงันัน้ ควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำยในประเด็นนี ้จงึไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

5.6. กำรจดทะเบียนเปลี่ยนทุนช ำระแล้ว กล่ำวคือ กฎหมำยเวียดนำมและกฎหมำยไทยก ำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองกำรจด
ทะเบียนเปลี่ยนทนุช ำระแล้วแตกต่ำงกัน โดยกฎหมำยเวียดนำมมิได้ก ำหนดให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้ำที่ต้องจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนตอ่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเม่ือมีกำรช ำระเงินเพ่ิมทนุแล้ว 
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ในทำงปฎิบตัิ ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินลงทนุเพิ่มเติม Baconco จะท ำกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ยกตวัอยำ่งเช่น กำรจดทะเบียนแก้ไขใบรับรองกำรลงทนุ ( Investment Certificate) ดงันัน้ ควำมแตกต่ำง
ระหวำ่งกฎหมำยในประเด็นนี ้จงึไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

5.7. กำรควบรวมบริษัท กลำ่วคือ กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกรณีผู้ ถือหุ้ นคดัค้ำนกำรควบรวมบริษัทไว้แตกต่ำง
กับกฎหมำยไทย โดยมิได้มีกำรก ำหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีผู้ซือ้หุ้นของผู้ ถือหุ้นที่คดัค้ำนกำรควบบริษัท อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ 
Baconco มีกำรควบรวมกิจกำรกบับริษัทอ่ืน ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.1 และ 21.3) ก ำหนดให้รำยกำรดงักล่ำวต้องได้รับ
มติเห็นชอบจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จงึสำมำรถใช้สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรควบรวมบริษัทของ 
Baconco ได้ และหำกในท้ำยที่สดุ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA มีมติอนมุตัิให้ Baconco มีกำรควบรวมกิจกำรแล้ว ผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ที่ไม่เห็นด้วยก็ยงัคงมีช่องทำงโดยอำจพิจำรณำขำยหุ้น PMTA ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ดงันัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยในประเด็นนี ้จงึอำจกระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

5.8. กำรเลิกบริษัท กล่ำวคือ กฎหมำยไทยก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัดสำมำรถเลิกโดยใช้ค ำสัง่ศำลได้  ซึ่งแตกต่ำงจำกกฎหมำย
เวียดนำม อยำ่งไรก็ดี ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.1 และ 21.3 (c)) ก ำหนดให้กำรเลิกกิจกำรของ Baconco ต้องได้รับ
อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน ผู้ ถือหุ้นของ PMTA สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะกำรเงินของ 
Baconco จำกกำรพิจำรณำงบกำรเงินของ PMTA ดงันัน้ ในกรณีที่ Baconco ขำดทนุอย่ำงไม่มีทำงที่จะกลบัฟืน้ตวัได้ ผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA อำจพิจำรณำร้องขอตอ่ศำลให้มีกำรเลิกกิจกำร PMTA ได้ ดงันัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยในประเด็นนี ้จึงไม่
กระทบตอ่สิทธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน: 
Baconco เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้นโยบำยและกำรบริหำรจดักำรของ
กลุ่มบริษัท TTA นับตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2552 จนถึงปัจจุบนั ค ำอธิบำยเชิงวิเครำะห์เก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัทฯ ในอดีตจงึอ้ำงอิงข้อมลูทำงกำรเงินของ Baconco เป็นส ำคญั 

สรุปฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 3 ปีย้อนหลัง: 
บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ใหม่เม่ือวันที่ 7 มิถุนำยน 2556 ประกอบกับรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ 
Baconco และ PMTA SG จำก Soleado บรรลผุลส ำเร็จเม่ือวนัที่ 1 ตลุำคม 2556 และวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 ตำมล ำดบั (วนัที่ซือ้ธุรกิจ) 
สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่ข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรวมในชว่ง 3 รอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ 

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 30 กันยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงจัดท ำขึน้เพื่อแสดง
ข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ เปรียบเทียบกับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2555 ซึง่เป็นไปตำมวิธีกำรรวมสว่นได้เสีย โดยสินทรัพย์และหนีส้ินถกูน ำมำรวมกันด้วยมลูค่ำตำมบญัชี ข้อมลูทำงกำรเงินดงักล่ำว
จะสะท้อนเนือ้หำทำงเศรษฐกิจของบริษัทในกลุม่ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกัน เสมือนว่ำบริษัทในกลุ่มได้ด ำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจ
เดียวกนัตลอดในรอบปีบญัชีที่รำยงำน แม้วำ่รูปแบบทำงกฎหมำยของควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมีผลในวนัที่ซือ้ธุรกิจ ซึ่ง
เกิดขึน้ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะ 

Baconco ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง มีสถำนะเป็นบริษัทจ ำกัดควำมรับผิดที่มี
เจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company: SMLLC) จดทะเบียนก่อตัง้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม 
สง่ผลให้ Baconco มีหน้ำที่จดัท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิ กฎระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้องของ
ประเทศเวียดนำม (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำม”) ในขณะที่บริษัทฯ จดัท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป
ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซึง่หมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อก ำหนดในกำรรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
(“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย”) กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 
2556 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจงึมีกำรรวมข้อมลูในงบกำรเงินของ Baconco ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำม ปรับปรุงเพื่อ
สะท้อนข้อมลูที่ถกูต้องและเป็นปัจจบุนัในแตล่ะรอบปีบญัชีที่น ำเสนอ จดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม ่และแปลงคำ่จำกสกุลเงินเวียดนำมดองซึ่ง
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เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ Baconco มำเป็นสกลุเงินบำทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย เพ่ือใช้ในกำรประกอบหนังสือ
ชีช้วนของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของกำรขออนญุำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์เป็นครัง้แรกแก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณ์
ในลักษณะเดียวกัน กล่ำวคือ กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันโดยวิธีกำรรวมส่วนได้เสีย สินทรัพย์และหนีส้ินถกูน ำมำรวมกันด้วย
มลูคำ่ตำมบญัชี โดยผลตำ่งระหวำ่งเงินสดในกำรจำ่ยซือ้ธุรกิจและมลูค่ำของสินทรัพย์สทุธิรวมของ Baconco และ    PMTA SG ถกูรับรู้ในงบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยแสดงแยกเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

สรุปฐำนะทำงกำรเงนิ 
 

ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำง

ธุรกิจ 
งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ                            

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 
งบกำรเงนิรวม                        

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 
2555 2556 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ 
รวมสนิทรัพย์  1,311.9   100.0  1,312.4 100.0 1,564.8 100.0 

รวมหนีส้นิ 439.1 33.5 276.3 21.1 203.5 13.0 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 872.8 66.5 1,036.0 78.9 1,361.3 87.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

สรุปผลก ำไรขำดทุน 
 

ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำง

ธุรกิจ 
งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 
งบกำรเงนิรวมส ำหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

2555 2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ 

รำยได้จำกกำรขำย 3,375.8 99.6 3,229.4 99.3 3,192.0 98.9 

รำยได้จำกกำรบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 7.7 0.2 17.3 0.5 29.3 0.9 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 3,383.5 99.8 3,246.7 99.8 3,221.3 99.8 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 6.9 0.2 7.0 0.2 6.2 0.2 
รวมรำยได้ 3,390.4 100.0 3,253.7 100.0 3,227.5 100.0 
ต้นทนุขำยและบริกำร  3,039.0  89.6  2,789.6 85.7 2,596.9 80.5 

ก ำไรขัน้ต้น  344.4  10.2  457.0  14.0 624.4 19.3 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 202.1  6.0 257.4 7.9 302.4 9.4 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

หน่วย 

ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
ภำยหลังกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ                
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยำยน 
2555 2556 2557 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 2.4 3.4 5.5 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 10.2 14.1 19.4 
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หน่วย 

ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
ภำยหลังกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ                
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 

30 กันยำยน 
2555 2556 2557 

อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 6.0 7.9 9.4 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 1/ ร้อยละ 24.4 27.0 25.2 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ 1/ ร้อยละ 16.5 19.6 21.0 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 0.5 0.3 0.1 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล 2/ 3/ 4/ 5/ ร้อยละ 48.8 - 48.5 

หมำยเหต:ุ 1/ อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 ค ำนวณโดยใช้ค่ำเฉลี่ยของยอดต้นงวดและปลำยงวดจำกงบกำรเงิน ซึ่งยอดต้นงวด
ดงักลำ่วเป็นกำรอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะของ Baconco ทัง้นี ้งบกำรเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะท่ีจัดท ำขึน้ใหม่ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กันยำยน 2554 ของ Baconco ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยดังกล่ำว ไม่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำต แต่เป็นกำร
จัดท ำโดยมีผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อควำมถกูต้องตำมท่ีควร ซึ่งเป็นกำรอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของ Baconco ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวันเดียวกันท่ีได้
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ได้แก่ PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited ซึง่ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำมในรำยงำนกำรสอบบญัชีฉบบัลงวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2554 

2/ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของ Baconco มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน 2555 เป็นจ ำนวน 98.5 ล้ำนบำท
ให้แก่ Soleado ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวก่อนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 

3/ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของ Baconco มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 และ 2557 เป็นจ ำนวน 65.0 
ล้ำนบำทและ 321.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ให้แก่บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวภำยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 

4/ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2557 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งเป็นก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชี 2554 2555 
และ 2556 ของ Baconco เป็นจ ำนวน 328.6 ล้ำนบำทให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 

5/ ค ำนวณโดยกำรน ำเงินปันผลหำรด้วยก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ๆ ซึ่งไม่ได้อิงตำมเกณฑ์บญัชีหรือเกณฑ์เ งินสด เพ่ือให้สำมำรถสะท้อนนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำร กล่ำวคือ Baconco จ่ำยเงินปันผลให้แก่ Soleado ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยเดียวก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ และบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 

 
สรุปภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ: 
ธุรกิจหลกั ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำน ธุรกิจของ Baconco ในปัจจุบนัสำมำรถแยกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจประกอบไปด้วย (ก.) ธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลกั (Core Business) และมีรำยได้คิดเป็นส่วนใหญ่หรือมีสดัส่วนมำกกว่ำร้อยละ 99 ของ
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม และ (ข.) ธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมศกัยภำพและสร้ำงโอกำสใน
กำรบริหำรจดักำรธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 ก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
งบกำรเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ                                        

ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 
งบกำรเงนิรวมส ำหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

2555 2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 3,375.8 99.6 3,229.4 99.3 3,192.0 98.9 

รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 7.7 0.2 17.3 0.5 29.3 0.9 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน/1 6.9 0.2 7.0 0.2 6.2 0.2 

รำยได้รวม 3,390.4 100.0 3,253.7 100.0 3,227.5 100.0 

หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนและรำยได้อ่ืน 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2555 2556 และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของทัง้สองกลุ่มธุรกิจรวมกัน
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เท่ำกับ 3,383.5 ล้ำนบำท 3,246.7 ล้ำนบำทและ 3,221.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 136.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.0 ในรอบปีบญัชี 2556 
และลดลง 25.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.8 ในรอบปีบญัชี 2557 กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมดงักลำ่วสำมำรถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร: รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ซึ่งประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน
รวมกนัเทำ่กบั 3,375.8 ล้ำนบำท 3,229.4 ล้ำนบำทและ 3,192.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 146.4 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.3 ในรอบปีบญัชี 2556 และกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 37.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.2 ในรอบปี
บญัชี 2557 สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัและมีสดัส่วนต่อรำยได้
จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร อยู่ในช่วงร้อยละ 96 ถึงร้อยละ 97 ในรอบปีบญัชีดงักล่ำว ปริมำณสินค้ำส่ง
มอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีจึงมีสำเหตจุำกปัจจยัด้ำน
รำคำขำยที่เคลื่อนไหวตำมระดบัอปุสงค์และอปุทำน (Market Forces) และขึน้อยู่กับต้นทนุวตัถดุิบตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจ
กำรเกษตรโดยรวมในแตล่ะชว่งเวลำเป็นหลกั นอกเหนือไปจำกปัจจยัภำยนอก ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมกำร
ขำยผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ได้แก่ สตูรและปุ๋ ยเคมีประเภทต่ำงๆ ตลอดจนกลุ่มลกูค้ำและช่องทำงกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยทัง้ใน
ประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศ 

Baconco ได้ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอกภำยใต้กำรแข่งขันในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเหล่ำนี ้จึง
สนับสนนุให้เกิดกำรต่อยอดของรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ซึ่งมีอัตรำกำรท ำก ำไรสูงกว่ ำบนพืน้ฐำนของ
กำรเป็นสินค้ำเพิ่มมลูค่ำ (Value-added Products) ควบคู่ไปกับกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้
ส่วนเพิ่มให้เกิดแก่ธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ผลที่ตำมมำคือ รำยได้จำกกำรขำยของผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน
เพ่ิมขึน้ตอ่เน่ือง กลำ่วคือ เพิ่มขึน้ 13.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.7 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 13.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 11.0 ใน
รอบปีบญัชี 2557 โดยมีสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึน้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.2 ตำมล ำดบั 

ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงรำยได้ในภำพรวมชว่งที่ผ่ำนมำ รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศ
เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 27.1 ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 30.7 ตำมล ำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับสดัส่วนกำรส่งออกที่ประมำณร้อยละ 13 ในรอบปีบญัชี 
2554 กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ทำงธุรกิจหลกัของ Baconco ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำ
และเพ่ิมชอ่งทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศให้มำกขึน้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดกำรใช้ก ำลงักำรผลิตที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัแหลง่ที่มำของรำยได้ (Concentration Risk) ที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม โดยให้
ควำมส ำคญักบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ 

2. ธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ: รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 คือ รำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนที่ TVA ช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำที่ตกลงร่วมกัน เท่ำกับ 7.7 
ล้ำนบำท 17.3 ล้ำนบำทและ 29.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 9.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 125.9 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 12.0 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 69.3 ในรอบปีบญัชี 2557 ปัจจยัสนบัสนนุตอ่กำรเพิ่มขึน้ คือกำรขยำยตวัของพืน้ที่จดัสรรไว้เพ่ือให้เชำ่จดัเก็บสินค้ำ
ของอำคำรแหง่ใหมท่ี่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์แก่ลกูค้ำภำยนอกได้แก่ อำคำร BCC III และ BCC V 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 202.1 ล้ำนบำท 257.4 ล้ำนบำท
และ 302.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 55.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 27.3 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 45.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 17.5 ใน
รอบปีบญัชี 2557 

กำรเปลี่ยนแปลงของก ำไรสุทธิตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นมีสำเหตุหลกัเกิดจำกปัจจัยด้ำนรำคำขำยที่เคลื่อนไหวตำมระดบัอุปสงค์และอุปทำน 
(Market Forces) และขึน้อยู่กับต้นทนุวตัถดุิบตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแต่ละช่วงเวลำเป็นหลกั โดยวตัถดุิบ
ปุ๋ ยเคมีซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัของต้นทนุขำยและบริกำรรวม มีทิศทำงรำคำปรับตวัลดลงในอตัรำที่สงูกวำ่เม่ือเปรียบเทียบกับรำคำขำยเฉลี่ย
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ต่อหน่วย ส่งผลให้ Baconco มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ในภำพรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร อนึ่ง ประเทศเวียดนำมไม่มี
กฎหมำย หลกัเกณฑ์หรือมำตรกำรที่ใช้บงัคบัเก่ียวกับกำรควบคมุรำคำปุ๋ ยเคมี ผู้ประกอบกำรที่ต้องกำรปรับขึน้รำคำขำยก็สำมำรถกระท ำได้
ในทำงปฏิบตัิ แม้ว่ำ Baconco จะถกูพิจำรณำว่ำมีควำมยืดหยุ่นในนโยบำยกำรตัง้รำคำส ำหรับสินค้ำในแต่ละหมวดผลิตภณัฑ์จำกแผนกำร
วำงต ำแหน่งทำงกำรตลำดที่ชดัเจนและมีคณุภำพสินค้ำเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลกูค้ำระดบับน ควบคู่ไปกับกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ในด้ำนคณุภำพและเคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนอยำ่งตอ่เน่ือง กำรผลกัภำระต้นทนุไปยงัลกูค้ำในชว่งเวลำที่ประสบกบัสภำวะรำคำ
วัตถุดิบขำขึน้อำจไม่สำมำรถกระท ำได้ทุกครัง้ในทันที ขึน้อยู่กับปัจจัยภำยนอกหลำยประกำร อำทิเช่น ปริมำณกำรกักเก็บสินค้ำค งคลัง 
ตลอดจนระดบัอปุสงค์และอปุทำนของตลำดในขณะนัน้ 

นอกเหนือไปจำกต้นทนุวตัถดุิบ กำรเปลี่ยนแปลงของก ำไรสทุธิสว่นหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสว่นผสมกำรขำยผลิตภณัฑ์ รวมทัง้
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำรที่เพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำบุคลำกรค่ำขนส่งและค่ำกำรตลำด เป็นต้น ส ำหรับ
สว่นผสมกำรขำยผลิตภณัฑ์ของสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี Baconco จะให้ควำมส ำคญักับปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ไม่เพียงเพรำะกำรเป็น
สินค้ำหลกัในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี แต่ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะมีรำคำขำยเฉลี่ยตอ่หน่วยและอตัรำกำรท ำก ำไรที่สงูกว่ำเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปุ๋ ยเคมีอ่ืน ส ำหรับสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน Baconco จะให้ควำมส ำคญักับปุ๋ ยชนิดน ำ้เป็นหลกั เน่ืองจำกเป็นมิตรต่อ
ธรรมชำติโดยไมท่ิง้สำรเคมีตกค้ำงในปริมำณมำก และมีกำรใช้งำนกนัอยำ่งแพร่หลำยมำกขึน้ส ำหรับพืชผลทำงกำรเกษตรที่เป็นผกัและผลไม้ 
ผลประกอบกำรที่มีก ำไรสทุธิอยำ่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนะทำงกำรเงินที่ดีและสำมำรถด ำเนินกิจกรรมกำรลงทนุตำม
แผนธุรกิจในอนำคต และจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองใน  3 รอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ยงัมีโครงสร้ำงทนุที่
แข็งแกร่ง โดยอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกับ 0.5 เท่ำ 0.3 เท่ำ
และ 0.1 เทำ่ ตำมล ำดบั โดยไมมี่หนีส้ินที่ก่อให้เกิดภำระดอกเบีย้จำ่ย (Interest-bearing debts) ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำดงักลำ่ว 
 
ภำพรวมของฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557: 
กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบัญชี 2 ครัง้ในปีที่เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง กลำ่วคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2556 จนถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 
และงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมส่ ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำม
รอบปีบญัชีใหม่ดงักล่ำวเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถัดจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำม
รอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อนหน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

ข้อมลูที่น ำมำใช้เปรียบเทียบเพ่ือวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน คือข้อมลูที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุำคม 2556 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำล
ตำมรอบปีบญัชีเดิมและได้รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีรับอนญุำตตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย ทัง้นี ้ส ำหรับฐำนะทำง
กำรเงิน จะเป็นกำรเปรียบเทียบกบังบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อนหน้ำสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 

สรุปฐำนะทำงกำรเงนิ 
 ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวม                                             
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 2557 

งบกำรเงนิรวม                                              
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ ล้ำนบำท ร้อยละ 1/ 
รวมสนิทรัพย์ 1,564.8 100.0 1,612.9 100.0 
รวมหนีส้นิ 203.5 13.0 448.5 27.8 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,361.3 87.0 1,164.4 72.2 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
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สรุปผลก ำไรขำดทุน 
 ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล                               
ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือน                           
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

งบกำรเงนิรวมตำมรอบปีบัญชีใหม่                      
ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือน                            
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 

ล้ำนบำท ร้อยละ1/ ล้ำนบำท ร้อยละ1/ 
รำยได้จำกกำรขำย 693.0 99.0 589.0 96.4 

รำยได้จำกกำรบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 6.8 1.0 9.6 1.6 
รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 699.8 99.9 598.6 98.0 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 0.5 0.1 12.1 2.0 
รวมรำยได้ 700.2 100.0 610.7 100.0 
ต้นทนุขำยและบริกำร 560.8 80.1 487.3 79.8 
ก ำไรขัน้ต้น 138.9 19.8 111.3 18.2 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 74.8 10.7 55.3 9.1 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 

สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 
 

หน่วย 

ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมส ำหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน 

งบกำรเงนิรวมตำมรอบปีบัญชีใหม่
ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือน

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
2557 2557 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 5.5 2.5 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 19.4 18.6 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 9.4 9.1 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  4/ ร้อยละ 25.2 17.5 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ 4/ ร้อยละ 21.0 13.9 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 0.1 0.4 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล  1/ 2/ 3/ ร้อยละ 48.5 - 

หมำยเหต:ุ 1/ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรของ Baconco มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 เป็นจ ำนวน 321.7 ล้ำนบำท 
ให้แก่บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวภำยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 

 2/ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2557 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งเป็นก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชี 2554 2555 
และ 2556 ของ Baconco เป็นจ ำนวน 328.6 ล้ำนบำทให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 

 3/ ค ำนวณโดยกำรน ำเงินปันผลหำรด้วยก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ๆ ซึ่งไม่ได้อิงตำมเกณฑ์บญัชีหรือเกณฑ์เงินสด เพ่ือให้สำมำรถสะท้อนนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำร กล่ำวคือ Baconco จ่ำยเงินปันผลให้แก่ Soleado ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรำยเดียวก่อนกำรจัด
โครงสร้ำงธุรกิจ และบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 

 /4 อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ค ำนวณโดยวิธีปรับค่ำให้เป็นรำยปี (Annualized) 

 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที่ 1 ข้อมลูสรุป (Executive Summary)  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 1 หน้ำที ่19 

สรุปภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ: 
 ภำยหลังกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลส ำหรับรอบระยะเวลำ 
3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

งบกำรเงนิรวมตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2556 2557 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 693.0 99.0 589.0 96.4 
รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน 6.8 1.0 9.6 1.6 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน/1 0.5 0.1 12.1 2.0 
รำยได้รวม 700.2 100.0 610.7 100.0 

หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เช่น ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยได้อ่ืน 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของทัง้สองกลุ่มธุรกิจรวมกันส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกับ 
699.8 ล้ำนบำทและ 598.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 101.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.5 กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้รวมดงักลำ่วสำมำรถสรุป
ได้ดงัตอ่ไปนี:้ 

1.  ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร: ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 รำยได้จำกกำรประกอบ
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน
รวมกัน เท่ำกับ 693.0 ล้ำนบำทและ 589.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 104.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.0 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยใน
ประเทศเวียดนำมเทำ่กบั 598.5 ล้ำนบำทและ 417.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 181.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 30.3 จำกสภำพภมิูอำกำศที่
มีฝนตกอย่ำงต่อเน่ืองและส่งผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำในประเทศ ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำย
ตำ่งประเทศเทำ่กบั 94.5 ล้ำนบำทและ 172.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 77.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 82.0 จำกยอดกำรส่งออกที่เพิ่มขึน้
ตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชียและอ่ืนๆ 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีมีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกับ 655.7 ล้ำนบำท
และ 552.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลง 103.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.8 โดยมีปริมำณสินค้ำส่งมอบเท่ำกับ 39,522 เมตริกตันและ 
34,444 เมตริกตนั ตำมล ำดบั ลดลง 5,078 เมตริกตนัหรือร้อยละ 12.8 และหำกจ ำแนกตำมสินค้ำ สัดส่วนของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ไม่
เปลี่ยนแปลง โดยอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 99 ของทัง้รำยได้จำกกำรขำยและปริมำณสินค้ำสง่มอบ 

ผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอื่นมีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกับ 37.3 
ล้ำนบำทและ 36.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.6 โดยคิดเป็นสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรเพ่ิมขึน้จำกร้อยละ 5.4 มำอยูท่ี่ร้อยละ 6.2 

2. ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ: ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557รำยได้จำกกำรประกอบ
ธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำคือ รำยได้คำ่บริกำรให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนที่ TVA ช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำที่ตกลงร่วมกัน เท่ำกับ 6.8 
ล้ำนบำทและ 9.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 2.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 41.6 จำกกำรเร่ิมให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ของ BCC V เต็ม
รูปแบบ ซึง่ครอบคลมุทัง้ในสว่นของแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 และในระยะที่ 2 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกับ 74.8 ล้ำนบำทและ 55.3 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลง 19.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 26.0 กำรลดลงของก ำไรสุทธิมีสำเหตุหลักเกิดจำกธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรที่มีฐำนยอดขำยในประเทศปรับตวัลดลง นอกจำกนี ้ยงัได้รับผลกระทบจำกกำรมีต้นทนุและคำ่ใช้จำ่ยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำร
ที่ส ำคญัเพ่ิมสงูขึน้ ได้แก่ คำ่จ้ำงแรงงำน คำ่บคุลำกรและคำ่ขนสง่ เป็นต้น 

นักลงทุนสัมพันธ์: นำงสำวเปมิกำ ชว่งฉ ่ำ (เลขำนกุำรบริษัท) 
26/22-23 อำคำรอรกำนต์ ชัน้ที่ 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: 02 – 655 – 0685 โทรสำร: 02 – 657 – 1040 
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2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย) : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” 
หรือ “PMTA”) 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (English) : PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000021 
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 7 มิถนุำยน 2556 
วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน : 4 กมุภำพนัธ์ 2557 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้ นในบริษัทอื่นและไม่มีกำร

ประกอบธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) 

ในปัจจุบัน มีกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้ นในบริษัทย่อย 2 บริษัทใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว ได้แก่ 
บริษัท Baconco Company Limited (“Baconco”) และบริษัท PM 
Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. (“PMTA SG” หรือ “PMTA 

(Singapore)”) 
ข้อมูลการติดต่อ ที่ตัง้ส านักงาน : 26/22-23 อำคำรอรกำนต์ ชัน้ท่ี 7 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ10330 ประเทศไทย 
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 655 0685 
โทรสาร : +66 2 657 1040 
Website : www.pmthoresenasia.com   

ทุนจดทะเบียน : 1,012,000,000 บำท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557) 
ทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว : 931,000,000 บำท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557) 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ประมำณ 145.8 ล้ำนบำท ภำยหลงัหกั

คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ ไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิที่ใช้โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
โครงกำรขยำยพืน้ที่และอำคำรเพื่อธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร
และธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ /2 

39.6 ภำยในปี 2558 

โครงกำรลงทุนในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรผลิตถุงพลำสติก (Polypropylene 
Bag หรือ PP Bag) /1  

72.6 ภำยในปี 2559 

เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำนและแผนกำรลงทนุในอนำคต 33.6 ภำยในปี 2558 
รวม 145.8  

หมำยเหต ุ /1 โครงกำรลงทนุในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรผลิตถงุพลำสติกอยูใ่นขัน้ตอนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ ซึง่คำดวำ่จะมีผลสรุป
ภำยในปี 2559 

http://www.pmthoresenasia.com/
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/2 ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจหลัก  แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติอย่ำงต่อเน่ือง และในด้ำน
กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัที่สงูและมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ตลอดจน
กำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 
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2.2 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัเมื่อวนัที่ 7 มิถนุำยน 
2556 โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นเท่ำกับ 1,000,000 บำท ต่อมำได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนเมื่อวนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ 
2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) และประกอบ
ธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไมม่ีกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) ปัจจบุนั 
บริษัทฯ มีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว 
ได้แก่ บริษัท Baconco Company Limited และบริษัท PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd.  

ในปี 2552 บริษัท Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) ซึ่งมีสถำนะเป็นบริษัทย่อยของ TTA ได้ด ำเนินกำรเข้ำซือ้
และรับโอนหุ้นในบริษัท EMC Gestion S.A.S. (“EMCG”) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว
จำก EMC S.A.S (“EMC”) โดยในขณะนัน้ EMCG คือผู้ ถือหุ้นรำยเดียวของ Baconco ต่อมำในปี 2554 Soleado เข้ำซือ้
และรับโอนหุ้นใน Baconco จำก EMCG ตำมเง่ือนไขที่ได้ตกลงร่วมกนัภำยใต้สญัญำ Capital Transfer Agreement 
ฉบบัลงวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2554 เพื่อลดควำมซบัซ้อนของโครงสร้ำงกำรถือหุ้นภำยในกลุม่ โดยเข้ำถือครองหุ้นทัง้หมดใน 
Baconco โดยไม่ต้องถือผ่ำน EMCG และในขณะเดียวกัน ก็เป็นไปตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ภำยใต้ใบรับรองกำรลงทุน 
(Investment Certificate) ของ Baconco หลงัจำกนัน้ อนัเป็นผลสบืเนื่องจำกแผนกำรน ำ Baconco แยกออกมำเสนอขำย
หุ้นต่อประชำชนและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ผ่ำนบริษัทฯ หรือ
กระบวนกำรจดัโครงสร้ำงในรูปของกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) กลำ่วคือ บริษัทฯ เข้ำซือ้และรับโอนหุ้นใน 
Baconco จำก Soleado ตำมเง่ือนไขที่ได้ตกลงร่วมกนัภำยใต้สญัญำซือ้ขำยหุ้นฉบบัลงวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2556 กำรตกลง
เข้ำท ำรำยกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุ้นดงักล่ำวส่งผลให้ Baconco มีสถำนะเป็นบริษัทย่อย โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
ทำงตรงรำยเดียวในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว  

บริษัทฯ ซือ้และรับโอนหุ้นสำมญัใน Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. จำก Soleado พร้อมทัง้เปลี่ยนช่ือมำเป็น 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. (“PMTA SG”) เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556  และต่อมำได้ด ำเนินกำรเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของ PMTA SG เป็น 40,000 เหรียญสิงคโปร์จำกเดิม 1 เหรียญสิงคโปร์ ทัง้นี ้PMTA SG ไม่มีกำรประกอบ
ธุรกิจในเชิงพำณิชย์อยำ่งมีสำระส ำคญัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนก่อตัง้เร่ิมแรกภำยใต้กฎหมำยสิงคโปร์ สำเหตทุี่บริษัทฯ เข้ำ
ท ำธุรกรรมกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดของ PMTA SG จำก Soleado เป็นผลมำจำกแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือ
หุ้นให้ชัดเจนและลดประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ กล่ำวคือ เพื่อไม่ให้มีรำยกำรซือ้วตัถุดิบจำก 
Soleado ตำมนโยบำยรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยอีกหนึง่แหง่ที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่ก่อตัง้ในประเทศเวียดนำม และก ำหนดให้บริษัทย่อยดงักลำ่วด ำเนินกำรกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่ใช้
ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco แทน Soleado (โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 
2.3 ข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) ทัง้นี ้PMTA SG ได้เร่ิมด ำเนินกำรซือ้วตัถดุิบหลกัให้ Baconco แทน Soleado ตัง้แต่เดือน
มิถนุำยน 2557  
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จำกที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษัทย่อย 2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว ได้แก่ Baconco และ PMTA SG 

สรุปข้อมูลส าคัญ 

บนพืน้ฐำนของศักยภำพกำรเติบโตทำงธุรกิจและเพื่อสร้ำงฐำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงของ Baconco ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของ TTA จึงมีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ TTA ด ำเนินกำรเพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะมีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัในสดัสว่นร้อยละ 100 
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว ได้แก่ Baconco และ PMTA SG ทัง้นี ้ Baconco มีกำรประกอบธุรกิจใน
อุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ และมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ในนิคม
อตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria-Vung Tau ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม ในขณะที่ PMTA SG จะ
ด ำเนินกำรสนับสนุนในส่วนของธุรกรรมกำรจัดซือ้วัตถุดิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ 
Baconco เป็นหลกั 

ภาพรวมประเทศเวียดนาม 

ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันออกของประเทศไทย ตัง้อยู่ทำงด้ำน
ตะวนัออกสดุของคำบสมทุรอินโดจีน จำกข้อมลูของ The World Factbook จำก Central Intelligence Agency (CIA) 
ประเทศเวียดนำมมีพืน้ท่ีรวมประมำณ 331,210 ตำรำงกิโลเมตร ลกัษณะเป็นแนวยำวและมีพรมแดนติดกบัประเทศจีนใน
ทิศเหนือ ประเทศลำวในทิศตะวนัตก ทะเลจีนใต้ในทิศตะวนัออกและประเทศกมัพชูำในทิศใต้ จำกข้อมลูของ World Bank 
ในปี 2555 ประเทศเวียดนำมมีประชำกรประมำณ 89 ล้ำนคน ทัง้นี ้ส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศเวียดนำม 
(General Statistics Office of Vietnam) คำดกำรณ์วำ่ประเทศเวียดนำมจะมีประชำกรเกิน 100 ล้ำนคนภำยในปี 2568 

นอกจำกนี ้จำกข้อมลูในปี 2548 ถึงปี 2555 ของส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแหง่ชำติของประเทศเวียดนำม ผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศเวียดนำม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ขยำยตวัต่อเนื่อง โดยมีอตัรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 
2555 หำกจ ำแนกตำมกลุม่อตุสำหกรรม เศรษฐกิจในภำพรวมทัง้ระบบของประเทศเวียดนำมสำมำรถแบง่ออกเป็น 3 กลุม่
หลกั ประกอบไปด้วยภำคกำรเกษตรซึ่งรวมถึงกิจกรรมทำงกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง (Agriculture, Forestry and 
Fishery) ภำคอตุสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง (Industrial and Construction) และภำคกำรบริกำร (Service) ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนำมในปี 2555 ประมำณร้อยละ 18.0 ร้อยละ 38.6 และร้อยละ 43.4 
ตำมล ำดบั   

ประเทศเวียดนำมโดยรวมมีลกัษณะภมูิอำกำศเป็นแบบมรสมุเขตร้อนและมีควำมชืน้ประมำณร้อยละ 84 ตลอดปี แต่
เนื่องจำกลกัษณะภูมิประเทศที่มีลูกษณะเป็นแนวยำว ประเทศเวียดนำมจึงมีภูมิอำกำศที่แตกต่ำงกันในแต่ละภำค 
กลำ่วคือ ภำคเหนือจะมีฤด ู4 ฤด ูโดยจะมีอณุหภมูิสงูถึงประมำณ 39 หรือต ่ำถึงประมำณ 7 องศำเซลเซียส ในขณะที่ภำค
กลำงและภำคใต้ ซึง่มีลกัษณะภมูิอำกำศคล้ำยคลงึกบัประเทศไทยจะมีฤด ู2 ฤด ูโดยจะมีอณุหภมูิสงูถึงประมำณ 39 หรือ
ต ่ำถึงประมำณ 20 องศำเซลเซียส ด้วยอณุหภมูิที่เหมำะสมประเทศเวียดนำมตอนใต้จึงเป็นพืน้ที่หลกัในกำรเพำะปลกู 
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จำกข้อมลูของ InterControl ซึง่เป็นบริษัทวิจยัและตรวจสอบอิสระในประเทศเวียดนำม ได้ระบวุำ่พืน้ที่เพำะปลกูสว่นใหญ่
หรือคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 69 ตัง้อยูท่ำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม 

ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมสำมำรถจ ำแนกตำมสำรอำหำรหลกัที่จ ำเป็นต่อกำรเพำะปลกูพืชผลทำงกำรเกษตรออกเป็น
ตลำดสำรอำหำรไนโตรเจน (N) ตลำดสำรอำหำรฟอสเฟต (P2O5) ตลำดสำรอำหำรโพแทส (K2O) และตลำดปุ๋ ยเคมีเชิง
ผสม NPK  จำกข้อมลูของกระทรวงอตุสำหกรรมและกำรค้ำ (Ministry of Industry and Trade) ของประเทศเวียดนำม 
คำดกำรณ์ว่ำในปี 2556 ตลำดสำรอำหำรไนโตรเจน (N) ซึ่งสว่นใหญ่มำจำกสินค้ำในกลุม่ของปุ๋ ยยเูรียจะมีระดบัอปุสงค์
และอปุทำนอยูท่ี่ประมำณ 2.4 ล้ำนเมตริกตนัและ 2.0 ล้ำนเมตริกตนั ตำมล ำดบั ตลำดสำรอำหำรฟอสเฟต (P2O5) ซึง่สว่น
ใหญ่มำจำกสินค้ำในกลุ่มของไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium Phospate หรือ DAP) จะมีระดบัอุปสงค์และ
อปุทำนอยู่ที่ประมำณ 900,000 เมตริกตนัและ 300,000 เมตริกตนั ตำมล ำดบั ตลำดสำรอำหำรโพแทส (K2O) ซึ่งสว่น
ใหญ่มำจำกสินค้ำในกลุ่มของมิวริเอทออฟโพแทส (Muriate of Potash หรือ MOP) จะมีระดบัอปุสงค์อยู่ที่ประมำณ 
950,000 เมตริกตนั โดยสินค้ำในกลุ่มของมิวริเอทออฟโพแทสจะเป็นกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทัง้หมด เนื่องจำกใน
ปัจจุบนัยงัไม่มีกำรผลิตสินค้ำชนิดนีใ้นประเทศเวียดนำม ส ำหรับตลำดปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นตลำดหลกัที่มีปริมำณ
ควำมต้องกำรมำกที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัสนิค้ำปุ๋ ยเคมีชนิดอื่น คำดกำรณ์วำ่ระดบัอปุสงค์ของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ในปี 
2556 จะอยู่ที่ประมำณ 3,000,000 เมตริกตนั ซึ่งก ำลงักำรผลิตรวมของบริษัทผู้ผลิตในประเทศเวียดนำมอยู่ในระดบัที่
เพียงพอและสำมำรถตอบสนองปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ดงักลำ่วได้ นอกจำกนี ้ปุ๋ ยเคมียงัมีควำม
แตกต่ำงในเร่ืองของคุณภำพสินค้ำ ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณภำพขององค์ประกอบวตัถุดิบที่น ำมำผลิต ตลอดจน
ปริมำณและควำมครบถ้วนของสำรอำหำรที่ระบไุว้ส ำหรับปุ๋ ยเคมีแต่ละสตูร ทัง้นี ้Baconco มีกำรพฒันำ ผลิต ด ำเนิน
กิจกรรมทำงกำรตลำด ขำยและจัดจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีหลำยชนิด โดยมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอยู่ที่ร้อยละ 25 ในตลำด
ปุ๋ ยเคมีคณุภำพสงู หรือประมำณร้อยละ 9 ในตลำดปุ๋ ยเคมีรวม 

เนื่องจำกควำมส ำคญัของภำคกำรเกษตรตอ่เศษรฐกิจของประเทศเวียดนำม อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรจึงมีบทบำท
ส ำคัญ ส่งผลให้รัฐบำลประเทศเวียดนำมมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแทรกแซงอุตสำหกรรมดังกล่ำว กล่ำวคือ รัฐบำล
แทรกแซงโดยกำรบริหำรงำนผ่ำนเครือ Vietnam National Chemical Group และ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็น
รัฐวิสำหกิจที่มีบริษัทประกอบธุรกิจปุ๋ ยเคมีในเครือ โดยมีกำรผลติปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบและปุ๋ ยเคมีเชิงผสม 
NPK อย่ำงไรก็ดี ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมเป็นธุรกิจที่ไม่มีกำรควบคุม (Business not under condition) ซึ่งไม่มี
มำตรกำรควบคุมคุณภำพและแหล่งที่มำของปุ๋ ย ตลำดที่เปิดกว้ำงทำงกำรแข่งขันก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรควบคุม
คณุภำพสินค้ำ โดยเฉพำะสินค้ำที่ป้อนเข้ำสู่ตลำดจำกผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยรำยเล็ก ดงันัน้ รัฐบำลเวียดนำมภำยใต้
กระทรวงเกษตรและพฒันำพืน้ที่ชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นใน
กำรควบคุม โดยก ำลงัอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำเพิ่มปุ๋ ยเคมีเป็นหนึ่งในธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม (Business under 
conditions) ซึง่จะจ ำกดักำรแขง่ขนั เนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคมุดงักลำ่วจะบงัคบัให้ผู้ประกอบกำรผลติหรือจดัจ ำหนำ่ย
ปุ๋ ยเคมีต้องได้รับอนญุำตจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก่อน 

นอกจำกนี ้ประเทศเวียดนำมไมม่ีกฎหมำยด้ำนข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ (Foreign Limit) ในธุรกิจ
กำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยปุ๋ ยเคมี ดงันัน้  Baconco จึงสำมำรถประกอบธุรกิจดงักลำ่วได้ โดยที่ Baconco เป็นบริษัทจ ำกดั
ควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company (“SMLLC”)) ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ
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ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ประเทศเวียดนำมมีกฎหมำยด้ำน
ข้อจ ำกัดกำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวต่ำงชำติในธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งครอบคลมุถึงธุรกิจคลงัสินค้ำ กล่ำวคือ ธรุกิจ 
โลจิสติกส์ถกูก ำหนดให้มีกำรถือครองหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นชำวต่ำงชำติได้อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 49 ถึง 51 ขึน้อยู่กบัลกัษณะ
กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบกำรแตล่ะประเภท 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

เนื่องจำกภำคกำรเกษตรมีบทบำทส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในภำพรวมทัง้ระบบของประเทศเวียดนำม ทัง้จำก
ปัจจยัภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ อำทิเช่น จ ำนวนประชำกรและปริมำณควำมต้องกำรอำหำรที่เพิ่มสงูขึน้ ทิศ
ทำงกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจและกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำในระดบัภูมิภำค ดงันัน้ ประเทศเวียดนำมจึงมีปริมำณควำม
ต้องกำรใช้ปุ๋ ยเคมีเพิ่มมำกขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตร ปัจจยัพืน้ฐำนในกำรเพำะปลกู ได้แก่ ดิน 
น ำ้ สำรอำหำรในอำกำศ และสำรอำหำรในดิน กำรเพำะปลกูในพืน้ที่เดิมเป็นระยะเวลำนำนอย่ำงต่อเนื่องย่อมท ำให้ดิน
สญูเสียปริมำณสำรอำหำรและขำดซึ่งคุณสมบตัิที่เหมำะแก่กำรเพำะปลกู สง่ผลให้ผลิตผลทำงกำรเกษตรที่ได้จำกกำร
เพำะปลกูน้อยลง ดงันัน้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจพืน้ฐำนทำงกำรเกษตร ประกอบกบักำรบริหำรจดักำรในด้ำนกำรเพำะปลกูที่มี
ประสทิธิภำพจึงจ ำเป็นตอ่กำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อตอบสนองต่อปริมำณควำมต้องกำรที่เพิ่มขึน้จำกทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ หรืออีกทำงเลอืกหนึ่งที่สำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรได้คือ กำรใช้ปุ๋ ยเคมีในกำร
ฟืน้ฟสูภำพและคืนสำรอำหำรให้แก่พืน้ท่ีเพำะปลกู ด้วยคณุสมบตัิในกำรช่วยเพิ่มสำรอำหำรท่ีจ ำเป็นและฟืน้ฟสูภำพดินให้
เหมำะสมเพื่อเพิ่มผลผลติทำงกำรเกษตรจำกกำรเพำะปลกู ปุ๋ ยเคมีและผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นจึงมีศกัยภำพและ
โอกำสเติบโตทำงธุรกิจในอนำคต  

Baconco จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2538 ในรูปแบบของบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) ภำยใต้
กฎหมำยประเทศเวียดนำมด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเท่ำกับ 1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีธุรกิจหลกัในกำรผลิต
ปุ๋ ยเคมีและผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นเพื่อขำยในประเทศเวียดนำมและสง่ออกขำยไปยงัตลำดต่ำงประเทศ ซึ่งได้รับ
อนญุำตจำก Baria-Vung Tau Industrial Zones Management Authority (“BIZA”) โรงงำนผลติปุ๋ ยเคมีของ Baconco มี
ก ำลงักำรผลิตประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีบญัชี 2556 100,000 เมตรตนัต่อปีเนื่องจำกโครงกำร
ขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดวำ่จะเพิ่ม

ประเภทธุรกิจ 

PMTA 

Baconco PMTA SG 

ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร ธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ 

เพ่ือสนบัสนนุกำรประกอบธุรกิจของ 
Baconco ในกำรจดัซือ้วตัถดุบิจำก

ผู้ขำยตำ่งประเทศ 
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สงูขึน้ในอนำคต โดยได้เร่ิมผลติในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I 
ซึ่งอยู่ในเขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม ห่ำงจำก Ho Chi Minh City ประมำณ 70 
กิโลเมตร ผลิตภณัฑ์ของ Baconco เป็นที่รู้จกัภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “STORK” และมีช่ือเสียงในด้ำนคณุภำพทัง้ใน
ประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศ  

PMTA SG เป็นบริษัทจ ำกดั ภำยใต้กฎหมำยประเทศสิงคโปร์ ด้วยทนุจดทะเบียน 40,000 เหรียญสิงคโปร์ PMTA SG มี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อด ำเนินกำรสนบัสนนุในสว่นของธุรกรรมกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรของ Baconco เป็นหลกั โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบเมื่อเดือนมิถนุำยน 2557 แล้ว 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 

ธุรกิจหลกัของ Baconco คือกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตผล อตัรำกำรเจริญเติบโต 
และสขุภำพของต้นไม้ โดยมีกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกั 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีซึ่งประกอบไปด้วยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม 
NPK และปุ๋ ยเคมีอื่น และกลุม่ผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น  

ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ประกอบไปด้วยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ซึง่เป็นปุ๋ ยเคมีทีไ่ด้จำกกำรน ำปุ๋ ยเคมีประเภทตำ่งๆ มำผสมเข้ำ
ด้วยกันเพื่อให้ได้สำรอำหำรหลกัในปริมำณที่ต้องกำร อนัประกอบไปด้วยไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส 
(K2O) หรือที่เรียกกันว่ำ NPK เนื่องจำกสำรฟอสเฟต (P2O5) จะช่วยเพิ่มสำรอำหำรฟอสฟอรัส (P) ให้แก่พืช ในขณะที่
โพแทส (K2O) จะเพิ่มสำรอำหำรโพแทสเซียม (K) ให้แก่พืช 

ปุ๋ ยเคมีอื่น ประกอบไปด้วยปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวซึ่งคือ แม่ปุ๋ ยที่มีสำรอำหำรหลกัสำรเดียว และปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบที่ได้จำก
กรรมวิธีทำงเคมีและมีสำรอำหำรหลกัตัง้แต ่2 สำรขึน้ไป 

ขณะที่กลุม่ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น ประกอบไปด้วยสำรเคมีป้องกนัก ำจัดศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลง และปุ๋ ย
ชนิดน ำ้หลำกหลำยประเภท เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำ 
ในด้ำนกำรดแูลรักษำพืชผลทำงกำรเกษตรอยำ่งครบวงจร (Crop Care Solutions) 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงข้อมูลและคุณสมบตัิของสินค้ำในแต่ละหมวดผลิตภณัฑ์ภำยใต้กลุ่มธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรที่ด ำเนินกำรโดย Baconco ซึง่มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ประเภทและค าอธิบายผลิตภัณฑ์ ตลาด รูปประกอบ 
ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK 
1 ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK (NPK Compound 

Fertilizer)  
ปุ๋ ยเคมีอนัประกอบไปด้วยไนโตรเจน 
ฟอสเฟต และโพแทส โดยได้รับควำมนิยม
จำกชำวนำปลกูข้ำว กำแฟ ต้นยำงข้ำวโพด 
อ้อย และผกั เน่ืองจำกส่วนผสมที่ลงตวัของ
ทัง้ N P และ K ตอ่ควำมต้องกำรทำง

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน  
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ประเภทและค าอธิบายผลิตภัณฑ์ ตลาด รูปประกอบ 
ชีวภำพของพืชแตล่ะชนิด 
ทัง้นี ้Baconco มีสตูรปุ๋ ยเชิงผสม NPK กว่ำ 
90 สตูร 

ตำ่งประเทศ 

ปุ๋ยเคมีอ่ืน 
2 ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว (Single Fertilizer) หรือ

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ 
ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว (Single Fertilizer) คือ
ปุ๋ ยเคมีท่ีให้สำรอำหำรหลกัสำรเดียวซึง่สำร
หลกัดงักล่ำวอำจเป็น N P หรือ K ปุ๋ ยเคมี
เชิงเดี่ยวสำมำรถน ำมำใช้ได้หลำกหลำย 
เน่ืองจำกสำมำรถน ำมำผสมสตูรเองได้ตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้หรือพืชแตล่ะชนิด 
ขณะที่ปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบ คือ ปุ๋ ยเคมีซึง่
ประกอบไปด้วยสำรอำหำรหลกัตัง้แต่ 2 สำร
ขึน้ไป 

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ 

 

2.1 ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนผสมหลัก 
ปุ๋ ยท่ีมีไนโตรเจนเป็นส่วนผสมหลกัซึง่
ส่วนมำก คือ ปุ๋ ยยเูรียหรือปุ๋ ย
แอมโมเนียมซลัเฟต จะมีประโยชน์ใน
กำรเร่งกำรเจริญเตบิโตของใบซึง่ช่วยใน
กำรสงัเครำะห์แสง อีกทัง้ ยงัช่วยในกำร
ผลิตเมล็ดพนัธุ์ 

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ 

 

2.2 ปุ๋ยที่มีฟอสเฟตเป็นส่วนผสมหลัก 
ปุ๋ ยท่ีมีฟอสเฟตเป็นส่วนผสมหลกัจะ
ช่วยเพิ่มสำรอำหำรฟอสฟอรัสซึง่จ ำเป็น
ในกำรพฒันำและเจริญเตบิโตของล ำ
ต้น หำกต้นไม้ขำดสำรฟอสฟอรัส ล ำต้น
จะมีลกัษณะแคระแกร็น นอกจำกนี ้สำร
ฟอสฟอรัสยงัจะช่วยให้ระบบรำก
แข็งแรงและแพร่กระจำยอย่ำง
กว้ำงขวำง 

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ  
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ประเภทและค าอธิบายผลิตภัณฑ์ ตลาด รูปประกอบ 
2.3 ปุ๋ยที่มีโพแทสเป็นส่วนผสมหลัก 

ปุ๋ ยท่ีมีโพแทสเป็นส่วนผสมหลกัช่วยเพิ่ม
สำรอำหำรโพแทสเซียมให้แก่ต้นไม้ โดย
ต้นไม้จะใช้สำรโพแทสเซียมในกำรสร้ำง
และเคล่ือนย้ำยสำรอำหำรจ ำพวกแป้ง
และน ำ้ตำลไปเลีย้งในส่วนท่ีก ำลงั
เจริญเตบิโตหรือท่ีหวัและล ำต้นเพ่ือเป็น
เสบียง ทัง้นี ้ธำตโุพแทสเซียมยงัมี
ประโยชน์ในกำรเพิ่มคณุภำพดอกและ
เพิ่มปริมำณโปรตีนเพ่ือลดกำรตดิโรค 

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ  

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอ่ืน 
3 ปุ๋ยชนิดน า้หรือปุ๋ ยทางใบ 

ปุ๋ ยชนิดน ำ้ คือ ปุ๋ ยสำรละลำยท่ีใช้ในกำรฉีด
พ่นทำงใบโดยมีสำรอำหำรคล้ำยคลงึกบั
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม แตใ่ช้ช่องทำงกำรดดูซมึทำง
ใบซึง่มีอตัรำกำรดดูซมึท่ีเร็วกวำ่ทำงรำก 
ดงันัน้ ปุ๋ ยทำงใบจงึนิยมใช้กนักบักำรปลกู
ผกัและผลไม้ โดยจะให้ผลผลิตท่ีมำกกว่ำ
และดีกวำ่ 

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK 
และรับจ้ำงผลิต
ส ำหรับลกูค้ำใน
ตำ่งประเทศ 

 

4 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสาร
ก าจัดแมลง 
สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดั
แมลง คือสำรเคมีท่ีใช้ในกำรป้องกนั ท ำลำย 
ไล่หรือลดปัญหำของศตัรูพืชและแมลง  

จ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำม
ภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ STORK
และเคร่ืองกำรค้ำ
อ่ืนส ำหรับกำรเป็น
ผู้แทนกำรจดั
จ ำหน่ำย 

 

Baconco เป็นผู้น ำด้ำนผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนระดบัสำกล 
นอกจำกนี ้Baconco ยงัมีเครือข่ำยกำรกระจำยสินค้ำที่ครอบคลมุทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศอำทิเช่น 
ประเทศกมัพชูำ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมำร์ และอีกหลำยประเทศในแถบทวีปแอฟริกำ เนื่องจำกคณุภำพและ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำอันเป็นที่ยอมรับในตลำดผลิตภัณฑ์ของ Baconco จึงได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกลูกค้ำ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในประเทศเวียดนำมที่ Baconco ด ำเนินธุรกิจมำอยำ่งยำวนำน 

นอกจำกกำรผลติ ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในแต่ละหมวดผลิตภณัฑ์ภำยใต้กลุม่ธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรแล้ว Baconco ยงัด ำเนินธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำอีกด้วย เพื่อเป็นกำรใช้
ประโยชน์จำกพืน้ที่ว่ำงในอำคำรโรงงำนมำกขึน้ เนื่องจำกธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีลกัษณะเป็นวฏัจกัร 
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ดงันัน้ Baconco จึงจดัสรรพืน้ที่ว่ำงในแต่ละช่วงเวลำให้ลกูค้ำภำยนอกเช่ำ โดยปัจจุบนั ได้จดัสรรขนำดพืน้ที่รวมเพื่อให้
เช่ำทัง้สิน้ 31,800 ตำรำงเมตรให้แก่ลกูค้ำภำยนอกที่อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria-Vung Tau และ
สถำนท่ีใกล้เคียงทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม นอกจำกนี ้ในปัจจุบนั Baconco ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรด ำเนินงำนลงทนุ
พฒันำพืน้ท่ีเพื่อให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำเพิ่มโดยในเบือ้งต้นจะมีพืน้ที่จดัสรรเพื่อให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำรวมทัง้โครงกำรประมำณ 
29,200 ตำรำงเมตร โดยจ ำแนกระยะลงทนุเป็น 2 ระยะ ส ำหรับระยะที่ 1 จะมีขนำดพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำอยูท่ี่ประมำณ 
11,200 ตำรำงเมตร และคำดวำ่จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษำยน 2558 จำกนัน้ Baconco จึงคอ่ยพิจำรณำเร่ิมด ำเนินงำน
ในระยะที่ 2 เพื่อพฒันำพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำอีกประมำณ 18,000 ตำรำงเมตรตอ่ไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 พืน้ท่ีให้
เช่ำของ Baconco มีศกัยภำพในกำรดงึดดูผู้ เช่ำสงู เนื่องจำกมีท ำเลที่ตัง้อยูใ่กล้ทำ่เรือน ำ้ลกึ ซึง่มีชำนชำลำส ำหรับจอดเรือ
ขนำดยำว 300 เมตร และลึก 12 เมตร ซึ่งสำมำรถรองรับเรือขนถ่ำยสินค้ำเทกองขนำดใหญ่ที่มีขนำดบรรจุประมำณ 
80,000 – 90,000 เมตริกตนั  

1.1 วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์  

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมและใน
ตำ่งประเทศ ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำในประเทศเวียดนำม และธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ พิจำรณำวำ่เหมำะสม เพื่อ
มุง่เน้นให้เกิดกำรสร้ำงกลุม่ธุรกิจหลกัที่เข้มแข็งในภำพรวม 

Baconco มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ ในกำรเป็นผู้ น ำธุรกิจปุ๋ ยเคมีซึ่งมีคุณภำพสูงและมำตรฐำนระดับสำกล 
อีกทัง้ นโยบำยกำรเติบโตจะเน้นกำรขยำยธุรกิจไปยงัตลำดต่ำงประเทศ รวมถึงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตที่จ ำเป็น เพื่อ
สง่เสริมให้เกิดกำรใช้ก ำลงักำรผลติที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัแหลง่ที่มำของรำยได้ 
(Concentration Risk) ที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม ทัง้นี ้Baconco มุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ
ให้แก่ลกูค้ำและผลประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสีย ควบคู่กบัควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั 
นอกจำกนี ้Baconco มุง่มัน่ในกำรพฒันำองค์กรสูค่วำมเป็นเลิศโดยกระบวนกำรกำรสรรหำและพฒันำบคุคลำกร เพื่อเป็น 
Employer of Choice ในอตุสำหกรรม 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 
เมษำยน 2538  Baconco จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวียดนำมในรูปแบบของบริษัทร่วมทนุ (Joint 

Venture Company) ระหว่ำงบริษัท SCPA-SIVEX International (“SSI”) และนกัลงทนุ
เวียดนำมอีก 2 รำย ตำมใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ฉบบัลงวนัที่ 27 
เมษำยน 2538 ทัง้นี ้Baconco ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

 กำรผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม; 

 กำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดอื่นๆ; 

 กำรค้ำเมลด็พนัธุ์พืช; 

 กำรค้ำวตัถดุิบกำรเกษตร; 

 กำรผลติสำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช (เพื่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศเวียดนำมเทำ่นัน้); 
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ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 

 กำรน ำเข้ำปุ๋ ย (เพื่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศเวียดนำมเทำ่นัน้); 

 กำรน ำเข้ำสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช (เพื่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศเวียดนำม
เทำ่นัน้); และ 

 ผลติบรรจภุณัฑ์ 
(อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงักำรจัดตัง้ Baconco ได้มีกำรปรับเปลี่ยนขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจตำม
ควำมเหมำะสมและตำมสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป) 

ธนัวำคม 2549  Baconco ได้แปรสภำพเป็นบริษัทจ ำกัดควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single 
Member Limited Liability Company) หลงัจำกที่ SSI ได้เข้ำซือ้หุ้นสว่นที่เหลือประมำณ
ร้อยละ 3.98 จำกนกัลงทนุเวียดนำม 

มิถนุำยน 2551  EMC Gestion S.A.S (“EMCG”) เข้ำซือ้หุ้นของ Baconco ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจำก SSI 

กรกฎำคม 2552  TTA เข้ำลงทนุใน Baconco ผ่ำน Soleado Holdings Pte. Ltd. (“Soleado”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่ประกอบธุรกิจลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นของ TTA ได้เข้ำซือ้และรับโอนหุ้นใน 
EMCG ทัง้หมดในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจำก EMC 
S.A.S (“EMC”) 

 ผู้บริหำรชุดใหม่เร่ิมเข้ำบริหำร Baconco โดยกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco และใช้ประโยชน์จำกพืน้ที่ในโรงงำนให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยกำรปลอ่ยเช่ำพืน้ท่ีวำ่ง 

กมุภำพนัธ์ 2554  Soleado ตกลงเข้ำซือ้และรับโอนหุ้นใน Baconco ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจำก EMCG เพื่อเป็นกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
สง่ผลให้ Soleado มีสถำนะเป็นผู้ ถือหุ้นทำงตรงเพียงรำยเดียวของ Baconco  

มิถนุำยน 2556  จดัตัง้ PMTA โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) โดยมีทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,000,000 บำท 

 PMTA ตกลงเข้ำซือ้และรับโอนหุ้นใน Baconco ที่ Soleado ถือครองไว้ทัง้หมด  
อนัเป็นผลสบืเนื่องจำกแผนกำรน ำ Baconco แยกออกมำเสนอขำยหุ้นตอ่ประชำชนและเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ผ่ำนบริษัทฯ หรือกระบวนกำรจดัโครงสร้ำงในรูปของกำร
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

พฤศจิกำยน 2556  บริษัทฯ ได้เข้ำลงทนุใน บริษัท Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. และได้เปลีย่นช่ือ
มำเป็นบริษัท PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd.  

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจำกเดิม 1,000,000 บำทมำอยู่ที่ 
931,000,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำทต่อหุ้น โดยเป็นกำรออกและเสนอขำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นตำมสดัส่วน เพื่อรองรับกำรเข้ำท ำรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้น
ทัง้หมดใน Baconco จำก Soleado 

ธนัวำคม 2556  คณะกรรมกำรบริษัทของ TTA มีมติอนุมัติแผนกำรน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำด
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ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 
หลกัทรัพย์ฯ 

กมุภำพนัธ์ 2557  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
1,012,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และด ำเนินกำรที่
จ ำเป็นอื่นใดส ำหรับกำรตรียมกำรในกำรน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

มกรำคม 2558  คณะกรรมกำรบริษัทของ TTA และบริษัทฯ มีมติอนมุตัิช่วงรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ ระหวำ่ง 17.0 – 20.0 บำทตอ่หุ้น และอตัรำสว่นสทิธิหุ้น TTA ตอ่หุ้นบริษัทฯ เท่ำกบั 
37.0 หุ้น TTA ตอ่ 1.0 หุ้น PMTA 

กมุภำพนัธ์ 2558  โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมชีนิดเม็ด (Granular) แล้วเสร็จ สง่ผลให้ Baconco เพิ่ม
ก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) อีก 100,000 เมตริกตนัต่อปี สง่ผลให้ Baconco 
มีก ำลงักำรผลิตรวม 450,000 เมตริกตนัต่อปี ซึ่งได้เร่ิมด ำเนินกำรปรับเทียบและทดลอง
ผลิต (Calibration and Trial Run Production) ในช่วงเดือนสิงหำคม 2557 และน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรผลติในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกมุภำพนัธ์ 2558 

มีนำคม 2558  คณะกรรมกำรบริหำรของ TTA และบริษัทฯ มีมติอนุมตัิรำคำเสนอขำยหุ้นของบริษัทฯ 
เทำ่กบั 18.0 บำทตอ่หุ้น 

 

ในระยะเวลำก่อนที่ TTA จะเข้ำซือ้ Baconco จำก EMC ในเดือนกรกฎำคม 2552 นัน้ Baconco มีผลประกอบกำรขำดทนุ
อยำ่งตอ่เนื่องภำยใต้กำรบริหำรจดักำรของผู้บริหำรชดุเดิม อยำ่งไรก็ตำม ภำยหลงักำรเข้ำซือ้และกำรเข้ำไปบริหำรจดักำร
ของผู้บริหำรชุดใหม่ของ TTA Baconco สำมำรถกลบัมำท ำก ำไรได้ สำเหตหุลกัมำจำกกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
วิธีกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ โดยผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ในประเทศเวียดนำมมำกว่ำ 15 ปี รำยละเอียดของกำรเปลี่ยนแปลง
หลกัมีดงันี ้

1. ทรัพยำกรบคุคล: ด ำเนินกำรส ำรวจด้ำนทรัพยำกรบคุคลกับพนกังำนระดบัผู้จดักำรและหวัหน้ำส่วน และปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรโดยเพิ่มควำมรับผิดชอบให้แก่พนกังำนเพื่อให้งำนมคีวำมนำ่สนใจขึน้ รวมทัง้ได้จดัหลกัสตูร
อบรมส ำหรับผู้จดักำร หวัหน้ำสว่น และบคุลำกรฝ่ำยขำย; 

2. กำรจัดหำวตัถุดิบ: จัดโครงสร้ำงใหม่ และจดัตัง้ศูนย์กลำงส ำหรับกำรจัดหำวตัถุดิบ โดยแจ้งให้คู่ค้ำทรำบถึง
กฎเกณฑ์กำรป้องกนักำรฉ้อโกงที่เข้มงวดขึน้และคูค้่ำต้องเซ็นรับทรำบด้วย เช่น พนกังำนห้ำมรับของขวญัหรือคำ่
คอมมิชชัน่ใดๆ และคูค้่ำที่ไมป่ฏิบตัิตำมกฏจะโดนพกักำรสัง่ซือ้วตัถดุิบเป็นเวลำ 2 ถึง 3 ปี; 

3. กำรบริหำรจดักำรวตัถดุิบ: ลดระยะเวลำกำรเก็บวตัถดุิบจำก 3 ถึง 4 เดือน เป็น 1 เดือน และลดปริมำณกำร
จดัซือ้จำก 10,000 - 20,000 ตนัตอ่ครัง้ เป็น 3,000 - 5,000 ตนัตอ่ครัง้ เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของ
ตลำดและคำ่ใช้จ่ำย; 

4. กำรบริหำรจดักำรสินค้ำคงเหลือสินค้ำส ำเร็จรูป: ลดระยะเวลำกำรหมนุเวียนของสินค้ำจำกเดิมที่ 2 - 3 เดือน 
เป็น 1 สปัดำห์; 

5. กำรตลำด: ผู้บริหำรเข้ำเยี่ยมลกูค้ำด้วยตนเอง เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรของลกูค้ำและเพื่อหำรือกำรปรับปรุงกำร
ผลติ และปรับเปลีย่นจำกกำรขำยแบบ Credit Sales เป็นกำรขำยเงินสดส ำหรับธุรกิจปุ๋ ยเคมี; 
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6. กระบวนกำรผลติ: เพิ่มประสทิธิภำพของกระบวนกำรผลติและโลจิสติกส์ของวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูป; 
7. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง: ด ำเนินกำรสร้ำงอำคำรจดัเก็บสินค้ำขนำดใหญ่เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

ซึง่จะสำมำรถหำรำยได้เพิ่มเติมได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ท่ีคงเหลอื; และ 
8. กำรพฒันำสนิค้ำ: มุง่เน้นสนิค้ำปุ๋ ยชนิดน ำ้เพิ่มขึน้เนื่องจำกเป็นผลติภณัฑ์จำกธรรมชำติ 

แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงผลประกอบกำรของ Baconco ก่อนและหลงักำรเข้ำซือ้จำก TTA 

 

กำรเข้ำซือ้กิจกำรของ Baconco ทำงอ้อมจำก EMC ในเดือนกรกฎำคม 2552 ผ่ำนทำงกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดที่ 
EMC ถือครองอยู่ใน EMCG ซึ่งไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง ยกเว้นกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้น
ทำงตรงในสดัส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของ Baconco เป็นไปตำมเง่ือนไขส ำคญัต่ำงๆ ภำยใต้
สญัญำซือ้ขำยหุ้นและรับโอนหุ้น (Transfer Agreement) ที่ท ำขึน้ระหวำ่งกลุม่บริษัท TTA และ EMC ทัง้นี ้โดยถือเป็นสว่น
หนึ่งของเง่ือนไข ณ วนัที่สญัญำซือ้ขำยหุ้นและรับโอนหุ้นเป็นผลส ำเร็จ (Closing Date) EMC พึงด ำเนินกำรหรือเป็นเหตุ
ให้ SSI ซึง่มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยภำยใต้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุม่บริษัท EMC โดยประกอบธุรกิจกำรผลิต ขำยและ
จัดจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีและสำรเคมีอื่นที่ใช้ในกำรดูแลรักษำพืชผลทำงกำรเกษตรในหลำยประเทศ เข้ำท ำสัญญำโอน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ Baconco มีกรรมสิทธ์ิและสำมำรถใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำดงักลำ่วใน
ประเทศเวียดนำมได้ตอ่ไปในอนำคต 

นบัตัง้แตว่นัที่กำรเข้ำซือ้กิจกำรของ Baconco จำก EMC บรรลผุลส ำเร็จในปี 2552 เป็นต้นมำ Baconco อยู่ในสถำนะที่
สำมำรถด ำเนินงำนตำมกรอบนโยบำยและแผนธุรกิจภำยใต้แนวทำงกำรบริหำรจดักำรของกลุม่บริษัท TTA อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยปรำศจำกข้อผกูพนัอนัเป็นสำระส ำคญัที่อำจเป็นผลสบืเนื่องจำกเง่ือนไขตำ่งๆ ภำยใต้สญัญำซือ้ขำยหุ้นและรับโอนหุ้น 
(Transfer Agreement) ระหว่ำงกลุม่บริษัท TTA และ EMC หรือจำกเหตกุำรณ์ที่ LDC เข้ำซือ้กิจกำรและน ำไปสูก่ำร
เปลี่ยนแปลงในด้ำนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของ SSI ในเวลำต่อมำ กลำ่วคือ ในด้ำนของคณุภำพและมำตรฐำนของสินค้ำ 
Baconco สำมำรถพฒันำสตูรกำรผลติปุ๋ ยเคมีหรือสนิค้ำใหมเ่พื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำได้ด้วยตนเองโดย
ไมต้่องพึง่พิง SSI/LDC อีกทัง้ไมต้่องแจ้งกลำ่วหรือขออนญุำตจำก SSI/LDC ก่อนที่จะออกวำงขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ
ใหมภ่ำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ Baconco ทัง้ในประเทศเวียดนำมและในประเทศอื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับกำรว่ำจ้ำง
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ให้ Baconco ด ำเนินกำรผลิตสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีให้แก่ SSI/LDC ทัง้นี ้SSI/LDC คือหนึ่งในกลุม่ลกูค้ำที่
ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปหลำยรำยในตลำดต่ำงประเทศที่ว่ำจ้ำงให้ Baconco ด ำเนินกำรผลิตตำมสูตรกำรผลิต 
คณุลกัษณะของสินค้ำ วสัดหุีบห่อและบรรจุภณัฑ์ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำที่ตกลงร่วมกนัไว้กบั SSI/LDC หรือลกูค้ำแต่
ละรำยแล้วแตก่รณีเป็นส ำคญั 

ตอ่มำในเดือนมกรำคมปี 2554 Louis Dreyfus Commodities (“LDC”) บรรลขุ้อตกลงเพื่อเข้ำท ำรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้น
ทัง้หมดที่ EMC ถือครองอยูใ่น SSI รำยกำรเข้ำซือ้กิจกำรดงักลำ่วสง่เสริมให้เกิดกำรตอ่ยอดควำมแข็งแกร่งและขยำยกลุม่
ธุรกิจสนิค้ำโภคภณัฑ์และสนิค้ำทำงกำรเกษตร อำทิเช่น ปุ๋ ยเคมี เมล็ดพนัธุ์ กำแฟ ข้ำว น ำ้ตำล เส้นใยธรรมชำติและอื่นๆ 
ในระดบัภมูิภำคของ LDC โดยเฉพำะในตลำดและกลุม่ลกูค้ำที่ตัง้อยู่ในประเทศแถบตะวนัตกและทำงตอนกลำงของทวีป
แอฟริกำ 

ในด้ำนเคร่ืองหมำยกำรค้ำจดทะเบียนในประเทศเวียดนำมนัน้ Baconco มีกรรมสิทธ์ิจำกกำรรับโอนแต่เพียงผู้ เดียวและ
สำมำรถใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ได้จดทะเบียนไว้กับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งเป็นไปตำม
ตำมเง่ือนไขภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุของ Baconco ตลอดจนกฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบัหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งใน
กรณีนี ้Baconco ไมม่ีข้อผกูพนัหรือภำระท่ีต้องช ำระคำ่ธรรมเนียมสทิธิตอ่เนื่อง (Royalty Fees) ส ำหรับกำรใช้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำยและจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำให้แก่ SSI/LDC แตอ่ยำ่งใด 

กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำไมใ่ช่เป็นข้อบงัคบัตำมกฎหมำยส ำหรับกำรสง่ออกสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเข้ำ
ไปขำยและจัดจ ำหน่ำยในตลำดประเทศนัน้ๆ แต่เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ ประกอบกำรรำยอื่นมำใช้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองในเชิงพำณิชย์หรือเพื่อประโยชน์อยำ่งหนึง่อยำ่งใดโดยไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำก Baconco 
หำกในอนำคต Baconco เล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองในตลำดต่ำงประเทศอื่น Baconco ก็สำมำรถพิจำรณำด ำเนินงำนเพื่อขอจดทะเบียน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่เก่ียวข้องได้ หำกในแต่ละประเทศดงักล่ำวยงัไม่มีกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่มีลกัษณะ
คล้ำยคลงึกนัส ำหรับสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีอยู่ก่อนหน้ำ ยกตวัอย่ำงเช่นในกรณีที่ Baconco มีกำรจดทะเบียน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศลำวและก ำลงัอยูใ่นขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำในประเทศ
กมัพชูำ โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัเคร่ืองหมำยกำรค้ำจดทะเบียนในสว่นที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนั ธุรกิจที่ Baconco ได้รับอนญุำตตำมใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ฉบบัที่ 23 ลงวนัที่ 1 ตลุำคม 
2556 มีดงันี ้

 กำรผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม 

 กำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดอื่นๆ 

 กำรค้ำอปุกรณ์เกษตร 

 กำรผลติสำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช (เพื่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ในประเทศเวียดนำมเทำ่นัน้) 

 กำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ 
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 ผลติบรรจภุณัฑ์พลำสติก 

 น ำเข้ำและสง่ออกบรรจภุณัฑ์พลำสติก 

 สทิธิในกำรน ำเข้ำ สง่ออก ค้ำปลกี และค้ำสง่เมลด็พนัธุ์พืชที่มีรหสัตำมที่กฎหมำยประเทศเวียดนำมก ำหนดไว้ 

 สทิธิในกำรน ำเข้ำ สง่ออก และค้ำสง่ปุ๋ ยเคมีที่มีรหสัตำมที่กฎหมำยประเทศเวียดนำมก ำหนดไว้ 

 สิทธิในกำรน ำเข้ำ ส่งออก ค้ำปลีก และค้ำส่งสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชที่มีรหสัตำมที่กฎหมำยประเทศเวียดนำม
ก ำหนดไว้ 
 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำนัน้ Baconco สำมำรถด ำเนินกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำให้แก่
ลกูค้ำภำยนอกได้ตำมกฎหมำยประเทศเวียดนำม โดยปัจจุบนั Baconco ให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำเท่ำนัน้ ซึ่งไม่
รวมถึงบริกำรโลจิสติกส์ สง่ผลให้กำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำดงักลำ่วของ Baconco ไม่ขดัต่อข้อจ ำกดักำรถือ
ครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ (Foreign Limit) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของกฎหมำยประเทศเวียดนำม 
(รำยละเอียดของข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นดงักลำ่ว แสดงไว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 2 เร่ืองลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ) 

Baconco เป็นหนึง่ในบริษัทผลติปุ๋ ยคณุภำพสงูชัน้น ำของประเทศเวียดนำมที่มีกำรขยำยธรุกิจและฐำนลกูค้ำอยำ่งตอ่เนื่อง 
โดยปัจจบุนัมีสว่นแบง่กำรตลำดปุ๋ ยเคมีคณุภำพสงูในประเทศเวียดนำมประมำณร้อยละ 25 จำกช่ือเสียงในด้ำนคณุภำพ
และเคร่ืองหมำยกำรค้ำอนัเป็นท่ียอมรับในกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย Baconco มีศนูย์กระจำยสนิค้ำอยูใ่น Hai Phong City  ซึง่
เป็นท่ีตัง้เชิงยทุธศำสตร์เพื่อสะดวกตอ่กำรขนสง่สนิค้ำไปยงัลกูค้ำขำยสง่กวำ่ 130 รำยทัว่ประเทศ นอกจำกเครือขำ่ยลกูค้ำ
ในประเทศที่กว้ำงขวำงดงักลำ่วแล้ว Baconco ยงัมีเครือขำ่ยผู้จ ำหนำ่ยปุ๋ ยในตำ่งประเทศอีกกวำ่ 10 รำย โดยมีรำยได้จำก
กำรสง่ออกไปยงัประเทศต่ำงๆ โดยเฉพำะประเทศในภมูิภำค ASEAN และกลุม่ประเทศในทวีปแอฟริกำที่เติบโตขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2553 เป็นต้นมำ 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง 
(Holding Company) ทัง้นี ้มีกำรถือหุ้นใน Baconco ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว โดย 
Baconco ประกอบธุรกิจธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำในประเทศ
เวียดนำม นอกเหนือไปจำก Baconco บริษัทฯ ยงัมีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นใน PMTA SG ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว โดย PMTA SG มีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินกำรสนบัสนนุในสว่นของธุรกรรมกำรจดัซือ้
วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco เป็นหลกั จำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น แหลง่รำยได้
หลกัของบริษัทฯ จะขึน้อยูก่บัเงินปันผลที่ประกำศจ่ำยและได้รับจำก Baconco เป็นส ำคญั  

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นีเ้ป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 10.0 บำทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.0 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญในครัง้นี ้โดยหุ้นสำมัญที่เสนอขำยประกอบไปด้วยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขำยโดยบริษัทฯ  จ ำนวน 
8,100,000 หุ้น และหุ้นสำมญัเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขำยโดย TTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น สง่ผลให้สดัสว่นกำรถือหุ้น
ของ TTA ในบริษัทฯ ลดลงไปจำกร้อยละ 100 มำอยู่ที่ร้อยละ 65 ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี  ้ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำร
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คุ้มครองสทิธิประโยชน์ผู้ ถือหุ้นของ TTA และชดเชยผลกระทบจำกสดัสว่นกำรถือหุ้นของ TTA ใน PMTA ทีล่ดลง (Dilution 
Effects) จึงเสนอขำยตอ่หุ้นดงักลำ่วตอ่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Pre-emptive Rights) โดยมีสิทธิจองซือ้
หุ้นสำมญัเกินกวำ่สทิธิของตน (Oversubscription) และหุ้นท่ีเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA จะถกูน ำไปเสนอ
ขำยตอ่ บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถำบนั และ/หรือ ผู้มีอปุกำรคณุที่เง่ือนไขและรำคำเดียวกนั หำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยสมมติให้ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยของ TTA ใช้สทิธิกำรจองซือ้เต็มจ ำนวน บริษัทฯ จะมีผู้ ถือหุ้น 2 กลุม่ 
ประกอบไปด้วย TTA ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 65.0 และผู้ ถือหุ้นเดิมของ TTA ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 35.0 ของทนุจด
ทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วที่เหลอื ซึง่เทำ่กบัร้อยละ 35.0 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้
นี ้โครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนและหลงักำรเสนอขำยจะเป็นดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงสร้างการถอืหุ้นก่อนการเสนอขาย/1 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ /1 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของธุรกิจในประเทศเวียดนำมของ TTA เป็นดงันี ้

  
 ตัวย่อ 
 TI:  บริษัท โทรีเซนอินโดไชน่ำ เอส.เอ. 
 VA:  บริษัท วีนำมำ เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั 
 TVA:  บริษัท โทรีเซน-วีนำมำ จ ำกดั 
 TVL:  บริษัท โทรีเซน-วีนำมำ โลจิสติกส์ จ ำกดั 
 Baria:  บริษัท Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizer 

 
 

  

ตัวย่อ
TI: Thoresen (Indochina) S.A.
VA: Vinama Agencies
TVA: Thoresen Vinama Agencies
TVL: Thoresen Vinama Logistics
Baria: Baria Joint Stock Company of Services for Import Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers (Baria Serece)

Abbreviations:

TVA              
(ประเทศเวียดนำม)

VA
(ประเทศเวียดนำม)

TI
(ประเทศปำนำมำ)

TVL
(ประเทศเวียดนำม)

BACONCO
(ประเทศเวียดนำม)

BARIA           
(ประเทศปำนำมำ)

PMTA 
(ประเทศไทย)

ผู้ ถือหุ้นเวียดนำม ผู้ ถือหุ้นอ่ืน

ถือหุ้นร้อยละ 100.0

นำยซิกมนัต์ สตรอม

Soleado
(ประเทศสิงค์โปร์)

ผู้ ถือหุ้นอ่ืน

PMTA SG           
(ประเทศสิงค์โปร์)

TTA

ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ถือหุ้นร้อยละ 10.0

ถือหุ้นร้อยละ 51.0

ถือหุ้นร้อยละ 100.0

ถือหุ้นร้อยละ 100.0

ถือหุ้นร้อยละ 49.0

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ถือหุ้นร้อยละ 100.0

ถือหุ้นร้อยละ 20.0

ถือหุ้นร้อยละ 50.0

ถือหุ้นร้อยละ 80.0

ถือหุ้นร้อยละ 100.0

TTA 

PMTA 

PMTA SG Baconco 

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 
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โครงสร้างการถอืหุ้นหลังการเสนอขาย /1 

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ /1 ภำยใต้สมมติฐำนที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรำยของ TTA ใช้สิทธิกำรจองซือ้เต็มจ ำนวน 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจและขนำดของบริษัทในเครือโดยสงัเขป 

 านะ บริษัท 

เงนิลงทุนของบริษัทฯ ขนาดเงนิลงทุนเม่ือ
เปรียบเทียบขนาด
สินทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ 
สัดส่วนการถือหุ้น

โดยบริษัทฯ 

มูลค่าเงนิลงทุนแสดง
โดยวธีิราคาทุน 

(บาท) /3 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกั /2 Baconco ร้อยละ 100.0 904,048,627 

ร้อยละ 100.0 /1 

PMTA SG ร้อยละ 100.0 1,015,553 

บริษัทอ่ืน /2 - ไม่มี - - - - 
หมำยเหต ุ /1 ขนำดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัทกุบริษัทรวมกนั เม่ือเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัฯ ต้องมีสดัส่วนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละเจ็ดสิบห้ำ  
 /2 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดยในปัจจบุันได้มีกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบ

ธุรกิจหลกั 2 บริษัทในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว ได้แก Baconco และ PMTA SG และ
บริษัทฯ ไมมี่กำรลงทนุในบริษัทอ่ืน 
/3 อ้ำงอิงข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 

 

 

PMTA 

PMTA SG 

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ถือหุ้นร้อยละ 100.0 

ผู้ ถือหุ้นของ TTA  
(Pre-emptive Rights) 

 

Baconco 

TTA 

ถือหุ้นร้อยละ 65.0 ถือหุ้นร้อยละ 35.0 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึง่ปัจจบุนัมีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 บริษัทใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว ได้แก่ Baconco และ PMTA SG ทัง้นี ้PMTA SG ไม่มีกำร
ประกอบธุรกิจในเชิงพำณิชย์อยำ่งมีสำระส ำคญัตัง้แตว่นัท่ีจดทะเบียนก่อตัง้ภำยใต้กฎหมำยสงิคโปร์ สำเหตทุี่บริษัทฯ เข้ำ
ท ำธุรกรรมกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดของ PMTA SG จำก Soleado เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้ชดัเจนและ
ลดประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ กลำ่วคือ เพื่อไมใ่ห้มีรำยกำรซือ้วตัถดุิบจำก Soleado ตำมนโยบำย
รำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยอีกหนึง่แหง่ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน
ก่อตัง้ในประเทศเวียดนำม และก ำหนดให้บริษัทย่อยดงักลำ่วด ำเนินกำรแทนที่ Soleado ในสว่นของธุรกรรมกำรจดัซือ้
วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco ดงันัน้ PMTA SG จะมีเพียง Baconco เป็น
ลกูค้ำหลกั โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมจึงอำจพิจำรณำได้จำกโครงสร้ำงรำยได้ของ Baconco 

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ใหม่เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2556 ประกอบกบัรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อย 2 
แห่ง ได้แก่ Baconco และ PMTA SG จำก Soleado บรรลผุลส ำเร็จเมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2556 และวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 
2556 ตำมล ำดบั (วนัท่ีซือ้ธุรกิจ) สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรวมในช่วง 
3 รอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 

งบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
จัดท ำขึน้เพื่อแสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
เปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 ซึง่เป็นไปตำมวิธีกำรรวมสว่นได้เสยี โดยสินทรัพย์และหนีส้ินถกู
น ำมำรวมกนัด้วยมลูคำ่ตำมบญัชี ข้อมลูทำงกำรเงินดงักลำ่วจะสะท้อนเนือ้หำทำงเศรษฐกิจของบริษัทในกลุม่ซึง่อยูภ่ำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน เสมือนว่ำบริษัทในกลุม่ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตลอดในรอบปีบญัชีที่รำยงำน  
แม้ว่ำรูปแบบทำงกฎหมำยของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลในวนัที่ซือ้ธุรกิจ ซึ่งเกิดขึน้ภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะ 

Baconco ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีสถำนะเป็นบริษัท
จ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company: SMLLC) จดทะเบียนก่อตัง้
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม ส่งผลให้ Baconco มีหน้ำที่จัดท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิ กฎระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เวียดนาม”) ในขณะที่บริษัทฯ จดัท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 
2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดในกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใต้พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย”) กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีกำรรวมข้อมลูในงบกำรเงินของ Baconco ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำม ปรับปรุงเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในแต่ละรอบปีบัญชีที่น ำเสนอ           
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จดัประเภทรำยกำรบญัชีใหม ่และแปลงคำ่จำกสกลุเงินเวียดนำมดองซึง่เป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ Baconco 
มำเป็นสกลุเงินบำทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย เพื่อใช้ในกำรประกอบหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ และเป็น
สว่นหนึง่ของกำรขออนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
เป็นครัง้แรกแก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 
จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณฑ์ในลกัษณะเดียวกนั กลำ่วคือ กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัโดยวิธีกำรรวมสว่นได้เสีย 
สินทรัพย์และหนีส้ินถูกน ำมำรวมกันด้วยมูลค่ำตำมบญัชี โดยผลต่ำงระหว่ำงเงินสดในกำรจ่ำยซือ้ธุรกิจและมูลค่ำของ
สนิทรัพย์สทุธิรวมของ Baconco และ PMTA SG ถกูรับรู้ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยแสดงแยก
เป็นองค์ประกอบหนึง่ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้ำงรำยได้ 

 ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ 

งบการเงนิรวมเพื่ื่ อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวมส าหรับรอบ
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 

กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 3,375.8 99.6 3,229.4 99.3 3,192.0 98.9 

รำยได้คำ่บริกำรให้เชำ่พืน้ที่โรงงำน 7.7 0.2 17.3 0.5 29.3 0.9 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น/1 6.9 0.2 7.0 0.2 6.2 0.2 

รายได้รวม 3,390.4 100.0 3,253.7 100.0 3,227.5 100.0 

หมำยเหต:ุ  /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เชน่ ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร
และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยได้อ่ืน 

 

 ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวมตามรอบปีบัญชีใหม่
ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำย 693.0 99.0 589.0 96.4 
รำยได้คำ่บริกำรให้เชำ่พืน้ที่โรงงำน 6.8 1.0 9.6 1.6 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน/1 0.5 0.1 12.1 2.0 
รายได้รวม 700.2 100.0 610.7 100.0 
หมำยเหต:ุ /1 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน เชน่ ดอกเบีย้รับ รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร

และอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และรำยได้อ่ืน 
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ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย 

 ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวมส าหรับรอบ
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 

กันยายน 
2555  2556  2557  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี 3,267.9  96.8  3,107.8  96.2  3,057.0 95.8 

 - ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 3,079.3          91.2  3,025.5          93.7  3,024.1 94.7 

 - ปุ๋ ยเคมีอ่ืน /1 188.7  5.6  82.3           2.5  32.9 1.0 

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น /2 107.9           3.2   121.6  3.8  135.0 4.2 
รวมรายได้จากการขาย 3,375.8  100.0  3,229.4    100.0  3,192.0   100.0  
หมำยเหต:ุ /1 ปุ๋ ยเคมีอ่ืนประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบซึ่งได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีสำรอำหำรหลัก

ตัง้แต ่2 สำรขึน้ไป 
/2 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ประกอบไปด้วย ปุ๋ ยชนิดน ำ้หรือปุ๋ ยทำงใบ สำรเคมีป้องกันก ำจัดศตัรูพืชและสำร
ก ำจดัแมลง 

 ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวมตามรอบปีบัญชีใหม่
ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  655.7   94.6  552.3 93.8 
 - ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  654.9   94.5  549.4 93.3 
 - ปุ๋ ยเคมีอ่ืน/1  0.8   0.1  2.9 0.5 
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น/2  37.3   5.4  36.7 6.2 
รายได้จากการขายรวม  693.0   100.0  589.0 100.0 
หมำยเหต:ุ /1 ปุ๋ ยเคมีอ่ืนประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบซึ่งได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีสำรอำหำรหลัก

ตัง้แต ่2 สำรขึน้ไป 
  /2 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืน ประกอบไปด้วย ปุ๋ ยชนิดน ำ้หรือปุ๋ ยทำงใบ สำรเคมีป้องกันก ำจัดศตัรูพืชและสำร

ก ำจดัแมลง 

2.2 รายละเอียดของผลิตภณัฑ์และบริการ 

Baconco ประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร (Agrochemicals) เป็นหลกัโดยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม Phu My I ซึ่งอยู่ในเขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม ห่ำงจำก Ho Chi Minh 
City ประมำณ 70 กิโลเมตร Baconco มีกำรพฒันำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจดัจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีเชิง
ผสมปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบ (รวมเรียกทัง้หมดนีว้่ำ (“ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี”)) โดยมีก ำลงักำรผลิตสินค้ำใน
หมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีประมำณ 450,000 เมตริกตนัตอ่ปี ซึง่เพิ่มขึน้จำกปีบญัชี 2556 100,000 เมตริกตนัต่อปีเนื่องจำก
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โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำด
ว่ำจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดยได้เร่ิมผลิตในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 และมีก ำลงักำรบรรจุห่อ
ประมำณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีทัง้หมดของ Baconco ที่จดัจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำม 
ประเทศกมัพชูำ และประเทศลำว เป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดและกำรขำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “STORK” 
ที่ Baconco จดทะเบียนไว้เป็นของตนเองตัง้แต่ปี 2548 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK ของ Baconco เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับควำมเช่ือถือด้ำนคณุภำพอนัเป็นผลจำกกำรที่ Baconco วำงกลยทุธ์ที่จะเป็นผู้ผลิตปุ๋ ยเคมีคณุภำพสงูที่มีสว่นผสม
ของสำรอำหำรหลกั อนัได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O) 

เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนลกูค้ำ เพิ่มช่องทำงกำรขำย และจดัจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ Baconco ยงัด ำเนินกำรผลิตตำมค ำสัง่
ซือ้หรือรับจ้ำงผลติสนิค้ำปุ๋ ยเคมีให้แก่ลกูค้ำภำยนอก ปัจจบุนั Baconco มีกำรสง่ออกผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีไปยงั 32 ประเทศ
ทัว่โลก โดยมีกลุม่ลกูค้ำหลกัเป็นประเทศในแถบแอฟริกำ นอกจำกผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีที่กลำ่วไปแล้วนัน้ Baconco มีกำรจดั
จ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกันก ำจัดศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวียดนำมและปุ๋ ยทำงใบในประเทศเวียดนำมและ
ตำ่งประเทศ (“ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น”) โดยกระบวนกำรผลิตและบรรจุภณัฑ์ส ำหรับส ำหรับสำรเคมีป้องกนั
ก ำจดัศตัรูพืชเป็นกำรวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอก (Outsource) ให้ด ำเนินกำรผลติและบรรจภุณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช
ตำมสูตรและมำตรฐำนที่ Baconco ก ำหนด  Baconco เป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และจัดจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี  สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช และปุ๋ ยทำงใบภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่มีกำรจดทะเบียนไว้เป็นของ
ตนเองในประเทศเวียดนำม และตำ่งประเทศ อำทิเช่น ประเทศลำวและประเทศกมัพชูำ 

นอกจำกนี ้Baconco ยังเล็งเห็นโอกำสในกำรเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้เหนือกว่ำคู่แข่งและใช้ประโยชน์จำก
โรงงำนผลติที่ตัง้อยูใ่กล้กบัทำ่เรือในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ด้วยกำรให้บริกำรเช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำโดยกำร
จดัสรรพืน้ท่ีวำ่งซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้เพื่อจดัเก็บวตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลติหรือสนิค้ำส ำเร็จรูปในช่วงเวลำตำ่งๆ เพื่อสร้ำงรำยได้คำ่เช่ำ
ซึ่งเป็นแหล่งรำยได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) รวมถึงเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจอื่น 
นอกเหนือไปจำกธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ทัง้นี ้Baconco มีอำคำร 3 แห่งในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I 
เพื่อให้บริกำรโดยมีกำรจดัสรรพืน้ท่ีไว้เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำทัง้สิน้ 31,800 ตำรำงเมตร  

ในปัจจุบนั Baconco ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรด ำเนินงำนลงทุนพฒันำพืน้ที่เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำเพิ่ม  โดยอำคำรดงักลำ่ว
ตัง้อยู่บนที่ดินขนำดประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร และมีสถำนที่ตัง้อยู่ติดกบัหนึ่งในโครงกำรเดิมของ Baconco โดยใน
เบือ้งต้นจะมีพืน้ที่จดัสรรเพื่อให้เช่ำจัดเก็บสินค้ำรวมทัง้โครงกำรประมำณ 29,200 ตำรำงเมตร ส่วนที่เหลือของพืน้ที่ใช้
ประโยชน์จะถกูส ำรองไว้เพื่อกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นี ้ตำมแผนกำรลงทนุพฒันำในระยะที่ 1 จะ
มีขนำดพืน้ที่ให้เช่ำจัดเก็บสินค้ำอยู่ที่ประมำณ 11,200 ตำรำงเมตร และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษำยน 2558 
จำกนัน้ Baconco จึงค่อยพิจำรณำเร่ิมด ำเนินงำนในระยะที่ 2 เพื่อพฒันำพืน้ที่ให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำอีกประมำณ 18,000 
ตำรำงเมตรตอ่ไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 
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ตำรำงต่อไปนีส้รุปลกัษณะกำรด ำเนินงำนของ Baconco ส ำหรับผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซึ่งประกอบไปด้วย ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม 
NPK และปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว 

ประเทศการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองหมายการค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่

จ าหน่าย 

ผู้ด าเนินการในกระบวนการผลิต 

การจัดหาวัตถุดบิ การผลิต /3 การบรรจุห่อ 

ประเทศเวียดนำม 
STORK 

Baconco Baconco Baconco 
ประเทศกมัพชูำและประเทศลำว /1 Baconco Baconco Baconco 

ประเทศส่งออกอ่ืน /2 ของลกูค้ำ Baconco Baconco Baconco 
หมำยเหต:ุ  /1 Baconco ไมมี่กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในประเทศลำวใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

/2 ประเทศสง่ออกอ่ืนๆ ที่ไมร่วมประเทศกมัพชูำและประเทศลำว  
/3 กระบวนกำรผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวส ำหรับกำรจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำมประกอบไปด้วยกำรเคลือบผิวด้วยสำร
เคลือบผิว ในขณะที่ Baconco จะด ำเนินกำรซือ้มำ-ขำยไปและบรรจหุ่อ (ถ้ำมี) เท่ำนัน้ ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมี
เชิงเดี่ยวส ำหรับตลำดตำ่งประเทศ 

ตำรำงตอ่ไปนีส้รุปลกัษณะกำรด ำเนินงำนของ Baconco ส ำหรับปุ๋ ยทำงใบ 

ประเทศการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองหมายการค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่

จ าหน่าย 

ผู้ด าเนินการในกระบวนการผลิต 

การจัดหาวัตถุดบิ การผลิต การบรรจุห่อ 

ประเทศเวียดนำม 
STORK 

Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco 

ประเทศกมัพชูำและประเทศลำว /1 Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco 

ประเทศส่งออกอ่ืน /2 ของลกูค้ำ 
Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco และกำร
วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอก 

Baconco 

หมำยเหต:ุ  /1 Baconco ไมมี่กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในประเทศลำวใน 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
/2 ประเทศสง่ออกอ่ืนๆ ที่ไมร่วมประเทศกมัพชูำและประเทศลำว  

ตำรำงตอ่ไปนีส้รุปลกัษณะกำรด ำเนินงำนของ Baconco ส ำหรับสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพชืและสำรก ำจดัแมลง 

ประเทศการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองหมายการค้า
ของผลิตภัณฑ์ที่

จ าหน่าย 

ผู้ด าเนินการในกระบวนการผลิต 

การจัดหาวัตถุดบิ การผลิต การบรรจุห่อ 

ประเทศเวียดนำม STORK 
กำรว่ำจ้ำง

บคุคลภำยนอก 
กำรว่ำจ้ำง

บคุคลภำยนอก 
กำรว่ำจ้ำง

บคุคลภำยนอก 

ประเทศเวียดนำม ของลกูค้ำ 
Baconco ด ำเนินกำรเป็นผู้แทนกำรจดัจ ำหน่ำยส ำหรับผลิตภณัฑ์

บคุคลภำยนอกเท่ำนัน้ 
หมำยเหต:ุ  Baconco จ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกันก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวียดนำมเท่ำนัน้ เน่ืองจำก Baconco 

ไมไ่ด้ท ำกำรขอใบอนญุำตในกำรสง่ออกสินค้ำดงักลำ่ว 
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2.2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.2.1.1 ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคม ี

สำรอำหำรหลกัในปุ๋ ยเคมี คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) ซึ่งให้ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และ โพแทส (K2O) ซึ่งให้
โพแทสเซียม (K) แก่พืช นอกจำกนี ้ยงัประกอบไปด้วยสำรอำหำรเสริมอีกหลำกหลำยชนิด โดยทัง้สำรอำหำรหลกัและ
สำรอำหำรเสริมจะท ำหน้ำที่ฟืน้ฟแูละเพิ่มสำรอำหำรในดินเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรเพำะปลกูและผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ไนโตรเจนมีประโยชน์ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซึ่งช่วยในกำรสงัเครำะห์แสง อีกทัง้ยงัช่วยในกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์  
ฟอสฟอรัสมีประโยชน์ในกำรพัฒนำและเจริญเติบโตของล ำต้นและช่วยให้ระบบรำกแข็งแรงและแพร่กระจำยอย่ำง
กว้ำงขวำง โพแทสเซียมมีประโยชน์ในกำรสร้ำงและเคลื่อนย้ำยสำรอำหำรจ ำพวกแป้งและน ำ้ตำลไปเลีย้งในสว่นที่ก ำลงั
เจริญเติบโตหรือที่หวัและล ำต้นเพื่อเป็นเสบียง และเพื่อลดโอกำสกำรติดโรคอีกด้วย ทัง้นี ้สินค้ำในกลุม่ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี
ของ Baconco จ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK ในประเทศเวียดนำม ประเทศลำว และประเทศกัมพูชำ 
อยำ่งไรก็ตำม ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีที่สง่ออกไปประเทศอื่นๆ อีกกวำ่ 30 ประเทศจะถกูจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่น 
เนื่องจำก Baconco ท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้ รับจ้ำงผลติและจดัหำตำมสตูรกำรผลติส ำหรับลกูค้ำภำยนอก 

 
เคร่ืองหมายการคา้ STORK ซ่ึง Baconco มีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศเวียดนามตัง้แต่ปี 2548 

โดยรวม บริษัทฯ เช่ือวำ่หนึง่ในจุดแข็งด้ำนกำรแข่งขนัของ Baconco คือ ควำมหลำกหลำย คณุภำพและภำพลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรซึง่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำยประเภททัง้ในประเทศเวียดนำม
และตำ่งประเทศ นอกจำกนี ้กำรจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ของ Baconco ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง ยงัช่วยสร้ำง
ควำมโดดเดน่ให้แก่ผลติภณัฑ์ของบริษัทและเป็นผลติภณัฑ์ “Top-of-Mind” ส ำหรับผู้บริโภค 

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK 

ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คือปุ๋ ยเคมีซึง่ประกอบไปด้วยสำรอำหำรหลกัทัง้สำมอย่ำง กลำ่วคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) 
ซึ่งให้ฟอสฟอรัส (P) แก่พืช และโพแทส (K2O) ซึ่งให้โพแทสเซียม (K) แก่พืช โดยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK แต่ละสตูรจะมี
สว่นผสมของ N P และ K ที่แตกต่ำงกันไปแล้วแต่วตัถุประสงค์และควำมต้องกำรทำงชีวภำพของพืชแต่ละชนิด โดย 
Baconco จ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ ปุ๋ ยเคมีชนิดดงักลำ่ว คือ สินค้ำหลกัของ 
Baconco ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 2557 และงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2556 และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คิดเป็นร้อยละ 91.2 93.7 94.7 94.5 และ 93.3 ของ
รำยได้กำรขำย ตำมล ำดบั ทัง้นี ้Baconco ผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ส ำหรับกำรเพำะปลกูกำแฟ ข้ำว ยำง ผกั และพืชอีก
หลำกหลำยชนิดรวมกวำ่ 90 สตูร 
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สูตรปุ๋ยเคมีเชงิผสม NPK หลกัส าหรับพืชชนิดต่างๆ 

ชนิดพืช สูตรปุ๋ย (N-P-K) 
กำแฟ  14-7-14, 16-16-8, 16-10-16, 18-6-6 
ข้ำว  20-20-15, 20-10-15, 32-10-10 

ยำง  20-10-15, 17-7-17, 16-8-16, AVS 

ผกั  13-8-12(S), 7-7-14(S), 15-15-15(S) 

ปุ๋ยเคมีอื่น 

สนิค้ำในกลุม่ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีอื่นประกอบไปด้วยปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวหรือแมปุ่๋ ยที่มีธำตอุำหำรหลกัธำตเุดียว และปุ๋ ยเคมีเชิง
ประกอบที่ได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมีธำตอุำหำรหลกัตัง้แต ่2 ธำตขุึน้ไป ปุ๋ ยเคมีชนิดดงักลำ่วนิยมใช้กนัเนื่องจำกควำม
ยืดหยุน่ในกำรผสมสตูรตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้แตล่ะคนหรือพืชแตล่ะชนิด โดยปุ๋ ยที่มีไนโตรเจน (N) เป็นสว่นผสมหลกั
มีประโยชน์ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของใบซึ่งช่วยในกำรสงัเครำะห์แสง อีกทัง้ ยังช่วยในกำรผลิตเมล็ดพนัธุ์  ปุ๋ ยที่มี
ฟอสเฟต (P) เป็นสว่นผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรพฒันำและเจริญเติบโตของล ำต้นและระบบรำก ขณะที่ปุ๋ ยที่มีโพแทส 
(K) เป็นสว่นผสมหลกัมีประโยชน์ในกำรสร้ำงและเคลื่อนย้ำยสำรอำหำรไปเลีย้งในสว่นที่ก ำลงัเจริญเติบโตเพิ่มคณุภำพ
ดอก และเพิ่มปริมำณโปรตีนเพื่อลดกำรติดโรค ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 2557 และ
งวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556  และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ ยเคมีอื่น คิดเป็นร้อยละ 5.6 2.5 
1.0 0.1 และ 0.5 ของรำยได้กำรขำย ตำมล ำดบั 

2.2.1.2 ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น 

สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นประกอบไปด้วยสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชและสำรก ำจัดแมลงซึ่ง 
Baconco เป็นผู้ รับซือ้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยและสง่ให้แก่บคุคลภำยนอก (Outsource) เพื่อท ำกำรบรรจุภณัฑ์โดยจ ำหน่ำย
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ Baconco และปุ๋ ยชนิดน ำ้หรือปุ๋ ยทำงใบ ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2555 2556 2557 และงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556  และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์
เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น คิดเป็นร้อยละ 3.2 3.8 4.2 5.4 และ 6.2 ของรำยได้กำรขำย ตำมล ำดบั 

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารก าจัดแมลง 

สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลง คือ สำรเคมีชีวภำพหรือสำรเคมีสงัเครำะห์เพื่อกำรป้องกนั ท ำลำย ไล ่
หรือลดปัญหำของศตัรูพืชและแมลง ศตัรูพืชที่พบเห็นสว่นใหญ่ได้แก่ โรคของพืช วชัพืช และสตัว์ประเภทต่ำงๆ ซึ่งเป็น
พำหะน ำโรคและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรเกษตรกรรมและสง่ผลให้ผลผลิตลดลง ผลิตภณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจัด
ศตัรูพืชของ Baconco จ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK ในประเทศเวียดนำมเทำ่นัน้ 
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ปุ๋ยทางใบ 

ปุ๋ ยทำงใบ คือ ปุ๋ ยสำรละลำยที่ใช้ในกำรฉีดพน่ทำงใบ โดยมีสำรอำหำรคล้ำยคลงึกบัปุ๋ ยเคมีเชิงผสมแต่ใช้ช่องทำงกำรดดู
ซมึทำงใบ ซึง่มีอตัรำกำรดดูซมึที่เร็วกวำ่ทำงรำก ดงันัน้ ปุ๋ ยทำงใบจึงนิยมใช้กนักบักำรปลกูผกัและผลไม้โดยจะให้ผลผลติที่
มำกกวำ่และดีกวำ่ 

2.2.1.3 บริการให้เช่าพืน้ที่โรงงาน 

  

นิคมอตุสำหกรรม Phu My I                                           
ตัง้อยูท่ำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม 

Baconco ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ตัง้ติดอยู่
กบัทำ่เรือในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I บนแมน่ ำ้ Thi Vai 

Baconco ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ในเขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใต้ของเวียดนำม ซึ่งอยู่ห่ำงจำก 
Ho Chi Minh City ประมำณ 70 กิโลเมตร นิคมอุตสำหกรรม Phu My I มีควำมโดดเด่นในกำรดึงดูดผู้ ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม นอกจำกนี ้ด้วยท ำเลที่ติดกบัแมน่ ำ้ นิคมอตุสำหกรรม Phu My I จึงถือเป็นหนึ่งในศนูย์กลำงกำรสง่ออก
ของทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม และได้รับประโยชน์จำกควำมต้องกำรบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ ซึง่บริกำรด้ำนโลจิสตกิส์ 
มีควำมจ ำเป็นต้องใช้พืน้ท่ีเพื่อเก็บสินค้ำหรือวตัถดุิบก่อนกำรสง่ออกไปยงัท่ำเรือหรือสถำนที่ต่ำงๆ และเนื่องจำกธุรกิจใน
อุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศมีลกัษณะเป็นวัฏจักรขึน้อยู่กับกิจกรรมภำค
กำรเกษตรในแต่ละช่วงเวลำ จึงท ำให้ Baconco มีพืน้ที่ว่ำงที่ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ในช่วงเวลำต่ำงๆ ด้วยเหตุนี ้
Baconco จึงเล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำเพื่อใช้พืน้ที่ว่ำงให้เป็น
ประโยชน์มำกขึน้ รองรับควำมต้องกำรเชำ่พืน้ท่ีเพื่อเก็บสนิค้ำ สร้ำงแหลง่รำยได้ตอ่เนื่อง (Recurring Income) และช่วยให้ 
Baconco สำมำรถเติบโตอยำ่งยัง่ยืนจำกกำรกระจำยควำมเสีย่งทำงธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรภำคอตุสำหกรรมและลกูค้ำรำยอื่นๆ ในกำรเก็บพกัสินค้ำก่อนกำรขน
ถ่ำยไปยงัท่ำเรือได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว Baconco จึงเล็งเห็นโอกำสกำรให้เช่ำพืน้ที่ในอำคำรที่ได้มำตรฐำนสำกล
ทัง้หมด 3 แห่ง ที่ตัง้กระจำยอยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ของ Baconco นอกจำกนี ้ในปัจจุบนั Baconco ก ำลงัอยู่
ในช่วงกำรด ำเนินงำนลงทนุพฒันำพืน้ท่ีเพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำเพิ่มโดยในเบือ้งต้นจะมีพืน้ท่ีจดัสรรเพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำ
รวมทัง้โครงกำรประมำณ 29,200 ตำรำงเมตร โดยจ ำแนกระยะลงทนุเป็น 2 ระยะ ส ำหรับระยะที่ 1 จะมีขนำดพืน้ที่ให้เช่ำ
จดัเก็บสนิค้ำอยูท่ี่ประมำณ 11,200 ตำรำงเมตร และคำดวำ่จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษำยน 2558 จำกนัน้ Baconco จึง
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คอ่ยพิจำรณำเร่ิมด ำเนินงำนในระยะที่ 2 เพื่อพฒันำพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำอีกประมำณ 18,000 ตำรำงเมตรตอ่ไปในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2558 อยำ่งไรก็ตำม เนื่องด้วยข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ (Foreign Limit) ในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของกฎหมำยประเทศเวียดนำม (ทัง้นี ้ธุรกิจโลจิสติกส์หมำยรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกิจกำรเพื่อ
กำรพำณิชย์ในด้ำนกำรจดัเตรียม กำรรับ บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่ กำรจดัสง่และกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่เก็บสินค้ำ ตลอดจน
กำรให้ค ำปรึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและพิธีกำรศลุกำกรที่เก่ียวข้อง) ซึง่จ ำกดัให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจดงักลำ่วต้อง
มีคุณสมบตัิและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมีกำรด ำรงสดัส่วนกำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ (Foreign 
Limit) ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโลจิสติกส์จะ
อยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 49-51 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ซึ่งขึน้อยู่กับประเภทกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของบริษัทผู้
ให้บริกำรโลจิสติกส์นัน้ๆ ดงันัน้ Baconco ซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัดควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member 
Limited Liability Company) และมีผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว จึง
สำมำรถให้เช่ำพืน้ท่ีได้ แตไ่ม่สำมำรถให้บริกำรเสริมด้ำนอื่นซึ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรจดักำรคลงัสินค้ำให้แก่ผู้ เช่ำ อำทิ 
กำรรับ บรรจุภณัฑ์และหีบห่อ และกำรจดัส่งสินค้ำ เป็นต้น และประกอบกบัควำมต้องกำรใช้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรของลกูค้ำในพืน้ที่ดงักลำ่ว Baconco จึงตกลงเข้ำท ำสญัญำให้เช่ำพืน้ที่แก่ Thoresen Vinama Agencies Co., 
Ltd. (“TVA”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ภำยใต้กฎหมำยประเทศ
เวียดนำม โดย Baconco ตกลงที่จะลงทุน พฒันำ และมีไว้ซึ่งพืน้ที่ อปุกรณ์และเคร่ืองมือในสภำพที่เหมำะสมกบักำร
จดัเก็บสนิค้ำเพื่อให้เชำ่ในขณะท่ี TVA ตกลงที่จะเช่ำเพื่อน ำไปจดัหำผลประโยชน์และจ่ำยคำ่ตอบแทนในรูปของค่ำเช่ำเป็น
รำยเดือนให้แก่ Baconco ในอตัรำที่ตกลงร่วมกนั ทัง้นี  ้TVA ในฐำนะผู้ เช่ำจะท ำหน้ำที่จดัหำผลประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่
เช่ำ ตัง้แตก่ำรติดตอ่ประสำนงำนด้ำนกำรขำยและบริกำรกบัลกูค้ำภำยนอกที่มำเช่ำพืน้ที่ ไปจนถึงกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่
และด ำเนินกำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบเพิ่มมลูคำ่ ได้แก่ กำรจดัเก็บ บรรจ ุขนถ่ำย ล ำเลียง และขนสง่สินค้ำทัง้ในประเทศ
และระหวำ่งประเทศแบบครบวงจร (รำยละเอียดของควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรนี ้แสดงไว้ในสว่นท่ี 2 
หวัข้อที่ 14 เร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั) 

ทัง้นี ้ปัจจบุนั กลุม่ลกูค้ำของอำคำรแตล่ะแหง่จะแตกตำ่งกนัตำมจดุประสงค์กำรใช้งำนและขนำดพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำ
กลำ่วคือ อำคำร Baconco 1 (“BCC I”) และ Baconco 3 (“BCC III”) จะถกูใช้ส ำหรับเก็บวตัถดุิบสินค้ำส ำเร็จรูป อะไหล่
และอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco เป็นหลกั อย่ำงไรก็ตำม อำจมี
กำรให้ลกูค้ำภำยนอกเช่ำพืน้ที่ว่ำงเป็นระยะสัน้ ในขณะที่อำคำร Baconco 5 (“BCC V”) นัน้ ถกูสร้ำงขึน้เพื่อรองรับกำร
ขยำยสำยกำรบรรจุห่อปุ๋ ยทำงใบ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีพืน้ที่ว่ำงคงเหลือ Baconco จึงจดัสรรพืน้ที่ดงักล่ำวไว้เพื่อ
ประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ โดยประมำณร้อยละ 75 ของพืน้ที่ว่ำงเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรตำม
สญัญำเช่ำระยะยำว (2 ปี + 1 ปี) ในขณะที่สว่นที่เหลืออีกร้อยละ 25 ของพืน้ที่ว่ำงเป็นรูปแบบกำรให้บริกำรตำมสญัญำ
เช่ำระยะสัน้ ทัง้นี ้อำคำรของ Baconco สำมำรถแบ่งย่อยได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ อีกทัง้ ยงัมีอปุกรณ์และระบบ
สำธำรณปูโภคครบวงจร อำทิเช่น ที่จอดรถบรรทกุ จุดถ่ำยสินค้ำ บริกำรรักษำควำมปลอดภยั  และระบบสำธำรณปูโภค
อื่นๆ เช่น ไฟฟ้ำ น ำ้ประปำและระบบระบำยอำกำศ เป็นต้น  
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

Baconco เร่ิมจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK ตัง้แตปี่ 2538 และตอ่มำ
ในปี 2548 ได้ท ำกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำอยำ่งเป็นทำงกำร โดยวำงกลยทุธ์กำรตลำดเพื่อจบัตลำดกลุม่ลกูค้ำค้ำ
สง่ซึ่งเป็นลกูค้ำโดยตรงของ Baconco  และค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้ ใช้ด้วย ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพและภำพลกัษณ์
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ดี ท ำให้ Baconco สำมำรถก้ำวขึน้เป็นหนึ่งในผู้น ำของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรใน
ประเทศเวียดนำมได้ แม้ว่ำตลำดปุ๋ ยเคมีของประเทศเวียดนำมจะมีรัฐวิสำหกิจที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลเป็น
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่และอำจมีภำวะเก็งก ำไรตำมธรรมชำติของตลำดสินค้ำโภคภณัฑ์ก็ตำม นอกจำกนี ้Baconco ยงั
เป็นผู้น ำตลำดในด้ำนกำรผลิตปุ๋ ยเคมี โดยมีสว่นแบ่งกำรตลำดคิดเป็นร้อยละ 25 ของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คณุภำพสงู
และร้อยละ 9 ของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK โดยรวม 

ภำยหลงัจำกที่กลุ่มบริษัท TTA เข้ำลงทุนใน Baconco ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้นมำ ผู้บริหำรได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ 
Baconco มีกำรสง่ออกไปตำ่งประเทศมำกขึน้ โดยได้ขยำยตลำดไปยงัภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และทวีปแอฟริกำ
จำกกำรสร้ำงฐำนลกูค้ำใหมจ่ำกเครือขำ่ยพนัธมิตรและลกูค้ำรำยเดิม อยำ่งไรก็ดี ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีที่ Baconco สง่ออกไป
ยงัประเทศอื่นๆ ยกเว้นประเทศลำวและประเทศกัมพูชำ เป็นกำรผลิตตำมค ำสัง่ซือ้หรือรับจ้ำงผลิตให้แก่ลกูค้ำ โดยใน
ปัจจุบนั ฐำนลกูค้ำกลุม่นี ้คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปรำยใหญ่ (Trader) ซึ่งจะจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำย
กำรค้ำของบริษัทนัน้ๆ ในขณะที่กำรส่งออกไปยังประเทศกัมพูชำ และประเทศลำวยังคงเป็นกำรจัดจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK  

Baconco ยงัคงไว้ซึ่งนโยบำยกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ทำงธุรกิจหลกัในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำย
และจดัจ ำหนำ่ยในตลำดตำ่งประเทศ โดยให้ควำมส ำคญักบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ  ยอดสัง่ซือ้
สินค้ำจำกกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนีจ้ะเพิ่มขึน้ตำมปริมำณควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำในประเทศปลำยทำง
ดงักลำ่ว  

2.2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

เนื่องจำกประเทศเวียดนำมเป็นประเทศที่ขบัเคลือ่นด้วยอตุสำหกรรมกำรเกษตร อีกทัง้ ปุ๋ ยเคมีเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์ ดงันัน้ 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรจงึมกีำรแขง่ขนัสงู อยำ่งไรก็ตำม Baconco สำมำรถด ำรงต ำแหนง่เป็นหนึง่ในผู้น ำ
ของตลำดของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในประเทศเวียดนำมได้เนื่องจำกคณุภำพของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ 
Baconco  

กลยทุธ์กำรแขง่ขนัหลกัของ Baconco คือ คณุภำพของผลิตภณัฑ์ คณุภำพผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ Baconco ซึ่งจ ำหน่ำย
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK เป็นท่ียอมรับอยำ่งแพร่หลำยในประเทศเวียดนำม ทัง้นี ้Baconco แน่ใจได้ว่ำสินค้ำมี
คณุภำพเหนือคูแ่ขง่โดยวิธีดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. กำรใช้วตัถดุิบน ำเข้ำที่มีคณุภำพสงูกวำ่วตัถดุิบในประเทศเวียดนำมในกระบวนกำรผลติ 
2. กำรคิดค้นและผลิตสำรเคมีแต่งเติมซึ่งเป็นสตูรและควำมสำมำรถเฉพำะของ  Baconco กลำ่วคือ สำร Urea 

Super Phosphate (USP) และยงัสำมำรถเคลือบผิวปุ๋ ยเคมีด้วยสำรเคลือบผิว Bio Stimulant โดยที่สำร Urea 
Super Phosphate (USP) จะเพิ่มประสทิธิภำพและอำยกุำรใช้งำนของปุ๋ ยเคมีโดยกำรชะลอกำรท ำปฏิกิริยำของ
สำรไนโตรเจน (N) ในปุ๋ ยเคมีซึง่เป็นกำรควบคมุปริมำณของสำรดงักลำ่วให้พอดีกบัควำมต้องกำรของพืช ขณะที่
สำรเคลอืบผิว Bio Stimulant จะเพิ่มประสทิธิภำพโดยกำรชะลอกำรท ำปฏิกิริยำของปุ๋ ยเคมีและควบคมุปริมำณ
สำรอำหำรให้พอดีกบัควำมต้องกำรของพืช 

แม้ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในประเทศเวียดนำมจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจและได้รับ
กำรสนบัสนนุจำกรัฐบำลประเทศเวียดนำม และมีปริมำณผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีรำคำถกูคณุภำพปกติอยู่มำก ผู้บริหำรของ 
Baconco เลง็เห็นควำมส ำคญัของคณุภำพปุ๋ ยเคมี เนื่องจำกอปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีจำกจ ำนวนประชำกรที่
เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลให้มีควำมต้องกำรอำหำรและผลผลิตทำงกำรเกษตรมำกขึน้ นอกจำกนี  ้ปริมำณพืน้ที่เพำะปลูกใน
ประเทศเวียดนำมไมม่ีกำรเพิ่มขึน้อยำ่งมีนยัส ำคญั ดงันัน้ เพื่อให้อปุทำนของอำหำรและผลผลิตทำงกำรเกษตรรองรับกบั
อปุสงค์ที่เพิ่มขึน้ได้ เกษตรกรมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องใช้ปุ๋ ยเคมีที่มีคณุภำพและประสทิธิภำพสงู 

2.2.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาด 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

Baconco ประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรโดยมีกำรพฒันำ ผลติ ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำย และ
จดัจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีประเภทต่ำงๆ กลุม่สินค้ำหลกัของ Baconco ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีซึ่งมีกำรจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศ
เวียดนำมภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK และต่ำงประเทศ และผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นเนื่องจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ Baconco ส ำหรับลกูค้ำในประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศทีแ่ตกตำ่งกนั Baconco จึงมีกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย
แตกตำ่งกนัในแตล่ะตลำด 

กลุม่ลกูค้ำตรงหลกัของ Baconco ในประเทศเวียดนำม ส ำหรับผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเคมี
เชิงประกอบ ปุ๋ ยทำงใบ และสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช ได้แก่ บริษัทค้ำสง่ ซึง่จะด ำเนินกำรกระจำยสนิค้ำไปยงัผู้ ค้ำปลีก
และกลุม่ผู้ใช้สนิค้ำ (End Users) อีกทหีนึง่ 

กลุม่ลกูค้ำตรงหลกัของ Baconco ในต่ำงประเทศ ส ำหรับผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเคมีเชิง
ประกอบ และปุ๋ ยทำงใบ ได้แก่ บริษัทที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไป (Trader) ซึ่งในตลำดดงักลำ่ว Baconco ด ำเนินกำร
รับจ้ำงผลติและจดัหำตำมสตูรกำรผลติ ผลติภณัฑ์ดงักลำ่วจึงไมไ่ด้ขำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK 

กลยุทธ์การตลาด 

เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะของฐำนลกูค้ำ Baconco จึงใช้กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing) เพื่อเข้ำถึงลกูค้ำทกุ
กลุ่มเป้ำหมำยภำยในประเทศเวียดนำม Baconco ให้ควำมส ำคญัในกำรท ำกำรตลำดภำยในประเทศเวียดนำมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกิจกรรมทำงกำรตลำดในประเทศเวียดนำม ประกอบด้วย กำรพบปะแบบกลุ่มย่อย กำรจัดสมัมนำและ



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่29 

กำรตลำดเชิงกิจกรรม (Events) ซึง่รูปแบบของกิจกรรมดงักลำ่วจะแตกต่ำงกนัไปตำมกลุม่ลกูค้ำและจุดประสงค์ของกำร
จัดงำน กล่ำวคือ กำรพบปะกับเกษตรกรมีเป้ำหมำยให้ Baconco สำมำรถเข้ำถึงและให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรใช้
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีที่เหมำะสมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำ (End Users) ได้โดยตรง และยงัเป็นกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ์และแนะน ำผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของ Baconco อีกด้วย ในปี 2555 Baconco ได้จดังำนลกัษณะนีก้ว่ำ 1,200  ครัง้
ทัว่ประเทศเวียดนำม นอกเหนือจำกกำรเพิ่มยอดขำยจำกกำรพบปะกบักลุม่เกษตรกรผู้ใช้สินค้ำแล้ว Baconco เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคญัของช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยผำ่นผู้ ค้ำปลกีภำยในประเทศอีกด้วย ดงันัน้ Baconco จึงจดัสมัมนำส ำหรับผู้ ค้ำ
ปลกีขึน้ทัว่ประเทศ โดยมีจดุประสงค์เพื่อแนะน ำผลติภณัฑ์และให้ควำมรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์แก่ผู้ ค้ำปลกี เพื่อให้ผู้ ค้ำปลกีมี
ควำมเข้ำใจในผลติภณัฑ์และสำมำรถขำยผลติภณัฑ์ของ Baconco ได้ดียิ่งขึน้ ในปี 2555 Baconco ได้จดังำนสมัมนำเพื่อ
ผู้ ค้ำปลกีประมำณ 60 ครัง้ นอกจำกนี ้Baconco ยงัจดังำนสมัมนำส ำหรับผู้ ค้ำสง่ในประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์
กับผู้ ค้ำส่งซึ่งเป็นลกูค้ำโดยตรงของ Baconco โดยจัดขึน้ 2 ครัง้ในปี 2555 ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ ทุกๆ 2 ปี 
Baconco จะมอบรำงวลัเป็นกำรเดินทำงทอ่งเที่ยวไปยงัตำ่งประเทศให้แก่ลกูค้ำที่มียอดขำยสงูสดุ 20 อนัดบัแรก 

นอกจำกกำรจดังำนพบปะและสมัมนำประเภทตำ่งๆ แล้ว Baconco ยงัจดัให้มีกำรติดแผ่นภำพโฆษณำประเภทโปสเตอร์
และแบนเนอร์หลำยขนำดบนรถบรรทกุของบริษัทเพื่อเป็นอีกหนึง่ช่องทำงในกำรประชำสมัพนัธ์อีกด้วย 

 

รถบรรทกุของ Baconco ซึง่ตดิภำพโฆษณำผลติภณัฑ์บริษัท 

 
ตวัอยำ่งแบนเนอร์โฆษณำผลติภณัฑ์ Baconco 

ส ำหรับธุรกิจส่งออกนัน้ Baconco ไม่ได้มุ่งเน้นกำรตลำดเชิงรุกดังเช่นตลำดในประเทศ เนื่องจำกลกูค้ำต่ำงประเทศ
สว่นมำกมำจำกกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจจำกฐำนลกูค้ำเดิม และกำรบอกต่อของลกูค้ำ ทัง้นี ้Baconco ได้เข้ำร่วมงำน
สมัมนำที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมีต่ำงๆ เช่น สัมมนำประจ ำปีที่จัดโดย International Fertilizer Industry 
Association (“IFA”) และงำนสมัมนำเก่ียวกบัตลำดปุ๋ ยเคมีในทวีปแอฟริกำที่จดัโดย Argus FMB ซึ่งเป็นหน่วยงำนวิจยั
และรำยงำนสภำวะตลำดปุ๋ ยเคมีนำนำชำติ 
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2.2.2.3 ช่องทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

 

Baconco จ ำหน่ำยสินค้ำโดยตรงให้แก่บริษัทค้ำสง่ในประเทศเวียดนำม ซึ่งจะจ ำหน่ำยสินค้ำดงักลำ่วให้แก่ผู้ ค้ำปลีกซึ่ง
เป็นผู้น ำผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วไปกระจำยต่อแก่ผู้ ใช้อีกที ส ำหรับตลำดในประเทศเวียดนำม Baconco มีบุคลำกรกำรขำย 
(Sales Team) จ ำนวนทัง้หมด 49 คน โดยจะจ ำแนกออกตำมเขตที่ขำยซึ่งจะมีพืชแตกต่ำงชนิดกนั เนื่องจำกภมูิอำกำศ
ของเวียดนำมตอนใต้ที่เหมำะสมกับกำรเพำะปลูกมำกกว่ำเวียดนำมตอนเหนือ อีกทัง้ ยังมีพฤติกรรมกำรเลือกซือ้
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีโดยกำรค ำนึงถึงคณุภำพปุ๋ ยเคมีเป็นหลกั ดงันัน้ Baconco จึงมีบคุลำกรกำรขำยส ำหรับซึ่งครอบคลมุ
เวียดนำมตอนใต้มำกกวำ่เวียดนำมตอนเหนือ กลำ่วคือ Baconco มีบคุลำกรกำรขำยที่ครอบคลมุเวียดนำมตอนใต้จ ำนวน 
38 คน ขณะที่มีบุคลำกรกำรขำยที่ครอบคลมุเวียดนำมตอนเหนือจ ำนวน 7 คน ในขณะที่กลุม่ลกูค้ำของ Baconco ใน
ต่ำงประเทศ คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไป (Trader) โดยส ำหรับกลุ่มลกูค้ำดงักล่ำว Baconco เป็นเพียง
ผู้ ด ำเนินกำรรับจ้ำงผลิตและจัดหำตำมสูตรกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจึงไม่ได้ขำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ 
Baconco หรือ STORK หลงักระบวนกำรผลิต สินค้ำส ำเร็จรูปจะถูกจัดเก็บในอำคำรเก็บสินค้ำของ Baconco เป็น
ระยะเวลำประมำณ 3 ถึง 4 สปัดำห์  ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยงัลกูค้ำอีกที ระบบขนสง่ทำงบกจะเป็นช่องทำงหลกัส ำหรับ
ลกูค้ำในประเทศเวียดนำมและลกูค้ำในประเทศในลุม่แมน่ ำ้โขง ในขณะที่ระบบขนสง่ทำงทะเลจะเป็นช่องทำงหลกัส ำหรับ
ลกูค้ำตำ่งประเทศ ทัง้นี ้Baconco มีเครือขำ่ยผู้ ค้ำปลกีมำกกวำ่ 5,000 รำย 

นอกเหนือจำกผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี Baconco ยงัมีผลติภณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชอีกด้วย โดยมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
(1) ผลติภณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชตำมสตูรของ Baconco โดยจ้ำงบคุคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรผลิต หีบห่อ และ
บรรจุภณัฑ์ทกุขัน้ตอน (Outsource) และ (2) ผลิตภณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงซึ่ง Baconco 
เป็นเพียงผู้ จัดจ ำหน่ำย ขัน้ตอนของทัง้ 2 ประเภทเหมือนกัน กล่ำวคือ หลงัจำกขัน้ตอนกำรผลิตจำกบุคคลภำยนอก 
ผลติภณัฑ์สำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชจะถกูน ำมำส่งและจดัเก็บในอำคำรเก็บสินค้ำของ Baconco เป็นระยะเวลำเฉลี่ย
ประมำณ 3 สปัดำห์ ก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังลูกค้ำอีกทีผ่ำนทำงระบบขนส่งทำงบก หรือ ทำงน ำ้ผ่ำนท่ำเรือ ในนิคม
อตุสำหกรรม Phu My I 

ภำยใน Baconco

กระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ปุ ยเคมี

กำรจัดเก็บ
สินค้ำส ำเร็จรูป
ในอำคำร 

BCC I และ / 
หรือ BCC III

จ้ำงบุคคลภำยนอกให้
ด ำเนินกำรผลิต หีบห่อ 

และบรรจุภัณฑ์ 
(Outsource) สำรเคมี
ป องกันก ำจัดศัตรูพืช

ลูกค้ำตรงของ Baconco

ผู้ค้ำส่งใน
ประเทศ

ผู้ค้ำส่งใน
ต่ำงประเทศ 
ซึ่งส่วนใหญ่
เป นบริษัทซื้อ
มำขำยไป 
(Trader)

เครือข่ำยผู้ค้ำปลีก ผู้ใช้และเกษตกร

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ผู้ค้ำปลีก

ส ำหรับข้ำว
และกำแฟเป น

หลัก

ส ำหรับพืชทุก
ชนิด
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Baconco มีเครือข่ำยลูกค้ำประเภทค้ำส่งทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำ 300 รำย โดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมีของ 
Baconco ซึ่งจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ STORK ได้ถกูจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำมตัง้แต่ปี 2538 และได้จด
ทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำอยำ่งเป็นทำงกำรในปี 2548 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกควำมผนัผวนในอตุสำหกรรมและตลำด
ปุ๋ ย Baconco จึงได้ปรับโครงสร้ำงกำรขำยเพื่อเพิ่มปริมำณกำรส่งออกและลดควำมพึ่งพิงตลำดเวียดนำม ด้วยเหตุผล
ดงักลำ่วจึงท ำให้ ปริมำณและมลูคำ่กำรสง่ออกเติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง จำกประมำณร้อยละ 27.1 ของรำยได้จำกกำรขำย
รวมในรอบปีบญัชี 2555 มำเป็นประมำณร้อยละ 30.7 ของรำยได้จำกกำรขำยรวมในปี 2557 ทัง้นี ้มูลค่ำกำรสง่ออกที่
เพิ่มขึน้ยงัเป็นกำรช่วยบริหำรควำมเสีย่งแบบธรรมชำติ (Natural Hedging Strategy) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินดองเทียบ
กบัสกลุเงินดอลลำ่สหรัฐฯ ซึง่เกิดขึน้จำกกำรน ำเข้ำวตัถดุิบเพื่อกำรผลติปุ๋ ยเคมี  

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรแบ่งตำมตลำดส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 

รายไ ด้จ ากการขายของ ธุ รกิ จ ใน
อุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 

งบการเงนิรวมส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 

กันยายน 
2555 2556  2557  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้ขำยในประเทศเวียดนำม/1   2,461.5  72.9  2,255.7  69.8  2,211.7  69.3 
รำยได้ขำยตำ่งประเทศ  914.3  27.1  973.6  30.1  980.3  30.7 
รวมรายได้จากการขาย 3,375.8  100.0 3,229.4  100.0  3,192.0  100.0 
หมำยเหต:ุ /1 สินค้ำทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอื่นที่ Baconco ขำยและจดัจ ำหน่ำยใน

ประเทศเวียดนำมเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดขำยและจัดจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง
ทัง้หมด ยกเว้นสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืนในส่วนที่ Baconco ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนขำยและจัด
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำภำยนอก 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตรแบง่ตำมตลำดส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2556 และ 2557 

รายไ ด้จ ากการขายของ ธุ รกิ จ ใน
อุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิรวมตามรอบปีบัญชีใหม่
ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้ขำยในประเทศเวียดนำม   598.5   86.4  417.0 70.8 
รำยได้ขำยตำ่งประเทศ  94.5   13.6  172.0 29.2 
รวมรายได้จากการขาย  693.0   100.0  589.0 100.0 
หมำยเหต:ุ /1 สินค้ำทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอื่นที่ Baconco ขำยและจดัจ ำหน่ำยใน

ประเทศเวียดนำมเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดขำยและจัดจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง
ทัง้หมด ยกเว้นสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืนในส่วนที่  Baconco ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนขำยและจัด
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำภำยนอก 
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ตลาดในประเทศเวียดนาม 

ตำมกลยทุธ์ทำงธุรกิจหลกัของ Baconco ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยในต่ำงประเทศ Baconco จึงมี
สดัสว่นรำยได้จำกตลำดเวียดนำมลดลงในรอบปีบญัชี 2555 ถึง 2557 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศเทำ่กบั 2,461.5 
ล้ำนบำท 2,255.7 ล้ำนบำท และ 2,211.7 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 72.9 69.8 และ 69.3 ของรำยได้จำกกำร
ขำยรวมตำมล ำดบั  

ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 20-20-15 เป็นสินค้ำขำยดีที่สดุในประเทศเวียดนำมของ Baconco โดย
จ ำหนำ่ยได้ 70,127 เมตริกตนัหรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 35.2 ของปริมำณกำรขำยทัง้หมดส ำหรับปีบญัชี 2557 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงสนิค้ำขำยดีที่สดุในประเทศเวียดนำมของ Baconco 5 อนัดบัแรกส ำหรับรอบปีบญัชี 2557 

ผลิตภัณฑ์ ชนิด ปริมาณ (เมตริกตัน) ร้อยละ/1 
1. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 20-20-15 คลกุเคล้ำ (Bulk blended) 70,127  35.2 
2. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 14-7-14 เม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) 6,330  3.2 

3. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 16-16-8  เม็ด (Granular) 6,060  3.0 
4. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 15-15-15S เม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) 4,925  2.5 
5. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 7-7-14 เม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) 4,367  2.2 

หมำยเหต:ุ  /1 ร้อยละของปริมำณกำรขำยรวม  

ตลาดต่างประเทศ 

จำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรขำย Baconco จึงมุ่งเน้นในกำรสง่ออกผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีไปยงัต่ำงประเทศมำกขึน้ โดยรำยได้
และสดัสว่นรำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศได้เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำกรอบปีบญัชี 2555 ถึง 2557 เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้
เกิดกำรใช้ก ำลังกำรผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว ของแหล่งที่มำของรำยได้ 
(Concentration Risk) ในประเทศเวียดนำมเพียงแหลง่เดียว ส ำหรับรอบปีบญัชี 2555 ถึง 2557 Baconco มีรำยได้จำก
กำรขำยต่ำงประเทศเท่ำกับ 914.3 ล้ำนบำท 973.6 ล้ำนบำท และ 980.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 27.1 
30.1 และ 30.7 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั  

ทัง้นี ้ตลำดตำ่งประเทศที่มียอดขำยดทีี่สดุในปี 2557 ของ Baconco คือ ประเทศกำนำในทวีปแอฟริกำ โดยมีรำยได้เทำ่กบั 
188.3 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 5.9 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกับตลำดต่ำงประเทศที่มีมูลค่ำกำรส่งออกสงูสดุ 7 อนัดบัแรกส ำหรับรอบปีบญัชี 
2557 
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ประเทศ รายได้ (ล้านบาท) ร้อยละ/1 
1. ประเทศกำนำ 188.3 5.9 
2. ประเทศแองโกลำ  154.8  4.8 
3. ประเทศฟิลิปปินส์ 125.8 3.9 

4. ประเทศแคเมอรูน 124.3 3.9 
5. ประเทศมำดำกสักำร์  111.5  3.5 
6. ประเทศไทย 100.3 3.1 

7. ประเทศกมัพชูำ 36.2 1.1 
 อ่ืนๆ 139.1 4.4 

รวม 980.3 30.7 
หมำยเหต:ุ  /1 ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยรวม 

ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 1-21-19 เป็นสินค้ำขำยดีที่สดุในต่ำงประเทศของ Baconco โดยจ ำหน่ำยได้ 
15,000 เมตริกตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของปริมำณกำรขำยทัง้หมดส ำหรับปีบญัชี 2557 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงสนิค้ำสง่ออกขำยดีที่สดุ 5 อนัดบัแรกของ Baconco ส ำหรับรอบปีบญัชี 2557 

ผลิตภัณฑ์ ชนิด ปริมาณ (เมตริกตัน) ร้อยละ/1 

1. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 1-21-19 คลกุเคล้ำ (Bulk blended) 15,000  7.5 

2. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 16-8-8 เม็ด(Granular) 9,650  4.8 

3. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 11-22-16 เม็ด (Granular) 6,750  3.4 

4. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 20-10-10 เม็ด (Granular) 6,175  3.1 

5. ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK สตูร 14-14-14 เม็ด (Granular) 5,750  2.9 

หมำยเหต:ุ  /1 ร้อยละของปริมำณกำรขำยรวม  

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

Baconco ตัง้และด ำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนำม ดงันัน้ ฐำนะทำงกำรเงินและผลประกอบกำรของ Baconco จึงมี

ควำมสมัพันธ์กับสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะอุตสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศเวียดนำม จำกข้อมูลส ำหรับรอบ

ระยะเวลำในปี 2548 จนถึงปี 2555 ของส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแหง่ชำติของประเทศเวียดนำม ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

เวียดนำม (Gross Domestic Product หรือ GDP) ขยำยตวัต่อเนื่อง โดยมีอตัรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.2 หำกจ ำแนก

ตำมกลุม่อตุสำหกรรม เศรษฐกิจในภำพรวมทัง้ระบบของประเทศเวียดนำมสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่หลกั ประกอบไป

ด้วยภำคกำรเกษตรซึ่งรวมถึงกิจกรรมทำงกำรเกษตร ป่ำไม้และประมง (Agriculture, Forestry and Fishery) 

ภำคอตุสำหกรรมและกำรก่อสร้ำง (Industrial and Construction) และภำคกำรบริกำร (Service) ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นต่อ

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเวียดนำมในปี 2555 อยู่ที่ประมำณร้อยละ 18.0 ร้อยละ 38.6 และร้อยละ 43.4 ตำมล ำดบั 

ทัง้นี ้อุตสำหกรรมกำรเกษตรของประเทศเวียดนำมจำกปี 2548 ถึง 2555 มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compounded 

Annual Growth Rate หรือ CAGR) ประมำณร้อยละ 4.1  
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แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงจ ำนวนและกำรเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมแบง่ตำมภำคอตุสำหกรรม  

 

ที่มำ: General Statistics Office of Vietnam  

แม้จะมีภำคอตุสำหกรรมรำยได้สงูเกิดขึน้มำอยำ่งมำกหมำยจำกกำรเปิดเสรีประเทศ อตุสำหกรรมกำรเกษตรและธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรยงัคงเป็นอตุสำหกรรมส ำคญัที่ขบัเคลื่อนประเทศเวียดนำม สืบเนื่องจำกกำรที่มีประชำกร
เพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็วขณะที่พืน้ที่เพำะปลกูมีอยู่อย่ำงจ ำกดั จำกข้อมลู World Bank ส ำหรับปี 2555 ประเทศเวียดนำมมี
ประชำกรประมำณ 89 ล้ำนคน โดยส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศเวียดนำม (General Statistics Office of 
Vietnam) ได้คำดกำรณ์ว่ำประเทศเวียดนำมจะมีประชำกรมำกกว่ำ 100 ล้ำนคนภำยในปี 2568 ทัง้นี ้จำกข้อมลูของ
ส ำนกังำนสถิติทัว่ไปแห่งชำติของประเทศเวียดนำม (General Statistics Office of Vietnam) เผยว่ำพืน้ที่เพำะปลกูใน
ประเทศไม่ได้มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญั กล่ำวคือ ส ำหรับปีเพำะปลกู 2553/2554 2554/2555 และ 2555/2556 
ประเทศเวียดนำมมีพืน้ที่เพำะปลูกประมำณ 7,607 7,600 และ 7,600 เฮกเตอร์ ดังนัน้ ปุ๋ ยเคมีคุณภำพสูงและ
ประสทิธิภำพสงูจึงเป็นท่ีต้องกำรมำกขึน้ 

สภาวะตลาดปุ๋ยเคม ี

ตลาดโลกโดยรวม 

จำกข้อมลูของ International Fertilizer Industry Association (“IFA”) สภำวะตลำดปุ๋ ยเคมีโลกอยู่ในสภำวะเกินดลุโดยมี
อปุทำนรวมมำกกว่ำอปุสงค์รวมในปี 2555 เท่ำกับประมำณ 3 ล้ำนเมตริกตนั 2 ล้ำนเมตริกตนัและ 8 ล้ำนเมตริกตนั 
ส ำหรับสำรอำหำร ไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทสตำมล ำดบั โดยสำเหตหุลกัของกำรเกินดลุนีเ้กิดจำกกำรเปิดใหม่ของ
โรงงำนผลิตปุ๋ ย ถึงแม้ว่ำตลำดโลกโดยรวมจะมีสภำวะเกินดุล อย่ำงไรก็ตำม ตลำดเอเชียและตลำดโอเชียเนียยงัอยู่ใน
สภำวะขำดดลุในสำรอำหำร ไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทส และเป็นทวีปท่ีมีโอกำสเติบโต 

จำกข้อมลูของ IFA ตลำดเอเชียเป็นตลำดซึ่งมีกำรอปุโภคปุ๋ ยเคมีมำกที่สดุ นบัเป็นสว่นแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 
58.7 สว่นมำกของกำรบริโภคมำจำกภมูิภำคเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต้ โดยมีสภำวะขำดดลุประมำณ 3 ล้ำนเมตริกตนั 
2 ล้ำนเมตริกตนั และ 7 ล้ำนเมตริกตนั ส ำหรับสำรอำหำร ไนโตรเจน ฟอสเฟต และโพแทสตำมล ำดบั 
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ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดอปุทำนและอปุสงค์ปุ๋ ยเคมีโลก แบ่งตำมสำรอำหำรหลกัในแตล่ะเขตพืน้ท่ีส ำหรับปี 2555 

สภาวะอุปทานและอุปสงค์
ธุรกิจปุ๋ยเคมีโลก 

สารอาหารหลัก (พันเมตริกตัน) 
ไนโตรเจน ฟอสเฟต โพแทส 

เอเชีย 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 -2,949 -2,314 -7,419 
อปุทำน 77,745 22,363 7,176 
อปุสงค์ 80,694 24,677 14,595 

อเมริกา 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 -6,056 -1,068 4,602 
อปุทำน 21,532 10,373 16,337 
อปุสงค์ 27,588 11,441 11,735 

ยุโรป 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 11,350 389 11,720 
อปุทำน 34,142 4,338 16,683 
อปุสงค์ 22,792 3,949 4,963 

แอฟริกา 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 1,457 5,332 -609 
อปุทำน 5,673 6.758 0 
อปุสงค์ 4,216 1,426 609 

โอเชียเนีย (ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมูเ่กำะในมหำสมทุรแปซิฟิก) 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 -768 -251 -308 
อปุทำน 1,669 480 0 
อปุสงค์ 2,437 731 308 

รวม /2 
เกินดุล / -ขาดดุล /1 3,034 2,088 7,986 
อปุทำน 140,761 44,312 40,196 
อปุสงค์ 137,727 42,224 32,210 

หมำยเหต:ุ /1 คิดจำกส่วนต่ำงระหว่ำงอปุทำนกับอปุสงค์ สภำวะเกินดลุ (ตวัเลขเป็นบวก) ต่อเม่ืออปุทำนมำกกว่ำอปุสงค์ สภำวะ
ขำดดลุ (ตวัเลขเป็นลบ) ตอ่เม่ืออปุทำนน้อยกวำ่อปุสงค์ 

  /2 คิดจำกผลรวมของแตล่ะเขตพืน้ที่ 
ที่มำ:  Current World Fertilizer Trends and Outlook to 2016, IFA 

ตลาดเวียดนาม 

จำกข้อมลูของ InterControl ซึง่เป็นบริษัทวิจยัและตรวจสอบอิสระ โดยได้ศึกษำอตุสำหกรรมปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำม
ระบุว่ำ ประเทศเวียดนำมมีฤดูเพำะปลูก 3 ฤดู กล่ำวคือ ฤดูหนำว ฤดูหนำว–ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูร้อน–ฤดูใบไม้ร่วง       
ด้วยอุณหภูมิ ควำมชืน้ และปริมำณฝนที่แตกต่ำงกัน แต่ละฤดูจะมีปริมำณผลผลิตกำรเกษตรที่แตกต่ำงกัน โดยฤดู
เพำะปลกู ฤดูร้อน–ฤดูใบไม้ร่วง เป็นฤดูที่มีปริมำณผลผลิตกำรเกษตรมำกที่สดุเทียบเท่ำกับประมำณร้อยละ 46 ของ
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ผลผลติทัง้ปี พืน้ท่ีเพำะปลกูคงที่ท่ีประมำณ 7,600 เฮกเตอร์ ขณะที่อตัรำกำรผลิต (เมตริกตนั ต่อ เฮกเตอร์) เพิ่มขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่อง 

พืน้ท่ีเพำะปลกูสว่นใหญ่ ตัง้อยูท่ำงตอนใต้ของประเทศ โดยคิดเป็นประมำณร้อยละ 69 ของพืน้ที่เพำะปลกูทัง้หมด ดงันัน้
พืน้ที่ประเทศเวียดนำมทำงตอนใต้จึงเป็นตลำดปุ๋ ยเคมีที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ นอกจำกนี  ้กลุม่เกษตรกรทำงตอนใต้และ
ทำงตอนเหนือของประเทศยงัมีลกัษณะกำรใช้ปุ๋ ยเคมีที่แตกตำ่งกนัอีกด้วย กลำ่วคือ กลุม่เกษตรกรทำงตอนใต้ของประเทศ
ค ำนงึถึงคณุภำพและประสทิธิภำพของปุ๋ ยเคมีเป็นปัจจยัหลกัในกำรเลอืกใช้ปุ๋ ย ในขณะท่ีกลุม่เกษตรกรทำงตอนเหนือของ
ประเทศค ำนงึถึงรำคำเป็นหลกั 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอยีดพืน้ท่ีเพำะปลกู อตัรำกำรผลติ และปริมำณผลผลติในปีเพำะปลกู 2553/2554 2554/2555 

และ 2555/2556 ในประเทศเวยีดนำม 

 ปีเพาะปลูก 
2553/2554 2554/2555 2555/2556 

พืน้ท่ีเพาะปลูก (เฮกเตอร์/1) 

ฤดหูนำว/2 1,776 1,775 1,765 

ฤดหูนำว–ฤดใูบไม้ผลิ/2 3,095 3,095 3,095 
ฤดรู้อน–ฤดใูบไม้ร่วง/2 2,740 2,740 2,740 

รวม 7,607 7,600 7,600 
อัตราการผลิต (เมตริกตัน ต่อ เฮกเตอร์) 

ฤดหูนำว/2 4.67 4.67 4.70 

ฤดหูนำว–ฤดใูบไม้ผลิ/2 6.29 6.35 6.35 

ฤดรู้อน–ฤดใูบไม้ร่วง/2 5.27 5.27 5.30 

รวม 5.54 5.57 5.59 
ปริมาณผลผลิต (เมตริกตัน) 

ฤดหูนำว/2 8,294 8,289 8,296 

ฤดหูนำว–ฤดใูบไม้ผลิ/2 19,466 19,653 19,653 

ฤดรู้อน–ฤดใูบไม้ร่วง/2 14,434 14,387 14,522 

รวม 42,194 42,329 42,471 
หมำยเหต:ู  /1 พืน้ที่ 1 เฮกเตอร์เทำ่กบัประมำณ 6 ไร่ 1 งำน 

/2 ฤดูหนำวได้แก่ช่วงเดือนตลุำคม ฤดูหนำว–ฤดูใบไม้ผลิได้แก่ช่วงเดือนธันวำคม ถึง เดือนมกรำคม และฤดูร้อน–ฤดู
ใบไม้ร่วงได้แก่ชว่งเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมิถนุำยน 

ที่มำ:  The Ministry of Agriculture and Rural Development ประเทศเวียดนำม 

สบืเนื่องจำกควำมส ำคญัของอตุสำหกรรมกำรเกษตรต่อเศรษฐกิจประเทศเวียดนำม รัฐบำลเวียดนำมจึงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องแทรกแซงกลไกตลำดธุรกิจปุ๋ ยเคมี รัฐบำลเวียดนำมแทรกแซงโดยกำรบริหำรงำนผ่ำนเครือ Vietnam National 
Chemical Group (“Vinachem”) และ Vietnam Oil and Gas Group (“PetroVietnam”หรือ “PVN”) ซึง่เป็นรัฐวิสำหกิจที่
มีบริษัทประกอบธุรกิจปุ๋ ยเคมีในเครือ ตำมรำยงำนของ InterControl ปัจจบุนั PVN มีบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจอตุสำหกรรมเคมี
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เพื่อกำรเกษตร 2 บริษัทโดยเน้นกำรผลิตปุ๋ ยยเูรียเป็นหลกั ในขณะที่ Vinachem มีบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจอตุสำหกรรมเคมี
เพื่อกำรเกษตร 9 บริษัท ซึง่ผลติปุ๋ ยเคมีหลำกหลำยชนิดรวมถึงปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ด้วย 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดประเภทผลติภณัฑ์ และก ำลงักำรผลติของบริษัทผลติปุ๋ ยเคมีหลกัในประเทศเวียดนำม 

เครือ บริษัท ประเภทผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(เมตริกตันต่อปี) 

Vinachem NinhBinh Phosphate Fertilizer JSC FMP 300,000 

NPK 150,000 
Southern Fertilizer Company (“SFC”) Superphosphate 200,000 

NPK 300,000 

Lam Thao Fertilizer and Chemical (“Lam Thao”) Superphosphate 750,000 
FMP 140,000 
NPK 700,000 

Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer 
Company 

FMP 270,000 
NPK 150,000 

Binh Dien Fertilizer Company (“Binh Dien”) NPK 500,000 

Can Tho Fertilizer & Chemical JSC NPK มำกกวำ่ 200,000 
Ha Bac Urea Company (Ltd) Urea 190,000 
Ninh Binh Urea Company Urea 560,000 

DAP 1 Company DAP 330,000 
PVN PetroVietnam Fertilizer and Chemical JSC Urea 800,000 

Ca Mau Fertilizer Plant Urea 800,000 
อ่ืนๆ Five Star International Group NPK 300,000 

Fertilizer Complex n/a 
Specialized 

Fertilizer 
n/a 

Baconco /1 NPK 350,000 
General Materials Biochemistry Fertilizer JSC NPK 360,000 

Japan Vietnam Fertilizer Company (“JVF”) NPK 350,000 
ที่มำ: Fertilizer Market Overview, 2013, InterControl 
หมำยเหต:ุ /1 ก ำลงักำรผลิตของ Baconco อ้ำงอิงจำกรำยงำนของ InterControl ส ำหรับปี 2556  โดยยงัไม่ได้รวมโครงกำรขยำยก ำลงักำร

ผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ซึง่จะเพ่ิมก ำลงักำรผลิตจำกเดิม 350,000 เมตริกตนัตอ่ปี เป็น 450,000 เมตริกตนัตอ่ปี 
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อุปสงค์และอุปทานและแนวโน้มตลาด 

ตลาดโลกโดยรวม 

จำกข้อมลูของ IFA สภำวะตลำดปุ๋ ยเคมีโลกรวมจะยงัคงอยู่ในสภำวะเกินดลุในปี 2557 2558 และ 2559 โดยสำเหตหุลกั
ของกำรเกินดุลนีเ้กิดจำกกำรเปิดใหม่ของโรงงำนผลิตปุ๋ ยเคมี อย่ำงไรก็ตำม ตลำดเอเชียจะยงัคงอยู่ในสภำวะขำดดุล
ส ำหรับสำรอำหำรฟอสเฟตและสำรอำหำรโพแทส แต่จะอยู่ในสภำวะเกินดลุส ำหรับสำรอำหำรไนโตรเจนตัง้แต่ปี 2558 
เป็นต้นไป เนื่องจำกจะมีโรงงำนผลติปุ๋ ยสำรอำหำรไนโตรเจนเร่ิมกำรผลติในปี 2558 ในขณะเดียวกนั เขตพืน้ท่ีอเมริกำจะมี
สภำวะขำดดลุส ำหรับสำรอำหำรไนโตรเจนและสำรอำหำรฟอสเฟต แตม่ีสภำวะเกินดลุส ำหรับสำรอำหำรโพแทส เขตพืน้ที่
ยโุรปจะยงัคงสภำวะเกินดลุส ำหรับสำรอำหำรไนโตรเจน สำรอำหำรฟอสเฟตและสำรอำหำรโพแทส เขตพืน้ที่แอฟริกำจะมี
สภำวะขำดดุลในสำรอำหำรโพแทส แต่มีสภำวะเกินดุลส ำหรับสำรอำหำรไนโตรเจนและสำรอำหำรฟอสเฟต โดยที่เขต
พืน้ท่ีโอเชียเนียจะคงสภำวะขำดดลุส ำหรับสำรอำหำรไนโตรเจน สำรอำหำรฟอสเฟต และสำรอำหำรโพแทส 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดคำดกำรณ์สภำวะตลำดปุ๋ ยเคมีโลก แบง่ตำมสำรอำหำรหลกัในแตล่ะเขตพืน้ท่ี 

 ปริมาณ เกินดุล / -ขาดดุล /1 (พันเมตริกตัน) 
2557 2558 2559 

เอเชีย 
   ไนโตรเจน        -973 514 643 
   ฟอสเฟต -2,271 -2,205 -2,421 
   โพแทส -8,607 -9,280 -9,738 

อเมริกา 
   ไนโตรเจน -5,887 -5,126 -5,215 
   ฟอสเฟต -1,371 -1,457 -1,367 
   โพแทส 7,915 9,454 11,730 

ยุโรป 
   ไนโตรเจน 11,065 12,626 12,705 
   ฟอสเฟต 204 163 98 
   โพแทส 12,623 13,227 14,623 

แอฟริกา 
   ไนโตรเจน 3,527 4,220 4,217 
   ฟอสเฟต 6,714 7,397 7,782 
   โพแทส -643 -666 -693 

โอเชียเนีย (ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมูเ่กำะในมหำสมทุรแปซิฟิก) 
   ไนโตรเจน -885 -962 -1,019 
   ฟอสเฟต -286 -299 -312 
   โพแทส -316 -323 -326 

รวม /2 
   ไนโตรเจน 6,847 11,272 11,331 
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 ปริมาณ เกินดุล / -ขาดดุล /1 (พันเมตริกตัน) 
2557 2558 2559 

   ฟอสเฟต 2,990 3,599 3,780 

   โพแทส 10,972 12,412 15,596 
หมำยเหต:ุ /1 คิดจำกส่วนต่ำงระหว่ำงอปุทำนกับอปุสงค์ สภำวะเกินดลุ (ตวัเลขเป็นบวก) ต่อเม่ืออปุทำนมำกกว่ำอปุสงค์ สภำวะ

ขำดดลุ (ตวัเลขเป็นลบ) ตอ่เม่ืออปุทำนน้อยกวำ่อปุสงค์ 
  /2 คิดจำกผลรวมของแตล่ะเขตพืน้ที่ 
ที่มำ:  Current World Fertilizer Trends and Outlook to 2016, IFA 

ตลาดเวียดนาม 

จำกกำรคำดกำรณ์ของกระทรวงอตุสำหกรรมและกำรค้ำ (Ministry of Industry and Trade) ของประเทศเวียดนำม ในปี 
2556 อปุสงค์ยเูรียจะเทำ่กบัประมำณ 2.4 ล้ำนเมตริกตนัเพิ่มขึน้จำกปี 2555 ที่ 1.6 ล้ำนเมตริกตนั ในขณะท่ี อปุทำนจะคง
อยู่เท่ำกับประมำณ 2.0 ล้ำนเมตริกตนั ส่งผลให้ต้องมีกำรน ำเข้ำปุ๋ ยยูเรียจำกสภำวะขำดคุลในประเทศ ส ำหรับ DAP 
ประเทศเวียดนำมจะมีอปุสงค์เทำ่กบัประมำณ 900,000 เมตริกตนั ในปี 2556 โดยจ ำเป็นต้องน ำเข้ำจ ำนวนกวำ่ร้อยละ 67 
เนื่องจำกโรงผลติของ Vinachem ซึง่เป็นเพียงโรงเดยีวในประเทศมีก ำลงักำรผลติเพียงประมำณ 300,000 เมตริกตนั ในอีก
แง่หนึง่ ประเทศเวียดนำมจ ำเป็นท่ีจะต้องน ำเข้ำปริมำณอปุสงค์ทัง้หมดของ MOP ในปี 2556 ซึง่เทำ่กบัประมำณ 950,000 
เมตริกตนั จำกประเทศลำว ประเทศแคนำดำ ประเทศอิสรำเอล และสำธำรณรัฐเบลำรุส ทัง้นี ้DAP และ MOP เป็นวตัถดุิบ
ซึง่สำมำรถน ำมำใช้เป็นปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวได้ หรือใช้เป็นแมปุ่๋ ยในกำรผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  

InterControl เช่ือวำ่ธุรกิจปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมจะไม่ได้รับผลกระทบจำกปัจจยัเศรษฐกิจเชิงลบมำกนกั และบริษัท
ผลิตปุ๋ ยยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงรำบร่ืน นอกจำกนี ้กำรเปิดด ำเนินกำรของโรงงำนผลิตแม่ปุ๋ ยและปุ๋ ยเชิงเดียว
ยเูรียและฟอสเฟต ซึง่เป็นวตัถดุิบส ำหรับผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะสง่ผลให้ตลำดสำรอำหำรไนโตรเจนและฟอสเฟตใน
ประเทศเวียดนำมมีสภำวะเกินดลุ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ผลติปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จำกรำคำวตัถดุิบที่ลดลง นอกจำกนี ้
InterControl คำดวำ่ในปี 2557 ประเทศเวียดนำมจะมีกำรน ำเข้ำปุ๋ ยเชิงผสม NPK กวำ่ 450,000 เมตริกตนั 

ภาวะการแข่งขัน 

แม้อุตสำหกรรมเกษตรจะเป็นอุตสำหกรรมหลกัในประเทศเวียดนำม โดยมีผู้ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรอยูม่ำก แตต่ลำดปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นตลำดที่กระจุกตวั (Consolidated Market) โดยสว่นแบ่งตลำดกว่ำ
ร้อยละ 80 เป็นของผู้ประกอบกำร 5 รำยใหญ่แรก ได้แก่ บริษัท Lam Thao Fertilizer and Chemical บริษัท Binh Dien 
Fertilizer บริษัท Southern Fertilizer บริษัท Japan Vietnam Fertilizer และ Baconco ในธุรกิจปุ๋ ยเคมีประเทศเวียดนำม 
ปุ๋ ยเคมีสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่หลกัตำมคุณภำพของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ กลุม่คณุภำพต ่ำ กลุม่คณุภำพปำนกลำง และ 
กลุม่คณุภำพสงู โดยบริษัท Lam Thao Fertilizer and Chemical บริษัท Binh Dien Fertilizer และ บริษัท Southern 
Fertilizer แขง่กนัในกลุม่คณุภำพต ่ำและคณุภำพปำนกลำง ในขณะที่ บริษัท Japan Vietnam Fertilizer บริษัท Binh Dien 
Fertilizer  บริษัท Yara และ Baconco แขง่กนัในปุ๋ ยเคมีกลุม่คณุภำพสงู ทัง้นี ้คณุภำพของปุ๋ ยเคมีจะถกูก ำหนดโดยควำม
บริสทุธ์ิและควำมตรงตอ่สตูรที่ระบไุว้หน้ำบรรจภุณัฑ์ 
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แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดง (1) ปริมำณกำรผลติจริงปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK (เมตริกตนั) และ (2) สว่นแบง่กำรตลำด (ร้อยละ หรือ 

%) ในปี 2555 

 

ที่มำ:  Fertilizer Market Overview 2013, InterControl 

จุดเด่นของ Baconco 

เป็นหน่ึงในผู้น าตลาดปุ๋ย 

ผลติภณัฑ์ของ Baconco มีคณุภำพและเป็นท่ียอมรับของตลำด จึงท ำให้ Baconco เป็นผู้น ำด้ำนกำรผลติและจดัจ ำหนำ่ย
ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีโดยมีสว่นแบง่กำรตลำดคิดเป็นร้อยละ 9 ของของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK รวมและร้อยละ 25 ของปุ๋ ยเคมี
เชิงผสม NPK คณุภำพสงู ทัง้นี ้Baconco เช่ือว่ำกำรมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ได้รับควำมเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงจำกลกูค้ำทกุกลุม่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรรักษำสว่นแบ่งกำรตลำด ดงัจะเห็นได้จำกกำรที่ Baconco สำมำรถ
รักษำต ำแหน่งหนึ่งในผู้น ำตลำดในประเทศเวียดนำม ถึงแม้ว่ำจะมีผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เป็นรัฐวิสำหกิจที่ได้รับกำร
สนบัสนนุจำกรัฐบำลก็ตำม นอกจำกนี ้Baconco ยงัใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่แข็งแกร่งประกอบกบักำรตลำดเชิงรุกเป็นกล
ยทุธ์ในกำรขยำยธุรกิจไปยงัตลำดใหมอ่ีกด้วย 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมีที่มีสูตรเฉพาะที่มีประสิทธิภาพสูง 

เนื่องจำกทรัพยำกรที่ดินมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั ในขณะท่ีควำมต้องกำรพืชผลกำรเกษตรยงัคงมีปริมำณสงู ดงันัน้ ควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตพืชผลกำรเกษตรที่มีผลิตผลสงู (High-yielding Crops) จึงมีสว่นส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อก ำไรและควำมยัง่ยืนของ
เกษตรกร ด้วยเหตนุี ้จึงท ำให้เกษตรกรมีควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีที่มีประสิทธิภำพในกำรเพิ่มผลิตผลมำกขึน้เป็นอย่ำงมำก 
ดงันัน้ กำรที่ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ Baconco มีสว่นประกอบของสำรเคมีแต่งเติมที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ดงักลำ่วได้เป็นอยำ่งดี จึงท ำให้ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ Baconco เป็นที่ยอมรับในด้ำนคณุภำพ
และประสทิธิภำพในกำรเพิ่มผลผลติ และสำมำรถสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกผลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ในตลำดได้ 

Lam Thao 
 600  
26% 

Binh Dien 
 450  
19% 

SFC 
 300  
13% 

JVF 
 250  
11% 

Baconco 
 200  
9% 

อ่ืนๆ 
 500  
22% 
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นอกจำกปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว และ ปุ๋ ยทำงใบ แล้ว Baconco ยังผลิตและจัดจ ำหน่ำยปุ๋ ยเคมีที่มี
สว่นประกอบของ Urea Super Phospate (“USP”) และ สำรเคลือบผิว Bio Stimulant ซึ่งเป็นส่วนประกอบพิเศษ
เฉพำะตวัของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ Baconco เนื่องจำกมีเพียง Baconco เท่ำนัน้ที่สำมำรถท ำกำรผลิต USP ได้ และ
ได้รับอนญุำตในกำรใช้สำรเคลอืบผิว Bio Stimulant จำกประเทศฝร่ังเศสเพื่อเคลอืบผิวปุ๋ ยชนิดเม็ดในประเทศเวียดนำม 

ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อการเกษตรครบวงจร 

Baconco เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อกำรดแูลรักษำพืชผลทำงกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร (Crop Care Solutions) โดยมีทัง้
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต และสำรเคมีป้องกันก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงเพื่อป้องกนัพืชจำกศตัรูพืชและ
แมลง นอกจำกนี ้ในกลุม่ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี Baconco เป็นผู้ผลติปุ๋ ยเคมีที่ครบวงจรอีกเชน่กนั กลำ่วคือ Baconco สำมำรถ
ผลติปุ๋ ยเคมีได้ 4 ชนิดได้แก่ ชนิดเม็ด (Granular) ชนิดเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) ชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blended) 
และปุ๋ ยทำงใบ (Foliar) ซึง่ปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด ชนิดเม็ดแบบคอมเพ็ก และชนิดคลกุเคล้ำ เป็นปุ๋ ยเคมีแบบแข็ง ขณะที่ปุ๋ ยทำง
ใบ คือ ปุ๋ ยเหลว โดยผลิตภณัฑ์ชนิดปุ๋ ยเคมีที่หลำกหลำยดงักลำ่วเป็นประโยชน์ทำงกำรตลำดเนื่องจำก Baconco จะ
สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำที่หลำกหลำยและตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงทำงตลำดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกเหนือจำกประโยชน์ทำงกำรตลำดแล้ว กำรมีผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมีที่ครบด้ำนและหลำกหลำยชนิดหมำยควำมว่ำ
Baconco จะมีกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำน้อยลง สบืเนื่องจำกกำรลงทนุเร่ิมแรกที่คอ่นข้ำงสงูในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรตำ่งๆ  

ความสามารถในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่สู่ตลาดอย่างรวดเร็วและการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง 

หนึ่งในปัจจัยส ำคญัในกำรเติบโตของ Baconco คือ ควำมคล่องตัวในกำรรองรับและสนองต่อควำมต้องกำรตลำดที่
เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ Baconco จึงมีหนว่ยงำนพฒันำผลิตภณัฑ์ (Product Development Team) โดยเฉพำะเพื่อคิดค้น
และทดลองสตูรปุ๋ ยเคมีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคณุภำพและประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ์ รวมถึงกำรทดลองประสิทธิภำพของสตูร
ปุ๋ ยใหมเ่พื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำดทัง้ในประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศ ทัง้นี ้หน่วยงำนดงักลำ่วคือ หน่วยงำน
ส ำคญัในกำรขยำยตลำดและเพิ่มจ ำนวนผลติภณัฑ์ของ Baconco 

อีกหนึ่งปัจจัยส ำคญัในกำรเติบโตธุรกิจ คือ ควำมรวดเร็วในกำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรใหม่ของตลำด และควำม
รวดเร็วในกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่ตำมควำมต้องกำรดงักลำ่ว Baconco มีก ำลงักำรผลิตกว่ำ 450,000 เมตริกตนัต่อปีซึ่ง
เพิ่มขึน้จำกปีบญัชี 2556 100,000 เมตรตนัต่อปีเนื่องจำกโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อ
รองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดยได้เร่ิมผลิตในเชิงพำณิชย์เป็น
ครัง้แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 และก ำลงักำรบรรจุห่อกว่ำ 550,000 เมตริกตนัต่อปี ซึ่งพร้อมผลิตตลอด 24 ชัว่โมง 
Baconco จึงสำมำรถผลิตสตูรปุ๋ ยเคมีใหม่เพื่อขำยได้อย่ำงรวดเร็วและทนัต่อควำมต้องกำรตลำด นอกจำกนี ้ด้วยก ำลงั
กำรผลติดงักลำ่วและด้วยกระบวนกำรทดลองและพฒันำผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิภำพ Baconco สำมำรถทดลองและวิจยั
สตูรปุ๋ ยเคมีใหม่ได้ภำยใน 24 ชัว่โมง นอกจำกนี ้Baconco สำมำรถพฒันำและผลิตสตูรปุ๋ ยเคมีใหม่เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำแตล่ะรำย หรือเพื่อกำรขำยในวงกว้ำงได้เสร็จสมบรูณ์ภำยใน 7 วนั ดงันัน้ Baconco จึงมีควำมได้เปรียบ
ในกำรแขง่ขนัในตลำดประเทศเวียดนำมซึง่มีอตุสำหกรรมเกษตรเป็นอตุสำหกรรมหลกั  
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เครือข่ายการจัดจ าหน่ายแขง็แกร่งจากการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 

ธุรกิจปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมมีกำรแขง่ขนัสงูเนื่องจำกมีกำรแทรกแซงจำกรัฐบำลโดยกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สำรเคมี
เพื่อกำรเกษตรผ่ำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งจะจ ำหน่ำยโดยกำรให้ Credit แก่ลกูค้ำ ดงันัน้ ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงลกูค้ำกับ 
Baconco จึงมีควำมส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จด้ำนธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม แม้ตลำดจะมีอปุสรรคดงักลำ่ว Baconco ยงัสำมำรถ
ด ำรงต ำแหนง่เป็นหนึง่ในผู้น ำตลำดด้ำนผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเกรดสงูได้อย่ำงต่อเนื่อง เจำกควำมสมัพนัธ์อนัดีและเครือข่ำย
ลกูค้ำที่กว้ำงขวำงที่มีมำอยำ่งยำวนำน 

เครือขำ่ยลกูค้ำแข็งแกร่งขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำกประสบกำรณ์ของผู้บริหำร หนว่ยงำนกำรตลำดที่มีประสทิธิภำพ และกลยทุธ์
กำรตลำด  ทัง้นี ้หนว่ยงำนกำรตลำดสำมำรถเจำะกลุม่เป้ำหมำยโดยตรงด้วยกำรใช้กำรตลำดทำงตรง (Direct Marketing) 
เพื่อให้เข้ำถึงทัง้ลกูค้ำของ Baconco โดยตรงซึง่ ได้แก่ บริษัทค้ำสง่และร้ำนค้ำปลกี และผู้ใช้ปุ๋ ยเคมีกลำ่วคือ เกษตรกร ซึ่ง 
คือ ลกูค้ำทำงอ้อมของ Baconco โดยกำรจดัสมัมนำต่ำงๆ Baconco มีกำรจดัสมัมนำเพื่อวตัถปุระสงค์ที่แตกต่ำงกัน
ขึน้อยูก่บัผู้ เข้ำร่วมกำรสมัมนำ กำรจดัสมัมนำเพื่อเกษตรกรจะมีวตัถปุระสงค์เพื่อแนะน ำวิธีใช้และประโยชน์ของผลติภณัฑ์
ตำ่งๆ เพื่อเป็นกำรขยำยฐำนผู้ใช้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ Baconco กำรจดัสมัมนำเพื่อร้ำนค้ำปลกีมวีตัถปุระสงค์เพื่อแนะน ำ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  วิธีใช้ วตัถปุระสงค์และให้ควำมรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีต่ำงๆ เนื่องจำก Baconco เล็งเห็นว่ำร้ำนค้ำ
ปลีกสำมำรถขำยผลิตภณัฑ์ที่บริษัทมีควำมรู้ที่เก่ียวข้องได้ดีกว่ำผลิตภณัฑ์ที่บริษัทไม่คุ้นเคย นอกจำกนี  ้กำรจดัสมัมนำ
เพื่อบริษัทค้ำสง่มีวตัถปุระสงค์ในกำรสำนควำมสมัพนัธ์และกำรสนัทนำกำร  

ท าเลที่ตัง้ที่ดมีีศักยภาพอยู่ใกล้กับจุดยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของเวียดนาม  

โรงงำนของ Baconco กลำ่วคือ BCC I ตัง้อยูต่ิดกบัทำ่เรือ Baria ซึง่เป็นทำ่เรือหลกัของเขต Phu My Baconco จึงมีควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขัน ทัง้ในด้ำนกำรคุมต้นทุน และด้ำนกำรให้บริกำร เนื่องจำกท ำเลที่ตัง้อยู่ติดกับท่ำเรือ Baria 
Baconco สำมำรถลดต้นทนุกำรขนสง่และโลจิสติกส์จำกกำรขนถ่ำยวตัถดุิบและกำรขนสง่ผลติภณัฑ์ส ำเร็จรูปได้อยำ่งง่ำย 
นอกจำกนี ้Baconco ยงัสำมำรถให้บริกำรได้ดีเยี่ยมในกำรสง่ผลิตภณัฑ์ตรงต่อเวลำ กำรสง่ผลิตภณัฑ์ให้ตรงต่อเวลำมี
ควำมส ำคญั เนื่องจำก Baconco จ ำหน่ำยปุ๋ ยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ นอกเหนือจำกกำรแข่งขนัในด้ำน
รำคำและคณุภำพแล้ว กำรบริกำรเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส ำคญัในกำรรักษำลกูค้ำเดิมและหำลกูค้ำใหม่ โดยเฉพำะในช่วงที่มี
กำรสัง่ซือ้เป็นจ ำนวนมำกในช่วงฤดเูพำะปลกูของประเทศตำ่งๆ อีกทัง้รำคำของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีมีควำมผนัผวนอยำ่งมำก
จำกสภำวะตลำดโลก ดงันัน้ กำรสง่ผลติภณัฑ์ตรงตอ่เวลำไมไ่ด้เป็นประโยชน์ตอ่กำรบริกำรลกูค้ำเท่ำนัน้ แต่เป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงินของ Baconco อีกด้วย 

การร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทโลจิสติกส์ชัน้น า 

Baconco มีกำรร่วมมือทำงธุรกิจกบั TVA TVL และ Baria Serece ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ทัง้ธุรกิจปุ๋ ยเคมีและธุรกิจพฒันำ
คลงัสนิค้ำเพื่อรำยได้คำ่เช่ำจำกผลกำรร่วมมือดงักลำ่วท ำให้ Baconco มีกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำในด้ำนกำรขนสง่ตรงเวลำ
และกำรกระจำยสินค้ำดีเยี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส ำคญัในกำรเติบโตธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในธุรกิจปุ๋ ยเคมี
ประเทศเวียดนำมซึ่งมีกำรแทรกแซงทำงกำรตลำดจำกรัฐบำล ดงันัน้ กำรร่วมมือดงักลำ่วจึงเป็นหนึ่งในจุดแข็งด้ำนกำร
แข่งขนัที่ Baconco มีเหนือบริษัทคู่แข่งอื่นๆ โดย Baconco เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ ยเคมีไม่ก่ีรำยซึ่งมีกระบวนกำร
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ผลิตครบวงจร กล่ำวคือ มีกระบวนกำรผลิตปุ๋ ย พืน้ที่คลังสินค้ำใช้ในกำรจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป และ
ควำมสำมำรถในกำรขนสง่ 

ความแข็งแกร่งในตลาดโลก  

ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีสง่ออกของ Baconco ถกูใช้อยำ่งแพร่หลำยในประเทศก ำลงัพฒันำทัว่โลก โดยเฉพำะประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้และแอฟริกำ ซึ่งคิดเป็นประมำณร้อยละ 30.7 ของมลูค่ำรำยได้จำกกำรขำยรวมในรอบปีบญัชี 2557 
รำยได้ในประเทศดงักล่ำวมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ควำมส ำเร็จนีเ้ป็นข้อยืนยันถึงควำมสำมำรถในกำรท ำตลำดไม่
เพียงแตใ่นประเทศเวยีดนำมแตใ่นประเทศอื่นๆ ด้วย นอกจำกนี ้กำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องยงัยนืยนัถึงควำมสำมำรถ ควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญของผู้บริหำร และควำมยืดหยุ่นในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของลกูค้ำตำมสภำวะตลำด  

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายสนิค้าคงคลังต ่า  

ด้วยประสบกำรณ์อนัยำวนำนของผู้บริหำร ซึ่งเล็งเห็นควำมเสี่ยงทำงกำรเงินจำกกำรเก็บส ำรองสินค้ำคงคลงั  เนื่องจำก
ควำมผนัผวนของรำคำและอปุสงค์ของธุรกิจปุ๋ ยเคมี Baconco จึงน ำนโยบำยสินค้ำคงคลงัต ่ำมำใช้ นโยบำยดงักลำ่วมี
วตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินดองเทียบกบัสกลุเงินอื่น และควำม
ผนัผวนของรำคำวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูป 

เนื่องจำก ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีซึ่งเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์ (Commodity Good) และมีควำมผนัผวนอย่ำงมำกจำก
สภำวะตลำดโลก นโยบำยของ Baconco คือ กำรคงสินค้ำคงคลงัน้อยที่สดุ นโยบำยดงักลำ่วช่วยให้ Baconco มีควำม
คลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงกำรปรับต้นทนุกำรผลิตและรำคำสินค้ำส ำเร็จรูป ดงันัน้ Baconco จึงสำมำรถควบคมุ
อตัรำก ำไรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ นอกจำกนี  ้Baconco ยังมีมำตรกำรควบคุมสินค้ำคงคลงัส ำหรับกำรขำยใน
ประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศที่แตกตำ่งกนัอีกด้วย เนื่องจำกฤดแูละวฏัจกัรอปุสงค์ที่แตกตำ่งกนั 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการขยายตลาดและการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในประเทศเวียดนำมเป็นอตุสำหกรรมที่มีควำมผนัผวน โดยสภำวะตลำดและอปุ
สงค์จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย อำทิเช่น ปริมำณฝน ปริมำณควำมชืน้ อุณหภมูิ เป็นต้น ดงันัน้ ภำยหลงัจำกที่กลุ่มบริษัท 
TTA ได้เข้ำลงทนุใน Baconco ในปี 2552 และได้มีกำรแตง่ตัง้กลุม่ผู้บริหำรชุดใหม่ Baconco จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้
มีควำมเหมำะสมเพื่อบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงมำกขึน้ กลำ่วคือ Baconco มุ่งเน้นในกำรส่งออกผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีไปยงั
ต่ำงประเทศมำกขึน้ กลยุทธ์ดงักล่ำวจะช่วยลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวัของแหล่งที่มำของรำยได้ (Concentration 
Risk) ในประเทศเวียดนำม และเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติ (Natural Hedging Strategy) จำกอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินดองเทียบกบัสกุลเงินดอลล่ำสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึน้จำกกำรน ำเข้ำวตัถดุิบเพื่อกำรผลิตปุ๋ ยเคมี เนื่องจำกกำร
ส่งออกของ Baconco ด ำเนินกำรผ่ำนสกุลเงินดอลล่ำสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบัญชี 2555 ถึง 2557 
Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศเท่ำกบั 914.3 ล้ำนบำท 973.6 ล้ำนบำท และ 980.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 27.1 30.1 และ 30.7 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั  
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นอกจำกนี ้กลุม่ผู้บริหำรชุดใหม่เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำจำกพืน้ที่ว่ำงในอำคำร
ต่ำงๆ ซึ่งนอกจำกจะเพิ่มรำยได้ให้ Baconco แล้ว ยงัเป็นแหลง่รำยได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
เสถียรภำพด้ำนผลประกอบกำรอีกด้วย ทัง้นี ้รำยได้จำกธุรกิจกงักลำ่วเติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในรอบบญัชีปี 2555 
2556 และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกธุรกิจดงักล่ำว ประมำณ 7.7 ล้ำนบำท 17.3 ล้ำนบำท และ 29.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือมีอตัรำเติบโตเฉลีย่สะสม (Compounded Annual Growth Rate หรือ CAGR) ประมำณร้อยละ 95 ตอ่ปี 

กรรมการและคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพ 

กรรมกำรและคณะผู้บริหำรของ Baconco แตล่ะทำ่นมีประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องมำอยำ่งยำวนำน ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลกั
ในควำมส ำเร็จของ Baconco กลำ่วคือ นำยซิกมนัต์ สตรอม ซึง่ด ำรงต ำแหนง่เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท มีประสบกำรณ์
ท ำงำนในประเทศเวียดนำมมำนำนกว่ำ 20 ปี และยงัด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำร ของ Nordic Chamber of 
Commerce จึงสง่ผลให้ นำยซิกมนัต์ สตรอม มีควำมสมัพนัธุ์อนัดีกบัผู้คำ่ตำ่งๆ ในประเทศเวียดนำม    

นอกจำกนี ้Mr. Pierre Siquet ซึง่ด ำรงต ำแหนง่เป็น General Director มีประสบกำรณ์ท ำงำนกบั Baconco ตัง้แตปี่ 2554 
โดยก่อนหน้ำนี ้Mr. Pierre Siquet ท ำงำนในประเทศเวียดนำมมำนำนว่ำ 15 ปี สง่ผลให้ Mr. Pierre Siquet มีควำมรู้
เก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนำมเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้Mr. Didier Pinguet ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็น Deputy 
General Director และ Commercial Director มีประสบกำรณ์ท ำงำนในด้ำนธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมำ
นำนกว่ำ 26 ปี จึงส่งผลให้ Mr. Didier Pinguet มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและ
อตุสำหกรรมปุ๋ ยเคมีโลกเป็นอยำ่งดี นอกจำกนี ้ประสบกำรณ์ดงักลำ่วยงัสง่ผลให้ Mr. Didier Pinguet มีเครือข่ำยลกูค้ำที่
กว้ำงขวำงซึง่เป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนของ Baconco อีกด้วย  

ยิ่งไปกวำ่นัน้ Mr. Ho Ngoc Chau Mr. Nguyen Dang Cat และ Mr. Ho Minh Phuc ซึง่ด ำรงต ำแหนง่เป็น Financial and 
Administration Director, Plant Director และ Sales Manager ตำมล ำดบั มีประสบกำรณ์ท ำงำนกบั Baconco มำนำน
กว่ำ 10 ปี ซึ่งสง่ผลให้แต่ละท่ำนมีควำมรู้เก่ียวกับ Baconco อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร และอตุสำหกรรมปุ๋ ยเคมี 
ของประเทศเวียดนำมอยำ่งลกึซึง้  

ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลำ่วอ้ำงอิงจำกประวตัิกำรท ำงำนของกรรมกำรและผู้บริหำรในเอกสำรแนบ 1 

2.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ยเคมี 

นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบมุ่งเน้นที่จะสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรแสวงหำก ำไรและควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ ดังนัน้
นอกเหนือจำกกำรประมลูรำคำวตัถดุิบเพื่อรำคำที่ต ่ำที่สดุแล้ว Baconco ยงัค ำนึงถึงปัจจยัอื่นๆ ในกำรตดัสินใจ กลำ่วคือ 
คุณภำพวัตถุดิบ ควำมน่ำเช่ือถือของบริษัท และข้อตกลงกำรค้ำอื่นๆ กำรผลิตปุ๋ ยเคมีจ ำเป็นต้องมีส่ วนประกอบของ
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สำรอำหำรหลกัและสำรอำหำรเสริม ธำตอุำหำรหลกัประกอบไปด้วย แคลเซียม แม็กนีเซียม โพแทสเซียม และก ำมะถัน 
ขณะที่ธำตอุำหำรเสริมประกอบไปด้วย โบรอน ทองแดง เหลก็ แมงกำนิส และสงักะสี 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยช่ือวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลติปุ๋ ยเคมีของ Baconco และสำรอำหำรที่เก่ียวข้อง 

วัตถุดบิ สารอาหาร 
Diammonium Phosphate  
(ไดแอมโมเนียนฟอสเฟต หรือ DAP) 

 ไนโตรเจน 
 ฟอสเฟต 

Muriate of Potash 
(มิวริเอทออฟโพแทส หรือ MOP) 

 โพแทส 

Urea  
(ยเูรีย) 

 ไนโตรเจน 

Ammonium Sulfate 
(แอมโมเนียมซลัเฟต) 

 ไนโตรเจน 

 

Baconco มีกำรจัดหำวตัถุดิบจำกทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ โดยส ำหรับกำรจัดหำวัตถุดิบในประเทศ
เวียดนำม Baconco จะด ำเนินกำรด้วยตนเอง ในขณะที่กำรจัดหำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ จะมีทัง้แบบ Baconco 
ด ำเนินกำรเองและกำรด ำเนินกำรผ่ำนบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรผ่ำน Soleado (สำมำรถศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3 ข้อ14 รำยกำรระหวำ่งกนั) อยำ่งไรก็ดี PMTA SG ได้เข้ำเจรจำหำรือกบัผู้จดัจ ำหน่ำยใน
ตำ่งประเทศในรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเป็นบริษัทคูค้่ำเพื่อจดัซือ้วตัถดุิบแทน Soleado ตลอดจนรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำ
เป็นที่เรียบร้อย โดยได้เร่ิมด ำเนินกำรจัดซือ้วัตถุดิบหลกัที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้แก่ 
Baconco เมื่อเดือนมิถุนำยน 2557 ทัง้นี ้Baconco มีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำวตัถุดิบเนื่องจำกคุณภำพของวตัถุดิบที่
แตกตำ่งกนั  

ปัจจุบนั Baconco มีเครือข่ำยผู้ จ ำหน่ำยวัตถุดิบรวมกว่ำ 20 รำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ อำทิเช่น  
ประเทศจีน ประเทศแคนำดำ ประเทศไต้หวนั และประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรหดตวัของ
อปุทำนในภมูิภำคใดภมูิภำคหนึง่ มำกไปกวำ่นี ้เพื่อลดควำมไม่แน่นอนด้ำนวตัถดุิบ Baconco ยงัมีสญัญำระยะยำวกบัผู้
จ ำหน่ำยหลกัอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม เพื่อควำมสม ่ำเสมอของคุณภำพวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ Baconco จึงเลือกจัดซือ้
วตัถดุิบจำกผู้จ ำหนำ่ยเดิมซึง่มีควำมนำ่เช่ือถือเพื่อเป็นกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักำรจดัหำวตัถดุิบ ทัง้นี  ้
ประมำณร้อยละ 70 ของวตัถดุิบทัง้หมดของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2556 จดัซือ้มำจำกผู้จ ำหน่ำยใหญ่ที่สดุ 
10 รำยแรก ขณะที่ Baconco คงควำมสมัพนัธ์กับผู้จ ำหน่ำยอื่นเพื่อเป็นแหล่งวตัถุดิบในกรณีฉุกเฉินและเพื่อติดตำม
สภำวะและต้นทนุตลำด 

ทัง้นี ้ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 และ 2556 ประมำณร้อยละ 53 และร้อยละ 65 ของมูลค่ำวตัถุดิบ
ทัง้หมดเป็นวตัถดุิบน ำเข้ำ ขณะที่อีกประมำณร้อยละ 47 และร้อยละ 35 ของมลูคำ่วตัถดุิบทัง้หมดเป็นวตัถดุิบที่จดัซือ้จำก
ในประเทศเวียดนำมตำมล ำดบั โดยในปีบญัชี 2555 และ 2556 Baconco มีกำรซือ้วตัถดุิบผ่ำน Soleado เทียบเท่ำกบั
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ร้อยละ 58 และร้อยลละ 32 ของมลูค่ำวตัถดุิบน ำเข้ำรวม ซึ่งจะเทียบเท่ำกบัร้อยละ 31 และร้อยละ 21 ของมลูค่ำวตัถดุิบ
รวมตำมล ำดบั 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงรำยละเอียดกำรจดัซือ้วตัถดุิบหลกัของ Baconco ในปีบญัชี 2556 และ 2557 ซึ่งมีสดัสว่นประมำณ
ร้อยละ 90 ของมลูคำ่วตัถดุิบรวมในแตล่ะปี 

วัตถุดบิ แหล่งที่มา ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2556 2557 

เมตริกตัน ร้อยละ เมตริกตัน ร้อยละ 
Diammonium 
Phosphate 

จากประเทศเวียดนาม 23,680.5 34.8 2,956.7 5.3 
จากต่างประเทศ  44,411.9 65.2 52,779.5 94.7 
    ด ำเนินกำรโดย PMTA/1 44,412 65.2 52,779.5 94.7 
    ด ำเนินกำรโดย Soleado 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Muriate of Potash 
 

จากประเทศเวียดนาม 2,073.8 6.0 500.0 1.2 
จากต่างประเทศ  32,407.0 94.0 39,706.0 98.8 
    ด ำเนินกำรโดย PMTA/1 0.0 0.0 13,842.1 34.4 

    ด ำเนินกำรโดย Soleado 32,407.0 94.0 25,863.9 64.3 
 

Urea  
 

จากประเทศเวียดนาม 27,843.7 87.0 28,784.7 74.5 
จากต่างประเทศ  4,150 13.0 9,841.6 25.5 
    ด ำเนินกำรโดย PMTA/1 4,150 13.0 9,841.6 25.5 

    ด ำเนินกำรโดย Soleado 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Ammonium 
Sulfate 
 

จากประเทศเวียดนาม 7,829.1 21.9 4,291.1 11.9 
จากต่างประเทศ  27,906.6 78.1 31,779.0 88.1 
    ด ำเนินกำรโดย PMTA/1 26,921.8 75.3 31,779.0 88.1 
    ด ำเนินกำรโดย Soleado 984.8 2.8 0.0 0.0 

หมำยเหต:ุ /1 รวมกำรน ำเข้ำวตัถดุิบดงักลำ่วผ่ำน Baconco และ/หรือ PMTA SG 

ผลิตภณัฑ์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารก าจัดแมลง 

นอกเหนือจำกผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี Baconco ยงัมีผลิตภัณฑ์สำรเคมีป้องกันก ำจัดศตัรูพืชและสำรก ำจัดแมลงอีกด้วย 
เนื่องจำกข้อจ ำกดัด้ำนขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจ Baconco จ ำเป็นท่ีจะต้องวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรผลติ หีบหอ่
และบรรจภุณัฑ์ทกุขัน้ตอน (Outsource) โดยผลติตำมสตูรและมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดย Baconco 

นอกเหนือจำกกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุเร่ิมแรกแล้ว กำร  Outsource กระบวนกำรผลิตสำรเคมีป้องกนัก ำจัด
ศตัรูพืชและสำรก ำจัดแมลง จะส่งผลให้ Baconco ใช้ประโยชน์เนือ้ที่โรงงำนและอุปกรณ์กำรผลิตต่ำงๆ ในกำรผลิต
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ผลติภณัฑ์หลกั กลำ่วคือ ปุ๋ ยเคมี อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้ ยิ่งไปกวำ่นัน้ กำร Outsource ยงัจะลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิน
ขึน้จำกกระบวนกำรผลติ กำรขนสง่ และกำรจดัซือ้จดัหำวตัถดุิบกำรผลติอีกด้วย 

ระบบสาธารณูปโภค 

Baconco มีก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีกวำ่ 450,000 เมตริกตนัต่อปี ดงันัน้ ระบบสำธำรณปูโภคเป็นปัจจยัที่ส ำคญัมำกปัจจยั
หนึง่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง Baconco จึงต้องพึ่งพำหน่วยงำนของรัฐบำลประเทศเวียดนำมในกำรบริกำรระบบ
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ  

เนื่องจำก Baconco ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม ระบบไฟฟ้ำและระบบประปำจึงมีควำมเสถียรตำมนโยบำยของรัฐบำล
เวียดนำม Baconco ใช้บริกำรระบบไฟฟ้ำและประปำจำกจำกหน่วยงำนภำครัฐของประเทศเวียดนำม อย่ำงไรก็ตำม 
Baconco มีเคร่ืองผลติไฟฟ้ำฉกุเฉินก ำลงักำรผลติ 3,000 กิโลวตัต์ชัว่โมง  

ระบบขนส่งสาธารณะ 

โรงงำนผลติและอำคำรจดัเก็บสนิค้ำของ Baconco ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ซึง่เป็นท ำเลที่ตัง้ที่ดีโดยสำมำรถ
เข้ำถึงได้สะดวกโดยช่องทำงบกโดยถนนทำงดว่นกว้ำง 6 ช่องทำง หรือทำงอำกำศโดยสนำมบินนำนำชำติ Tan Son Nhat 
ของนครโฮจิมินห์ ซึ่งตัง้อยู่ทำงตอนตะวนัออกของนิคมอุตสำหกรรม Phu My I ประมำณ 70 กิโลเมตร นอกจำกนี ้
โรงงำนผลติและอำคำรจดัเก็บสนิค้ำของ Baconco ตัง้อยูต่ิดกบัทำ่เร่ือ Baria บนแมน่ ำ้ Thi Vai ซึง่ท ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง
ทำงน ำ้อีกด้วย แมน่ ำ้ Thi Vai มีเส้นทำงไหลลงสูท่ะเลจีนใต้ ซึง่สะดวกตอ่กำรน ำเข้ำวตัถดุิบหรือสง่ออกสินค้ำ ทัง้นี ้ท่ำเรือ 
Baria ด ำเนินธุริกจโดย Baria Serece ซึ่งมีกำรร่วมมือทำงธุรกิจกบั Baconco จึงท ำให้ Baconco มีควำมสำมำรถทำง
ธุรกิจกว้ำง โดยประกอบไปด้วยกำรผลิตปุ๋ ยเคมีผ่ำนโรงงำนของ  Baconco เอง กำรเก็บรักษำวตัดุิบและสินค้ำส ำเร็จรูป
ผำ่นอำคำรเก็บสนิค้ำของ Baconco เองและระบบขนสง่ผำ่นกำรร่วมมือทำงธุรกิจกบั Baria Serece 

2.2.3.2 โรงงานผลิตและอาคารเก็บสินค้า 

ปัจจบุนั Baconco มีโรงงำนผลิตปุ๋ ยเคมีจ ำนวน 1 แห่งและอำคำรเก็บสินค้ำจ ำนวน 3 แห่ง ขณะที่โรงงำนผลิตปุ๋ ยทำงใบ
ตัง้อยู่ที่อำคำรเก็บ Baconco 3 ทัง้นี ้โรงงำนและอำคำรเก็บสินค้ำมีที่ตัง้ท ำเลที่ดี ใกล้กบัระบบขนสง่ทำงน ำ้ ระบบขนสง่
ทำงบก ตลำด และผู้จ ำหนำ่ยวตัถดุิบ ซึง่มีประโยชน์ตอ่ต้นทนุ เมื่อปุ๋ ยเคมีผลิตแล้วเสร็จ จะถกูน ำสง่เก็บในคลงัสินค้ำของ 
Baconco จำกโรงงำนผลติของ Baconco รำยละเอียดของโรงงำนผลติและคลงัสนิค้ำมีดงันี ้

โรงงานผลิต 

 ชื่อ: โรงงำนผลติ Baconco  
 ที่ตัง้:  นิคมอตุสำหกรรม Phu My I ในเขตพืน้ท่ี Ba Ria Vung Tau หำ่งจำกนครโฮจิมินห์

ประมำณ 70 กิโลเมตร 
 พีน้ที่รวม: 56,000 ตำรำงเมตร 
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เร่ิมด าเนินการ: ปุ๋ ยขนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blended) ในปี 2541 และ เร่ิมปุ๋ ยชนดิเม็ด (Granular) ในปี 
2544 

 สถานที่ใกล้เคียง: ทำ่เรือ Baria 
 ผลิตภณัฑ์ที่ผลิต: ปุ๋ ยเคมเีชิงผสม และปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว 
 กระบวนการผลิต: ปุ๋ ยเคมชีนิดเม็ด ปุ๋ ยเคมชีนิดเม็ดแบบคอมเพก็ และปุ๋ ยเคมีชนิดคลกุเคล้ำ 
 ก าลังการผลิต: ประมำณ 450,000 เมตริกตนั ตอ่ปี 
 ก าลังการบรรจุ: ประมำณ 550,000 เมตริกตนั ตอ่ปี 

กิจกรรมธุรกิจ: ผลติปุ๋ ยเคมี 
 

อาคารเก็บสินค้า 

 ชื่อ: Baconco 1 (“BCC I”) 
 ที่ตัง้:  นิคมอตุสำหกรรม Phu My I ในเขตพืน้ท่ี Ba Ria Vung Tau 
 พืน้ที่รวม: 2,000 ตำรำงเมตร 
 เร่ิมด าเนินการ: เมษำยน 2553 (จดัสรรเพื่อให้เชำ่พืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ) 
 ประเภทสินค้าที่จดัเก็บ: ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและวตัถดุิบ 
 เช่าช่วงที่ดินจาก: IZICO 
 วันหมดอายุสัญญา: เมษำยน 2588 
 กิจกรรมธุรกิจ: จดัเก็บสนิค้ำ 
 
 ชื่อ: Baconco 3 (“BCC III”) 
 ที่ตัง้:  นิคมอตุสำหกรรม Phu My I ในเขตพืน้ท่ี Ba Ria Vung Tau 
 พืน้ที่รวม:  6,000 ตำรำงเมตร 
 เร่ิมด าเนินการ: กมุภำพนัธ์ 2555 (จดัสรรเพื่อให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ) 
 ประเภทสินค้าที่จดัเก็บ: ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและวตัถดุิบ 
 เช่าช่วงที่ดินจาก: IZICO 
 วันหมดอายุสัญญา: เมษำยน 2588 
 กิจกรรมธุรกิจ: จดัเก็บสนิค้ำ 
 
  
 ชื่อ: Baconco 5 (“BCC V”) 
 ที่ตัง้:  นิคมอตุสำหกรรม Phu My I ในเขตพืน้ท่ี Ba Ria Vung Tau 
 พืน้ที่รวม: 26,800 ตำรำงเมตร 
 เร่ิมด าเนินการ: 20,000 ตำรำงเมตรในเดือนมีนำคม 2556 ส ำหรับระยะแรกและ 6,800  

 ตำรำงเมตรในเดือนมกรำคม 2557 ส ำหรับระยะที่สอง  (จดัสรรเพื่อให้เชำ่
พืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ)   
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 ประเภทสินค้าที่จดัเก็บ: สนิค้ำและผลติภณัฑ์ของบริษัทอืน่ 
 เช่าช่วงที่ดินจาก: IZICO 
 วันหมดอายุสัญญา: เมษำยน 2588 

กิจกรรมธุรกิจ: จดัเก็บสนิค้ำ 

2.2.3.2 การผลิต 

ก าลังการผลิตปุ๋ยเคมี 

ปัจจุบัน โรงงำนผลิตปุ๋ ยของ Baconco มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยประมำณ 450,000 เมตริกตันต่อปี เพิ่มขึน้จำกประมำณ 
350,000 เมตริกตนัต่อปี ซึ่งเป็นผลมำจำกโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณ
ควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดย Baconco ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องภำยในตวัอำคำร BCC I และเร่ิมน ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้
แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 นอกจำกนี ้Baconco มีก ำลงักำรบรรจุห่อประมำณ 550,000 เมตริกตนัต่อปี อย่ำงไรก็ดี 
ก ำลงักำรผลิตรวมดังกล่ำวถูกจ ำกัดด้วยก ำลงักำรผลิตของกระบวนกำรผลิตหลกั กล่ำวคือ กำรผลิตปุ๋ ย เคมีชนิดเม็ด 
(Granular) และกำรป๊ัมเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) จำกผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 
2556 และ 2557 Baconco มีอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 58 ร้อยละ 63 และร้อยละ 59 ตำมล ำดบั จะ
เห็นได้วำ่อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลตินัน้ต ่ำกวำ่ก ำลงักำรผลติสงูสดุ ซึ่งเป็นผลมำจำกวฏัจกัรอตุสำหกรรมปุ๋ ยทัง้ในประเทศ
เวียดนำมและประเทศอื่นๆ ทัว่โลก ดงันัน้ ช่วงที่ผ่ำนมำ ผู้บริหำรของ Baconco จึงเน้นกำรสง่ออกมำกขึน้ ท ำให้มีกำรใช้
ก ำลงักำรผลติในช่วง Off-peak มำกขึน้ สง่ผลให้กำรผลติตลอดปีมีประสทิธิภำพดีขึน้ 

กระบวนการผลิต 

 

วตัถดุิบ ซึง่คือ แมปุ่๋ ย อำทิเชน่ DAP MOP ยเูรีย และ แอมโมเนียมซลัเฟต เป็นต้น ที่ประกอบไปด้วยสำรอำหำรไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) 
โพแทส (K2O)  

ยเูรีย ซเูปอร์ฟอสเฟต (USP) 

กระบวนกำรผลิตปัม้เม็ดด้วยไอน ำ้ (Steam Granulation) 

กระบวนกำรคลกุเคล้ำ (Bulk Blending) 

ผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูป (ปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด ปุ๋ ยเคมีชนิดคอมแพ็ค หรือ ปุ๋ ยเคมีชนิดคลกุเคล้ำ) 

สำรอินทรีย์กระตุ้นประสิทธิภำพ (Bio Stimulant) 

กระบวนกำรบบีอดั 
(Compaction) 
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ก่อนที่ปุ๋ ยเคมีจะมีชนิดตำ่งๆ ท่ีเห็นกนัอยูใ่นท้องตลำด วตัถดุิบต้องผำ่นกระบวนกำรเพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ ยชนิดต่ำงๆ กลำ่วคือ 
ชนิดเม็ด (Granulated) ชนิดเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) และชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blending) ปุ๋ ยเคมีแต่ละชนิดจะ
มีกระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน กระบวนกำรดงักล่ำวเป็นกรรมวิธีเพื่อเปลี่ยนรูปลกัษณ์ ส่วนประกอบ และคุณสมบตัิ ให้ได้
ตำมสตูรมำตรฐำนของ Baconco หรือของลกูค้ำ กระบวนกำรผลติปุ๋ ยยโดยสงัเขปมีรำยละเอียดดงันี ้

1. จดัเก็บวตัถดุิบ วตัถดุิบที่จดัซือ้มำจะถกูจดัเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III 

2. ขนย้ำยวตัถดุิบ วตัถุดิบที่จัดเก็บอยู่ในอำคำรจะถูกทยอยขนย้ำยมำยงัโรงงำนผลิต ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเพื่อ
น ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติตอ่ไป 

3. ผสม วตัถดุิบจะถกูล ำเลียงโดยสำยพำนไปยงัเคร่ืองผสม เพื่อผสมให้ได้ตำมสตูรมำตรฐำนของ 
Baconco หรือของลกูค้ำ ภำยหลงักำรผสม เมื่อได้สตูรปุ๋ ยตำมควำมต้องกำรแล้วจะถูก
น ำไปใช้ผลติปุ๋ ยชนิดเม็ด (Granular) และ ปุ๋ ยชนิดเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) 

ปุ๋ ยเคมีชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blending) ไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนกระบวนกำรผสมนี ้แต่เข้ำสู่
กระบวนกำรคลกุเคล้ำเลย ซึง่เป็นกรรมวิธีผสมสตูรปุ๋ ยอีกแบบหนึง่ 

4. ตรวจสอบและควบคมุ
คณุภำพ 

Baconco จะท ำกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมี โดยกำรน ำ
ตวัอยำ่งของผลติภณัฑ์ในขณะท่ีอยูใ่นกระบวนกำรกำรผลติมำตรวจสอบทกุๆ ชัว่โมง 

5. บรรจหุอ่ เม็ดปุ๋ ยที่ได้คณุภำพและรูปลกัษณ์ตำมมำตรฐำนจะถกูน ำไปบรรจหุอ่ 

6. จดัเก็บ หอ่ปุ๋ ยจะถกูน ำไปเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III เพื่อรอกำรสง่มอบแก่ลกูค้ำ 

กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี 

เนื่องจำกควำมผนัผวนในอตุสำหกรรมเกษตร ดงันัน้ โรงงำนผลติจะผลติเต็มอตัรำในช่วงอปุสงค์สงู ซึง่ในแตล่ะปีขึน้อยู่กบั
ปัจจัยทำงสภำพแวดล้อม อำทิเช่น ปริมำณฝนและอณุหภูมิ เป็นต้น ขณะที่โรงงำนจะมีอตัรำกำรผลิตที่ต ่ำลงในช่วงอื่น 
ทัง้นี ้ในช่วงอปุสงค์สงู โรงงำนและเคร่ืองผลติปุ๋ ยเคมีชนิดตำ่งๆ ของ Baconco จะสำมำรถด ำเนินกำรผลติได้ 24 ชัว่โมงตอ่
วนัทกุวนัเป็น 7 วนัต่อสปัดำห์ ในขณะที่บคุลำกรกำรผลิตจะปฎิบตัิงำนเป็น 3 กะทกุวนั 7 วนัต่อสปัดำห์ โดยแต่ละกะจะ
ปฎิบตัิงำน 8 ชัว่โมงตอ่กะ  

Baconco ผลติปุ๋ ย 3 ชนิดได้แก่ ชนิดเม็ด (Granulated) ชนิดเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted) และชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk 
Blending) อีกทัง้ ยงัสำมำรถผลิตสำรเคมี Urea Super Phosphate (USP) และ Bio Stimulant ซึ่งใช้เพิ่มประสิทธิภำพ
ของปุ๋ ยเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ (Value add) ให้แก่ผลิตภณัฑ์และควำมคุ้มค่ำแก่ลกูค้ำอีกด้วย กระบวนกำรผลิตปุ๋ ย
จ ำเป็นต้องใช้ควำมเช่ียวชำญอย่ำงสงูควบคู่กบัเคร่ืองมือกำรผลิตที่ทนัสมยั โดย Baconco จะผลิตปุ๋ ยแต่ละชนิดไม่น้อย
กวำ่ 500 เมตริกตนัตอ่ชดุกำรผลติ 
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เคร่ืองผสมปุ๋ ยชนิดคลกุเคล้ำ เคร่ืองปัม้เมด็ 

  

กำรบรรจหุอ่ เคร่ืองอบแห้งปุ๋ ยชนดิเม็ด 

กระบวนกำรผลติปุ๋ ยชนิดตำ่งๆ และสำรเคมเีพิ่มประสทิธิภำพโดยสงัเขปมีดงันี ้

กระบวนการป้ัมเม็ดด้วยไอน า้ (Steam Granulation) 

 

ปุ๋ ยเคมเีชิงผสม NPK ชนิดเม็ด (Granular NPK Compound Fertilizer) 

กระบวนกำรปัม้เม็ดเป็นกระบวนกำรผลิตปุ๋ ยชนิดเม็ด โดย Baconco มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยชนิดเม็ดประมำณ 200 ถึง 400 
เมตริกตนัตอ่วนัขึน้อยูก่บัสตูรปุ๋ ยที่ผลติ มีขัน้ตอนโดยสงัเขปดงันี ้

1. บดเป็นผง น ำแมปุ่๋ ยมำบดเป็นผงเพื่อให้เม็ดปุ๋ ยแตล่ะเม็ดมีสแีละสว่นประกอบของทัง้ N P และ K ที่
เทำ่เทียมกนั 

2. ผสม น ำแมปุ่๋ ยที่บดเป็นผงแล้วมำผสมกนัตำมสดัสว่นตำมสตูรที่ก ำหนดไว้ 
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3. กระบวนกำรท ำเม็ด เข้ำเคร่ืองผลิตปุ๋ ยชนิดเม็ด (Granulation Rotation Drum) โดยจะมีกำรเติมไอน ำ้ร้อน
เพื่อช่วยให้ปุ๋ ยเกำะตวัเป็นเม็ดเร็วขึน้ และง่ำยขึน้ 

สำมำรถเติมแตง่สไีด้ตำมควำมต้องกำรในกระบวนกำรนี ้

4. อบแห้ง ไอร้อนอุณหภูมิประมำณ 180 องศำเซลเซียสจะถูกเป่ำเข้ำในเคร่ืองผลิตปุ๋ ยชนิดเม็ด 
(Granulation Rotation Drum) เพื่อลดควำมชืน้ลงในระดบัมำตรฐำน (ประมำณร้อยละ 
1.5)  

5. คดัขนำดเม็ด เม็ดปุ๋ ยเคมีจะถกูสง่เข้ำเคร่ืองคดัขนำดเม็ดเพื่อให้ได้ตำมขนำดมำตรฐำน เม็ดปุ๋ ยเคมีที่มี
ขนำดไมไ่ด้ตำมมำตรฐำนจะถกูน ำสง่ย้อนกลบัเพื่อเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติเป็นเม็ดใหมอ่ีก
ครัง้ เม็ดปุ๋ ยที่ได้มำตรฐำนจะเข้ำสูก่ระบวนกำรท ำให้เย็น 

6. ท ำให้เย็น เม็ดปุ๋ ยจะถกูน ำเข้ำเคร่ืองป่ันที่มีช่องอำกำศ (Ventilated Rotation Drum) เพื่อลดควำม
ร้อนของเม็ดปุ๋ ยลงจำกประมำณ 70 องศำเซลเซียสเหลอืประมำณ 40 องศำเซลเซียส 

7. เคลอืบผิว เม็ดปุ๋ ยจะถกูน ำมำเคลอืบด้วยน ำ้มนัหรือสำรเคลอืบผิวอื่นๆ เพื่อเพิ่มอำยกุำรใช้งำนของ
ปุ๋ ย  และลดอตัรำกำรดดูซมึกบัควำมชืน้ 

8. เก็บพกั เม็ดปุ๋ ยจะถกูน ำไปเก็บพกัในสถำนท่ีเก็บพกัอยำ่งน้อยอีก 24 ชัว่โมง เพื่อให้เม็ดปุ๋ ยคลำย
ควำมร้อนอีกกระบวนกำรหนึง่ 

9. คดัขนำดเมด็ เม็ดปุ๋ ยเคมีจะถกูสง่เข้ำเคร่ืองคดัขนำดเม็ดอีกทีเพื่อคดัฝุ่ นและสิ่งเจือปนอื่นๆ ออกเพื่อ
เตรียมเข้ำสูก่ระบวนกำรบรรจหุอ่ ซึง่สว่นมำกจะบรรจลุงให้ถงุ 50 กิโลกรัม 

10. จดัเก็บ ปุ๋ ยที่หอ่แล้วจะถกูน ำไปเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III เพื่อรอกำรสง่มอบแก่ลกูค้ำ 

กระบวนการบีบอดั (Compaction) 

 

ปุ๋ มเคมเีชิงผสม NPK ชนิดเม็ดแบบคอมแพ็ค (Compacted NPK Compound Fertilizer) 
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ปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดแบบคอมเพ็กมีควำมคล้ำยคลงึกบัปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) กลำ่วคือ กำรแปรรูปต้องใช้กระบวนกำรท ำ
เป็นเม็ด อยำ่งไรก็ตำมข้อแตกตำ่งระหวำ่งปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดแบบคอมเพ็กและปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด คือ ปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดแบบคอม
เพ็กไมต้่องผำ่นกระบวนกำรเพิ่มควำมชืน้โดยจะเกำะตวัเป็นเม็ดจำกแรงเชิงกลเท่ำนัน้ โดย Baconco มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ ย
ชนิดเม็ดแบบคอมแพ็คประมำณ 150 ถึง 240 เมตริกตนัตอ่วนัขึน้อยู่กบัสตูรปุ๋ ยที่ผลิต กระบวนกำรผลิตเคมีชนิดเม็ดแบบ
คอมเพ็กโดยสงัเขปมีดงันี ้

1. อดัเป็นแผน่ น ำสตูรปุ๋ ยผงที่ผสมแล้วป้อนเข้ำเคร่ืองอดัแบบลกูกลิง้ เพื่อท ำกำรอดัเป็นเม็ดตำมควำม
ต้องกำร ในกระบวนกำรนี ้ปุ๋ ยจะถกูอดัระหวำ่งลกูกลิง้และเกำะกนัเป็นแผน่ 

2. โมเ่ป็นชิน้ น ำแผ่นปุ๋ ยจำกกระบวนกำรอัด ป้อนเข้ำเคร่ืองโม่ให้แตกเป็นชิน้เล็กๆ ตำมขนำดที่
ต้องกำร 

3. คดัขนำดเม็ด เม็ดปุ๋ ยเคมีจะถกูสง่เข้ำเคร่ืองคดัขนำดเม็ดเพื่อให้ได้ตำมขนำดมำตรฐำน เม็ดปุ๋ ยเคมีที่มี
ขนำดไมไ่ด้ตำมมำตรฐำนจะถกูน ำสง่ย้อนกลบัเพื่อเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติเป็นเม็ดใหม่อีก
ครัง้ เม็ดปุ๋ ยที่ได้มำตรฐำนจะเข้ำสูก่ระบวนกำรตอ่ไป 

4. บรรจหุอ่ เม็ดปุ๋ ยที่ได้คณุภำพและรูปลกัษณ์ตำมมำตรฐำนจะถกูน ำไปบรรจหุอ่ 

5. จดัเก็บ ปุ๋ ยที่หอ่แล้วจะถกูน ำไปเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III เพื่อรอกำรสง่มอบแก่ลกูค้ำ 

กระบวนการคลุกเคล้า (Bulk Blending) 

 

ปุ๋ ยเคมเีชิงผสม NPK ชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blended NPK Compound Fertilizer) 

ปุ๋ ยเคมีชนิดคลกุเคล้ำ คือ ปุ๋ ยเคมีชนิดหนึ่งที่ได้มำจำกกำรคลกุเคล้ำแม่ปุ๋ ยโดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำรใดๆ ซึ่งก่อให้เกิด
กำรเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิทำงเคมีหรือรูปลกัษณ์ของแม่ปุ๋ ย ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ชนิดคลกุเคล้ำ คือ ปุ๋ ยเคมีเชิงผสมที่มี
สว่นประกอบของทัง้ N P และ K โดยกำรน ำแม่ปุ๋ ยมำคลกุเคล้ำกนั ปุ๋ ยเคมีชนิดดงักลำ่วจะใช้แม่ปุ๋ ยชนิดเม็ดในกำรผลิต 
โดย Baconco มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยชนิดคลกุเคล้ำประมำณ 800  ถึง 1,200 เมตริกตนัต่อวนัขึน้อยู่กบัสตูรปุ๋ ยที่ผลิต 
กระบวนกำรผลติปุ๋ ยชนิดคลกุเคล้ำโดยสงัเขปมีดงันี ้

 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่54 

1. จดัเก็บวตัถดุิบ วตัถดุิบที่จดัซือ้มำจะถกูจดัเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III 

2. ขนย้ำยวตัถดุิบ วตัถดุิบที่จดัเก็บอยู่ในคลงัสินค้ำจะถกูทยอยขนย้ำยมำยงัโรงงำนผลิต ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
เพื่อน ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติตอ่ไป 

3. คลกุเคล้ำ น ำแม่ปุ๋ ยชนิดเม็ดที่เป็นวัตถุดิบเข้ำเคร่ืองคลุกเคล้ำในอัตรำส่วนตำมสูตรที่ต้องกำร 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นกำรคลกุเคล้ำกนัอย่ำงง่ำยโดยไม่มีปฏิกิริยำเคมี หรือกำรเปลี่ยนแปลงของ
ขนำดหรือรูปลกัษณ์ของแมปุ่๋ ยแตอ่ยำ่งใด 

4. บรรจหุอ่ เม็ดปุ๋ ยที่ได้คณุภำพและรูปลกัษณ์ตำมมำตรฐำนจะถกูน ำไปบรระจหุอ่ 

5. จดัเก็บ ปุ๋ ยที่หอ่แล้วจะถกูน ำไปเก็บในอำคำร BCC I หรือ BCC III เพื่อรอกำรสง่มอบแก่ลกูค้ำ 

กระบวนการผลิตสารเคมีแต่งเติม 

Baconco สำมำรถผลติปุ๋ ยเคมีได้หลำกหลำยชนิดตัง้แต ่ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเชิงผสม NPK สตูรมำตรฐำน สตูรตำมควำม
ต้องกำรลกูค้ำ ตลอดจนปุ๋ ยเคมีซึ่งมีสว่นผสมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของปุ๋ ย กลำ่วคือ  สตูร USP และสำรเคลือบผิว 
Bio Stimulant  

Urea Super Phosphate (USP) 

 

ปุ๋ ยเคมเีชิงผสม NPK ชนิดเม็ดซึง่มีสว่นผสม USP 

USP คือ สตูรเคมเีพื่อเพิม่ประสทิธิภำพปุ๋ ยเคมีซึง่พฒันำโดยบริษัทผลติปุ๋ ยเคมี Grande Paroisse (France) ในประเทศ
ฝร่ังเศส และตอ่มำได้ถกูดดัแปลงโดย Baconco กระบวนกำรดงักลำ่วเป็นกระบวนกำรทำงเคมีเพื่อรวมสำรไนโตรเจนใน
รูปแบบกรดยริูกกบั Super Phosphate ซึง่เป็น 2 สำรท่ีไมส่ำมำรถรวมกนัได้ในธรรมชำติ สตูรดงักลำ่วจะเพิ่มประสทิธิภำพ
ของปุ๋ ยเคมีและเพิ่มผลผลติของพืช โดยกำรชะลอปฏิกิริยำของไนโตรเจนในปุ๋ ยซึง่จะเพิ่มอำยกุำรใช้งำนของปุ๋ ยเคมีและ
ควบคมุปริมำณไนโตรเจนในดินเพื่อให้พอดีกบัควำมต้องกำรของพืช นอกจำกนี ้ USP มีควำมเป็นกรดน้อยซึง่ช่วยชะลอ
กำรเป็นกรดในดินดีกวำ่ปุ๋ ยชนิดอื่นๆ และรักษำสำรอำหำรในดินนำนขึน้ 
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สารเคลือบผิว Bio Stimulant 

 

ปุ๋ ยเคมเีชิงผสมชนิดคลกุเคล้ำเคลอืบผิวด้วยสำร Bio Stimulant 

สำรเคลือบผิว Bio Stimulant คือ สำรเคมีเหลวซึ่งเป็นสว่นผสมของสำรอินทรีย์นำนำชนิด ซึ่งใช้ในกำรเคลือบผิวปุ๋ ยชนิด
เม็ดในขัน้ตอนกำรคลกุเคล้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพปุ๋ ย และเพิ่มผลผลติของเกษตกร สำรดงักลำ่วมีคณุสมบตัิคล้ำยคลงึกบั 
USP กลำ่วคือ สำร Bio Stimulant จะชะลอปฏิกิริยำของปุ๋ ย ซึง่เป็นกำรควบคมุปริมำณสำรอำหำรและสำรเคมีปุ๋ ยให้คงอยู่
ในระดบัท่ีเหมำะสม กำรผลติและเคลอืบผิวด้วยสำร Bio Stimulant เป็นหนึง่ในจดุแข็งของ Baconco เนื่องจำกมีผู้ผลติปุ๋ ย
ไม่ก่ีรำยในประเทศเวียดนำมมีควำมสำมำรถในกำรผลิต เนื่องจำกต้องใช้อปุกรณ์เฉพำะ ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีที่มีกำร
เคลอืบผิวด้วยสำร Bio Stimulant จ ำหนำ่ยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ AVS 

2.2.3.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในฐำนะท่ี Baconco เป็นผู้ผลติและแปลงสำรเคมี Baconco มีควำมจ ำเป็นต้องบ ำบดัน ำ้เสยีก่อนท่ีจะปลอ่ยลงไปยงัระบบ
สำธำรณะตำมกฎหมำย Baconco มีโรงบ ำบดัน ำ้เสีย 2 โรง ด้วยอตัรำกำรบ ำบดัสงูสดุ 450 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั ซึ่ง
สำมำรถบ ำบดัน ำ้เสียได้ดีกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด โดยน ำ้ที่บ ำบดัแล้วเสร็จจะถูกปล่อยเข้ำสู่ระบบสำธำรณะ โดยกำก
ตะกอน (Sludge) ซึง่ได้จำกกำรบ ำบดัจะถกูน ำมำใช้ใหม่ในกระบวนกำรกำรผลิต เพื่อใช้ประโยชน์จำกสำรเคมีที่เหลืออยู่
ซึ่งสว่นใหญ่เป็นสำรไนโตรเจน ทัง้นี ้ขีดควำมสำมำรถของโรงงำนบ ำบดัน ำ้เสียดีกว่ำที่นิคมอตุสำหกรรม Phu My I และ
ดีกว่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำมในกำรบ ำบดัสำรเจือปน ไนโตรเจน ฟอสเฟต และสำรอินทรีย์อื่น ๆ 
ระบบกำรบ ำบดัน ำ้เสยีของ Baconco สำมำรถที่จะบ ำบดัปริมำณไนโตรเจนได้มำกกว่ำ 2 เท่ำ ปริมำณฟอสเฟตมำกกว่ำ 
11 เทำ่ และ ปริมำณสำรอินทรีย์อื่นๆ 8 เทำ่ ของที่ก ำหนดไว้โดยนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ณ 1 ธันวำคม 2557 โรงงำน
ปลอ่ยน ำ้ที่มีสำรไนโตรเจน สำรฟอสเฟตและสำรประกอบอินทรีย์อื่นๆ เท่ำกับ 21 0.7 และ 33 มิลลิกรัมต่อลิตร ("ppm") 
ตำมล ำดบั 
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน ำ้เสียของ Baconco และข้อก ำหนดของนิคม
อตุสำหกรรม Phu My I 

สารเจือปน 

ปริมาณเจือปน (ppm) 
ปริมาณเจือปนสูงสุดตาม

นิคมอุตสาหกรรม 
Phu My I 

ปริมาณเจือปนเพื่อ
ค่าธรรมเนียมต ่าสุด 

ปริมาณเจือปนของ
Baconco /1 

ไนโตรเจน 70 40 21 
ฟอสเฟต 28 6 0.7 
Chemical Oxygen Demand  
(คำ่ชีว้ดัสำรอินทรีย์ท่ีเจือปนในน ำ้) 

1,400 150 33 

หมำยเหต:ุ  /1 ณ 1 ธันวำคม 2557 

นอกจำกผลกระทบที่เก่ียวกบัคณุภำพน ำ้แล้ว Baconco ยงัต้องประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบั
คณุภำพอำกำศและระดบัเสยีงอีกด้วย โดย Baconco จะมีกำรตรวจวดัคณุภำพอำกำศและระดบัเสยีงในกระบวนกำรผลติ
ตำ่งๆ ทัง้นี ้จำกผลกำรตรวจวดั Baconco มีกำรประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกบักฎระเบียบดงักลำ่ว ส ำหรับคณุภำพอำกำศ 
Baconco มีกำรตรวจวดัปริมำณกำรปลอ่ยฝุ่ น ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide หรือ SO2) ก๊ำซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (Nitrogen Dioxide หรือ NO2) และคำร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide หรือ CO) และส ำหรับระดบัเสียง 
Baconco มีกำรตรวจวัดระดบัเสียงในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ โดยมีระดบั เสียงที่อยู่ใกล้เคียงกับระดบัที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำย 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอยีดเก่ียวกบัระดบักำรปลอ่ยฝุ่ นและก๊ำซตำ่งๆ ของ Baconco 

สิ่งที่ปล่อยในอากาศ 
ปริมาณเจือปน (มิลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณเจือปนสูงสุดตาม
กฎหมาย 

ระดับที่ตรวจวัดของ Baconco /1 

ฝุ่ น 6 1.2 
ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 5 0.3 
ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ 5 0.1 

คำร์บอนมอนอกไซด์ 20 5.9 
หมำยเหต:ุ  /1 ณ 25 ธันวำคม 2557 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกบัระดบัเสยีงในกระบวนกำรผลติตำ่งๆ ของ Baconco 

กระบวนการผลิต 
ระดับเสียง (เดซเิบล) 

ระดับควรระวังตามกฎหมายโดย
ไม่มีเคร่ืองป้องกัน 

ระดับที่ตรวจวัดของ Baconco /1 

กระบวนกำรปัม้เม็ดด้วยไอน ำ้ 90 87 

กระบวนกำรบีบอดั 74 
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กระบวนการผลิต 
ระดับเสียง (เดซเิบล) 

ระดับควรระวังตามกฎหมายโดย
ไม่มีเคร่ืองป้องกัน 

ระดับที่ตรวจวัดของ Baconco /1 

กระบวนกำรคลกุเคล้ำ 79 
กระบวนกำรผลิต USP 78 
หมำยเหต:ุ  /1 คำ่เฉลี่ย ณ เดือนธันวำคม 2557 
 

2.2.3.4 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

ปัจจบุนั ธุรกิจปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมเป็นธุรกิจที่ไมม่ีกำรควบคมุ (Business not under condition) ซึ่งไม่มีมำตรกำร
ควบคมุคณุภำพและแหลง่ที่มำของปุ๋ ย จึงมีควำมเปิดกว้ำงทำงกำรแข่งขนัและก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรควบคุมคณุภำพ
ปุ๋ ยเคมีในตลำดจำกผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยรำยเล็ก ดงันัน้  รัฐบำลเวียดนำมภำยใต้ กระทรวงเกษตรและ
พฒันำพืน้ที่ชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) จึงเล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรควบคมุและก ำลงั
อยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำบรรจธุุรกิจปุ๋ ยเคมีเป็นธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุ (Business under conditions) ซึง่จะจ ำกดักำร
แขง่ขนั เนื่องจำกมำตรกำรกำรควบคมุดงักลำ่วจะบงัคบัให้ผู้ประกอบกำรผลติหรือจดัจ ำหนำ่ยปุ๋ ยเคมีให้ต้องได้รับอนญุำต
จำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องก่อน โดยต้องผำ่นเกณฑ์ต่ำงๆ ก่อน 14 เกณฑ์ อำทิเช่น ปริมำณก ำลงักำรผลิต ประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำร และฐำนะทำงกำรเงิน ฯลฯ ซึง่จะสง่ผลให้จ ำนวนผู้ผลติหรือผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยเลก็ปรับลดลง 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

กำรลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่เสนอขำยในครัง้นีม้ีควำมเสี่ยง ผู้ลงทนุควรพิจำรณำข้อมูลในเอกสำรฉบบันีอ้ย่ำง
รอบคอบก่อนกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

ข้อควำมดงัตอ่ไปนีแ้สดงถึงปัจจยัควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญับำงประกำรอนัอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อบริษัทฯ และมลูค่ำ
หุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันี ้อำจมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่อำจ
ทรำบได้ในขณะนี ้หรือเป็นควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจำรณำในขณะนีว้่ำไม่เป็นสำระส ำคญั อย่ำงไรก็ดี ควำมเสี่ยงดงักลำ่ว
อำจเป็นปัจจยัควำมเสีย่งที่มีควำมส ำคญัตอ่ไปในอนำคต ซึง่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ฐำนะทำงกำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำน สภำพคลอ่ง หรือแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ 

นอกจำกนี ้ข้อควำมในลกัษณะที่เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking Statements) ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันี ้
เช่น กำรใช้ถ้อยค ำวำ่ “เช่ือวำ่” “คำดหมำยวำ่” “คำดกำรณ์วำ่” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมำณ” เป็นต้น หรือ กำรประมำณ
กำรทำงกำรเงิน โครงกำรในอนำคต กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบัผลประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบำยของภำครัฐบำลและอื่นๆ ซึ่งเป็นกำรคำดกำรณ์ถึง
เหตุกำรณ์ในอนำคตอนัเป็นควำมเห็นของบริษัทฯ ในปัจจุบนันัน้ มิได้ เป็นกำรรับรองผลประกอบกำรหรือเหตุกำรณ์ใน
อนำคต และผลที่เกิดขึน้จริงอำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรคำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ ส ำหรับข้อมลูใน
เอกสำรนีท้ี่อ้ำงถึงหรือเก่ียวข้องกบัรัฐบำลหรือเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศได้มำจำกข้อมลูที่มีกำรเปิดเผยหรือคดัย่อ
จำกสิ่งพิมพ์ของรัฐบำลหรือจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทฯ มิได้ท ำกำรตรวจสอบหรือรับรองควำมถกูต้องของข้อมูล
ดงักลำ่วแตป่ระกำรใด 

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทฯ 

3.1.1 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ดังนัน้ รายได้ของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่
กับผลการด าเนินงานของ Baconco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (Core Business) และถอืเป็น
บริษัทแกน (Core Company) ของ PMTA 

ด้วยลกัษณะกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ในรูปแบบของกำรลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) รำยได้
หลกัของบริษัทฯ จึงเกิดจำกกำรรับเงินปันผลจำก Baconco เป็นหลกั โดย Baconco เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 กำรจ่ำยเงินปันผลของ Baconco ให้แก่บริษัทฯ จะอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของ
ประเทศเวียดนำม ซึ่งภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทของประเทศเวียดนำมและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินเวยีดนำมนัน้ Baconco ไมส่ำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไรสทุธิที่ปรำกฎใน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและ Baconco ไมส่ำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้หำก Baconco ยงัมีผลขำดทนุสะสมที่ปรำกฎ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ถึงแม้วำ่ในรอบระยะเวลำบญัชีนัน้จะมีก ำไรสทุธิก็ตำม 

นอกจำกนี ้กำรจ่ำยเงินปันผลโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่ง
ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทของไทยและตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) นัน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกผลก ำไรสทุธิที่ปรำกฎในงบ
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กำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยของบริษัทฯ โดยไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลจำก
ก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวมตำมวิธีรวมตำมสดัสว่นซึ่งมำจำกก ำไรสทุธิของ Baconco ได้และไม่สำมำรถจ่ำยเงิน
ปันผลได้หำกบริษัทฯ ยงัมีผลขำดทนุสะสมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรถึงแม้วำ่ในรอบระยะเวลำบญัชีนัน้จะมีก ำไร
สทุธิก็ตำม ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัเงินปันผลที่ได้รับจำก Baconco 
เนื่องจำกเงินปันผลดงักลำ่วถือเป็นรำยได้เกือบทัง้หมดในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 

อยำ่งไรก็ตำม Baconco ถือวำ่เป็นบริษัทชัน้น ำที่ได้รับกำรยอมรับของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรใน
ประเทศเวียดนำม ปัจจุบนั Baconco มีก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี โดยมีเครือข่ำย
กำรกระจำยสนิค้ำที่ครอบคลมุผู้ ค้ำสง่ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศกวำ่ 140 รำย ภำยหลงัจำกที่ Soleado ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของ TTA ได้เข้ำลงทนุใน Baconco ในช่วงปลำยปี 2552 Baconco มีผลประกอบกำรที่ดี โดยมีก ำไร
สทุธิเท่ำกบั 218.1 ล้ำนบำท 201.9 ล้ำนบำท และ 264.2 ล้ำนบำท ในปี 2554 – 2556 (อ้ำงอิงงบกำรเงินเพื่อ
วตัถุประสงค์เฉพำะของ Baconco (ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย)) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำ 
Baconco จะสำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่ก็คือบริษัทฯ ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
ท ำให้บริษัทฯ มีรำยได้ ผลก ำไรสทุธิ และก ำไรสะสมตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ อยู่ใน
เกณฑ์ที่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ได้   

3.1.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท / เงินดองอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ 

เนื่องจำก Baconco จ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จำกผลกำรด ำเนินงำนในประเทศเวียดนำมซึ่งอยู่ในรูปของสกุล
เงินดองเป็นสว่นใหญ่ ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงินของในงบกำรเงินของบริษัทฯ จะอยู่ในรูป
ของสกุลเงินบำท ดงันัน้ ควำมผนัผวนของค่ำเงินดองเมื่อเทียบกบัค่ำเงินบำทจึงอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในช่วงระหว่ำงปี 2545 ถึงปี 2556 เงินบำทมีค่ำแข็งขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดองโดยเฉลี่ยในอตัรำร้อยละ 5.8 ต่อปี 
อยำ่งไรก็ดี หำกพิจำรณำจำกกรำฟด้ำนลำ่งจะเห็นวำ่ แนวโน้มอตัรำแลกเปลีย่นของเงินดองเมื่อเทียบกบัเงินบำทมี
ควำมผนัผวนลดน้อยลงตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมำ โดยบริษัทฯ และ Baconco มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
อตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจสง่ผลกระทบต่ออตัรำแลกเปลี่ยน นอกจำกนี ้บริษัทฯ 
ยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรศกึษำถึงควำมเป็นไปได้ของกำรเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ (Forward 
Contract) กบัสถำบนัทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจดักำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
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อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิดองเทียบกบัสกุลเงนิบาท 

 
ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

3.2.1 ความผันผวนของราคาวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีและราคาขายปุ๋ยเคมีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการ
ด าเนินงานของ Baconco 

รำคำขำยปุ๋ ยเคมีในเวียดนำมจะก ำหนดโดยอ้ำงอิงกบัอปุทำนและอปุสงค์ในตลำดโลก รวมถึง อปุทำนและอปุสงค์
ภำยในประเทศเวียดนำม (Market Forces) และขึน้อยู่กับต้นทุนวตัถุดิบตำมสภำวะอุตสำหกรรมและธุรกิจ
กำรเกษตรโดยรวม ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยภำยนอกต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ อำทิเช่น นโยบำยภำครัฐ สภำวะ
เศรษฐกิจ สภำพอำกำศ ฤดกูำล รำคำและปริมำณผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคญั รำคำน ำ้มนัและกำรเก็งก ำไร
จำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำในตลำดซือ้ขำยลว่งหน้ำที่ส ำคญั เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง
ดงักลำ่ว Baconco มีกำรก ำหนดรำคำขำยสินค้ำด้วยวิธีต้นทนุบวกก ำไร (Cost Plus Margin) โดยสินค้ำแต่ละ
รำยกำร Baconco ได้มีกำรก ำหนดรำคำขำยให้สอดคล้องกบัอตัรำก ำไรที่คำดหวงัซึ่งจะขึน้อยู่กบัสภำพตลำดและ
ภำวะกำรแข่งขัน ณ ขณะนัน้ และผู้บริหำรจะมีกำรทบทวนและปรับรำคำขำยสินค้ำเป็นรำยสัปดำห์เพื่อให้
สอดคล้องกบัสภำวะตลำดและทนัตอ่เหตกุำรณ์ อยำ่งไรก็ตำม ผลของกำรปรับรำคำขำยสินค้ำต่อรำยได้และก ำไร
ของบริษัทนัน้อำจไมป่รำกฏทนัที เนื่องจำกบริษัทอำจยงัมีค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำที่ค้ำงอยู่ จึงจะต้องอำศยัเวลำอย่ำง
น้อยระยะหนึง่ 

3.2.2 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดองเทียบกับสกุลเงินอื่น อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผล
ประกอบการและกระแสเงนิสดของ Baconco 

กำรเคลื่อนไหวของมูลค่ำเงินดองเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสกุลเงินดอลลำ่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงิน
หลกัที่ Baconco ใช้ในกำรช ำระรำคำวตัถดุิบน ำเข้ำและกำรรับช ำระรำคำสินค้ำสง่ออกของบริษัท สำมำรถสง่ผล
กระทบเชิงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กระแสเงินสดและก ำไรของ Baconco ในช่วงที่ผำ่นมำ เงินดองมีกำรอ่อนตวัเมื่อ
เทียบกบัเงินดอลลำ่สหรัฐฯ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี ้หำกพิจำรณำในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำ จะพบว่ำ กำรอ่อนตวัมี
แนวโน้มรุนแรงน้อยลง กล่ำวคือ ในช่วงระหว่ำงปี 2545 – 2556 เงินดองมีมูลค่ำลดลงเมื่อเทียบกบัเงินดอลล่ำ
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สหรัฐฯ ในอัตรำร้อยละ 3.0 ต่อปีโดยเฉลี่ย ในขณะที่อัตรำกำรลดลงเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 2.0 ต่อปี ในช่วง
ระหวำ่งปี 2554 – 2556   

ในช่วงระหว่ำงปี 2545 ถึงปี 2556 เงินบำทมีค่ำแข็งขึน้เมื่อเทียบกับเงินดองโดยเฉลี่ยในอัตรำร้อยละ 5.8 ต่อปี 
อยำ่งไรก็ดี หำกพิจำรณำในช่วงระหว่ำงปี 2554 – 2556 จะพบว่ำ ค่ำเงินบำทเทียบกบัเงินดองมีควำมผนัผวนลด
น้อยลง 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิดองเทียบกบัสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดองเทียบกับสกุลเงนิดอลล่าสหรัฐฯ 

 

ที่มำ: ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

ในอดีต Baconco ขำยสินค้ำสว่นใหญ่ภำยในประเทศเวียดนำม และรับรำยได้ในสกุลเงินดองเป็นหลกั ในขณะที่
วตัถดุิบของกำรผลติประกอบด้วยวตัถดุิบภำยในประเทศเวียดนำมและวตัถดุิบที่ต้องน ำเข้ำในสดัสว่นที่ใกล้เคียง
กนั ด้วยเหตนุี ้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของ Baconco จึงได้รับผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำรเคลือ่นไหวของ
มลูค่ำเงินดองและเงินดอลลำ่สหรัฐฯ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกที่กลุม่บริษัท TTA ได้เข้ำลงทนุใน Baconco ในปี 
2552 และได้มีกำรแตง่ตัง้กลุม่ผู้บริหำรชดุใหม ่Baconco จึงได้ปรับเปลีย่นกลยทุธ์ให้มีควำมเหมำะสม เพื่อบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นและผลกระทบที่เกิดตอ่ธุรกิจ 

ปัจจบุนั Baconco ไมไ่ด้เข้ำท ำสญัญำทำงกำรเงินใดๆ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไมส่ำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงทัง้หมดได้อย่ำงแท้จริง อีกทัง้ ยงัมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
เข้ำท ำสญัญำทำงกำรเงินดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ดี Baconco พิจำรณำที่จะด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งแบบธรรมชำติ 
(Natural Hedging Strategy) โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำยได้และต้นทนุวตัถดุิบ ทัง้นี ้จำกตำรำงถดัไปจะเห็นได้ว่ำ 
มลูคำ่วตัถดุิบน ำเข้ำและมลูคำ่สนิค้ำสง่ออกของ Baconco ในปี 2553 จะมีควำมแตกตำ่งคอ่นข้ำงมำก อยำ่งไรก็ดี 
สว่นตำ่งดงักลำ่วมีสดัสว่นน้อยลงภำยหลงักำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ  
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ยอดขายสนิค้าส่งออกและมูลค่าวัตถุดิบน าเข้าสกุลเงนิเหรียญสหรัฐฯ ของ Baconco 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2553 2554 2555 2556 2557 งวด 3 เดือน 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

มลูคำ่สนิค้ำสง่ออก 2 13 29 31 31 6 
มลูคำ่วตัถดุิบน ำเข้ำ 25 42 38 52 51 13 

ที่มำ:  Baconco 

3.2.3 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าของ Baconco จ าเป็นต้องพึ่งพา TVA 

Baconco ได้เร่ิมธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำในปี 2553 ภำยหลงัจำกที่ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมัน่ที่จะเพิ่ม
ผลก ำไรของธุรกิจและใช้ประโยชน์จำกพืน้ที่ว่ำงภำยในเขตโรงงำนให้เกิดประโยชน์ ณ ขณะนัน้ นอกจำกนี ้กำร
พัฒนำโรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำยังช่วยรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในอนำคต 
กลำ่วคือ พืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำดงักลำ่วสำมำรถน ำมำปรับเปลีย่นเพื่อขยำยสำยกำรผลติเพิ่มเติมในอนำคตได้ 
อยำ่งไรก็ดี ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจหลกัของ Baconco แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยสง่เสริมธุรกิจ
ในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรด้ำนประสทิธิภำพกำรบริหำรจดักำรพืน้ท่ีเก็บสนิค้ำ/วตัถดุิบเทำ่นัน้ 

อย่ำงไรก็ดี ภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ปัจจุบนั Baconco ได้รับอนญุำตให้ปลอ่ยเช่ำ
พืน้ท่ีว่ำงโรงงำนได้ แต่ไม่สำมำรถให้บริกำรเสริมด้ำนอื่นซึ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรจดักำรคลงัสินค้ำให้แก่ผู้ เช่ำ 
อำทิ กำรรับ บรรจภุณัฑ์และหีบหอ่ และกำรจดัสง่สินค้ำ เป็นต้น เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วถือ
เป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ ซึง่มีข้อจ ำกดัด้ำนกำรลงทนุโดยบคุคลต่ำงชำติ (Foreign Limit) ใน
ประเทศเวียดนำม 

ด้วยเหตนุี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุจำกกำรใช้พืน้ที่ว่ำงดงักลำ่ว Baconco จึงได้เข้ำท ำสญัญำให้เช่ำพืน้ที่กับ 
TVA ซึ่งมีใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำม โดยมี
รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป TVA ถือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งมีควำมสมัพนัธ์ตำม
รำยละเอียดที่แสดงไว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 14.1 เร่ือง ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง PMTA และบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง TVA เป็นบริษัท Flagship ของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนำมซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กบั TTA โดย 
TVA เป็นบริษัทท่ีสำมำรถให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ให้แก่ลกูค้ำแบบครบวงจร ไมว่ำ่จะเป็นกำรขนสง่ภำยในประเทศ
หรือระหว่ำงประเทศ ภำยหลงัจำกที่ TVA เช่ำพืน้ที่จำก Baconco แล้ว พืน้ที่ดงักลำ่วจะถกูปลอ่ยเช่ำให้แก่ผู้ เช่ำ 
(End-customers) ในรูปแบบของกำรบริหำรจดักำรคลงัสนิค้ำ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึ่งของกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของ 
TVA แก่ลกูค้ำ  

แม้วำ่ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำของ Baconco จะต้องพึ่งพิงใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจ
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของ TVA อย่ำงไรก็ดี ควำมเสี่ยงนีย้งัค่อนข้ำงจ ำกัด เนื่องจำกรำยได้และก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจดงักลำ่วมีสดัส่วนน้อยเมื่อเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมของ Baconco โดย
ในช่วงปี 2555 - 2557 สดัสว่นรำยได้จำกกำรบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีตอ่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมคิดเป็นอตัรำ 
ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.9 ตำมล ำดบั และคิดเป็นอตัรำร้อยละ 1.6 ในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 
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ธันวำคม 2557 และสดัสว่นก ำไรก่อนภำษีเงินได้จำกบริกำรให้เช่ำพืน้ที่ต่อก ำไรก่อนภำษีเงินได้รวมคิดเป็นอตัรำ 
ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 3.0 ตำมล ำดบั และคิดเป็นอตัรำร้อยละ 7.1 ในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 ทัง้นี ้ในอนำคต หำกกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ในประเทศเวียดนำมมีกำรผ่อนปรนเก่ียวกับ
ข้อจ ำกดัด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจดงักลำ่วโดยบคุคลตำ่งชำติ หรือไมม่ีกำรก ำหนดข้อจ ำกดัด้ำนกำรถือหุ้นดงักลำ่วอกี
ต่อไป บริษัทฯ และ Baconco จะร่วมกนัศึกษำถึงควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรเพื่อขอ
ใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบกิจกำรจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมตอ่ไป 

3.2.4 ความเสี่ยงจากการที่ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุและอาจจะไม่ได้รับการต่อ
อายใุนอนาคต 

Baconco เป็นบริษัทจ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company 
(“SMLLC”)) ที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของเวียดนำมโดยในกำรจดัตัง้บริษัทนัน้ ผู้ลงทนุต่ำงชำติต้องยื่น
เอกสำรค ำขอที่สมบรูณ์เพื่อยื่นขอใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) (ซึง่เทียบเทำ่กบัหนงัสอืส ำคญักำร
จดทะเบียนวิสำหกิจ) ต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจให้อนุญำตของจังหวดั Baconco ได้รับอนมุตัิให้ประกอบธุรกิจ
ภำยใต้ใบรับรองกำรลงทุน ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรทัง้สิน้ 50 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 27 เมษำยน 
2538 Baconco จึงมีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจหำกใบรับรองกำรลงทนุของ Baconco หมดอำยแุละไม่ได้รับ
กำรต่ออำยุใบรับรองกำรลงทุนต่อไปในอนำคต ทัง้นี ้ในกรณีที่ใบรับรองกำรลงทุนดงักล่ำวไม่ได้รับกำรต่ออำยุ
สญัญำ จะสง่ผลให้ Baconco สญูเสยีรำยได้ทัง้หมด หำก Baconco ไมส่ำมำรถหำรำยได้จำกแหลง่อื่นมำทดแทน
รำยได้ที่สญูไปดงักลำ่วได้ 

อยำ่งไรก็ตำม Baconco ยงัมีระยะเวลำเหลืออีกประมำณ 30 ปีจนถึงวนัหมดอำยขุองใบรับรองกำรลงทนุ โดยใน
อนำคตก่อนจะสิน้สดุระยะเวลำของใบรับรองกำรลงทนุดงักล่ำว Baconco จะด ำเนินกำรเจรจำกับหน่วยงำน
ภำครัฐที่เก่ียวข้องในกำรต่ออำยุใบรับรองกำรลงทุน โดยที่ผ่ำนมำ Baconco มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกับหน่วยงำน
ภำครัฐที่เก่ียวข้องต่ำงๆ อีกทัง้ Baconco ยงัเป็นบริษัทชัน้น ำของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ
ประเทศเวียดนำมซึ่งมีกำรด ำเนินงำนมำนำนกว่ำ 18 ปี และช่วยสร้ำงงำนและอำชีพให้แก่ประชำชนในพืน้ที่ของ
จงัหวดั Ba Ria Vung Tau ซึง่ถือเป็นปัจจยัส ำคญัตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจของจงัหวดั บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำ Baconco 
มีโอกำสทีจ่ะได้รับกำรอนมุตัิกำรตอ่อำยใุบรับรองกำรลงทนุภำยหลงักำรหมดอำยใุนอนำคต 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ โรงงานผลิตและอาคารจัดเก็บสินค้า 
(BCC I) หมดอายุ และอาจจะไม่ได้รับการต่ออายุในอนาคต 

Baconco จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวียดนำมในรูปแบบของบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) 
ระหว่ำงบริษัทต่ำงชำติและบริษัทเวียดนำม โดยบริษัทเวียดนำมดงักล่ำวได้น ำสญัญำเช่ำที่ดินระยะเวลำ 20 ปี 
ส ำหรับขนำดพืน้ที่ 40,000 ตำรำงเมตร ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau มำใช้ช ำระ
เป็นเงินลงทนุใน Baconco ซึง่กฎหมำยเวียดนำมอนญุำตให้ผู้ลงทนุสำมำรถน ำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นตำมที่ระบุ
ในข้อบงัคบับริษัท (Company Charter) มำลงทนุในบริษัทได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องเป็นเงินสดเพียงอย่ำงเดียว โดยสิ่ง
ที่น ำมำลงทนุนัน้จะเรียกวำ่ "เงินลงทนุ" (Capital Contribution) 
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ปัจจุบนั ที่ดินดงักลำ่วเป็นที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนผลิตและอำคำรจดัเก็บสินค้ำ (BCC I) ซึ่งสญัญำเช่ำ
ที่ดินมีระยะเวลำ 20 ปี โดยจะสิน้สดุในวนัที่ 19 ตลุำคม 2561 จึงมีควำมเสี่ยงที่ Baconco อำจจะไม่ได้รับกำรต่อ
อำยสุญัญำเช่ำที่ดินดงักลำ่ว หรือผู้ ให้เช่ำอำจมีกำรคิดรำคำค่ำเช่ำในอตัรำที่เพิ่มขึน้จนท ำให้ Baconco ไม่คุ้มค่ำ
ทำงเศรษฐกิจที่จะเช่ำที่ดินดงักลำ่วตอ่ไปในอนำคต  

อย่ำงไรก็ดี ก่อนที่ TTA จะเข้ำลงทุนใน Baconco ในปี 2552 บริษัทได้มีกำรศึกษำข้อมูล (Due Diligence) ที่
เก่ียวข้องตำ่งๆ โดยส ำหรับประเด็นเร่ืองกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำที่ดินนัน้ กำรนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดับำเรียวงุเตำ 
(Ba Ria Vung Tau Industrial Zones Authority หรือ BIZA) ได้เคยออกจดหมำยให้แก่ Baconco ในปี 2549 ว่ำ 
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง Baconco ได้รับอนุญำตให้ต่ออำยุสญัญำเช่ำที่ดินได้เท่ำกับระยะเวลำกำรประกอบ
กิจกำรท่ีก ำหนดไว้ในใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ของบริษัท ซึ่งจะสิน้สดุในปี 2588 อย่ำงไรก็ดี 
ปัจจุบนั Baconco ยงัไม่ได้ด ำเนินกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำที่ดินดงักลำ่วเนื่องจำกกำรต่ออำยสุญัญำใหม่จะท ำให้
บริษัทต้องเสยีคำ่เช่ำในอตัรำที่เพิ่มขึน้ โดยสญัญำเช่ำปัจจบุนัส ำหรับพืน้ท่ี 40,000 ตำรำงเมตรดงักลำ่ว Baconco 
ช ำระเฉพำะค่ำบริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้แก่ผู้ ให้เช่ำในอตัรำ 0.17 เหรียญสหรัฐต่อตำรำงเมตรต่อปี เทียบกับ
อตัรำคำ่เช่ำตลำดในบริเวณดงักลำ่วซึง่ปัจจบุนัอยูท่ี่ประมำณ 1.65 เหรียญสหรัฐตอ่ตำรำงเมตรตอ่ปี 

อนึ่ง ในอนำคตเมื่อ Baconco มีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำที่ดินดงักลำ่วกบัหน่วยงำนภำครัฐ บริษัทจ ำเป็นต้องช ำระ
คำ่เช่ำในอตัรำที่เพิ่มขึน้ซึง่จะเป็นไปตำมรำคำตลำด ณ ขณะนัน้ อย่ำงไรก็ดี ค่ำเช่ำที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วคำดว่ำจะไม่
สง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ Baconco อย่ำงมีนยัส ำคญั เนื่องจำกปัจจุบนัค่ำเช่ำส ำหรับพืน้ที่ 40,000 
ตำรำงเมตรดงักลำ่วคิดเป็นสดัสว่นเพียงประมำณร้อยละ 0.01 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม ในกรณีที่มี
กำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำและเพิ่มคำ่เช่ำเป็นรำคำตลำด ณ ขณะนี ้คำ่เช่ำส ำหรับพืน้ท่ี 40,000 ตำรำงเมตรดงักลำ่วจะ
คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 0.07 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

3.2.6 อัตราเงนิเฟ้อระดับที่ค่อนข้างสูงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของ Baconco 

ประเทศเวียดนำมประสบกับภำวะอตัรำเงินเฟ้อที่ค่อนข้ำงสงู ซึ่งในปี 2554 - 2556 ประเทศเวียดนำมมีอตัรำเงิน
เฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18.6 และร้อยละ 9.2 และร้อยละ 6.6 ตำมล ำดบั (อ้ำงอิงข้อมูลจำก General Statistics 
Office of Vietnam) นอกเหนือไปจำกกำรที่ Baconco มีกำรปรับฐำนเงินเดือนในแต่ละครำวของพนกังำนตำม
นโยบำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคลให้สะท้อนอตัรำเงินเฟ้อภำยในประเทศเวียดนำมเพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนท่ีดีและลดอตัรำกำรหมนุเวียนเข้ำออกของพนกังำนในภำพรวม อตัรำเงินเฟ้อในระดบัที่ค่อนข้ำงสงู
ยงัอำจสง่ผลให้ Baconco มีต้นทนุกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึน้กวำ่ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและลดกำรพึ่งพิงปริมำณกำรว่ำจ้ำงแรงงำน Baconco จึงได้น ำเคร่ืองมือ
ตำ่งๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลติมำกขึน้ ได้แก่ กำรติดตัง้ระบบมือกลอตัโนมัติส ำหรับขัน้ตอนกำรบรรจุหีบห่อ และ
รถยกส ำหรับกำรล ำเลียงและเคลื่อนย้ำยระหว่ำงหน่วยปฏิบัติงำนในโรงงำน รวมถึงกำรตรวจเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ให้มีสภำพดีตำมแผนงำนซอ่มบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

3.3.1 TTA จะยงัคงเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ    

ก่อนกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้TTA ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PMTA ภำยหลงักำรเสนอขำยหลกัทรัพย์เสร็จสิน้ 
TTA จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ โดยจะมีสดัสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 65 ของทนุที่ออกและช ำระ
แล้วของบริษัทฯ TTA จึงยงัคงมีอ ำนำจควบคมุอย่ำงมีนยัส ำคญัในบริษัทฯ และมีอิทธิผลในกำรก ำหนดนโยบำย
และกำรจดักำรบริษัทฯ  โดยสำมำรถควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตำ่งๆ อำทิ กำรเลอืกตัง้กรรมกำร กำรจ่ำย
และก ำหนดเวลำกำรจ่ำยเงินปันผล และกำรอนมุตัิท ำรำยกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของตนที่อำจ
ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นรำยอื่นๆ ของบริษัทฯ หำกผลประโยชน์ของ TTA ไม่สอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ TTA อำจด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกำรโน้มน้ำวกำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท หรือกำรใช้สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนซึ่งอำจเป็นกำรขัดแย้งหรือมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทฯ หรืออำจท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำ ก่อให้เกิดอปุสรรค หรือ
เป็นกำรยบัยัง้เหตกุำรณ์ใดๆ ที่มีผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจควบคมุ 

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของหลกักำรบริหำรจดักำรที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงหน้ำที่
ในกำรสง่เสริมและสร้ำงควำมมัน่ใจของผู้ ถือหุ้นในกำรบริหำรจดักำรองค์กรโดยควำมโปร่งใส ในกำรนี ้บริษัทฯ จึง
มีกำรแต่งตัง้บคุคลภำยนอกเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน จำกกรรมกำรบริษัททัง้หมด 7 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุกำรตดัสินใจในกำรพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ มีกำร
จดัตัง้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้ขัน้ตอน
กำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ หรือข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

3.4.1 PMTA อยู่ในระหว่างการยื่นค าขออนุญาตน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้นของ TTA (Pre-emptive Right) ตำม
วิธีกำรท่ีกลำ่วไว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 9 เร่ือง ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น และในสว่นที่ 3 เร่ือง ข้อมลูเก่ียวกบักำร
เสนอขำยหลกัทรัพย์ ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำกำรรับหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เข้ำเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลำดรองส ำหรับกำรซือ้ขำยหุ้นสำมญั แม้จะคำดว่ำบริษัทฯ จะทรำบผล
กำรพิจำรณำดงักลำ่วในระยะเวลำอนัสัน้ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ได้รับช ำระค่ำหุ้นจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใน
ครัง้นี ้อยำ่งไรก็ดี ยงัคงมีควำมไมแ่นน่อนวำ่บริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ให้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เสนอขำยในครัง้นี ้จะไม่สำมำรถซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่ำหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับอนมุตัิให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อำจซือ้
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ขำยหลกัทรัพย์โดยกำรซือ้ขำยนอกตลำดหลกัทรัพย์ฯ ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงอำจมีควำมเสีย่งเก่ียวกบัสภำพคลอ่งของใน
ในกำรซือ้ขำยและอำจไม่ได้รับผลตอบแทนจำกกำรขำยหุ้นตำมที่คำดไว้หำกหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ไม่ได้รับกำร
อนญุำตให้สำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ยื่นแบบค ำขอให้รับหุ้นสำมญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยเกณฑ์บริษัทที่
ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทแกนที่ด ำเนินธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมี
เพื่อกำรเกษตร และปัจจบุนั ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำแบบค ำขอของบริษัทฯ ธนำคำร ซีไอเอ็มบี 
ไทย จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้ว
พบวำ่ PMTA มีคณุสมบตัิครบถ้วนท่ีจะสำมำรถเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิเร่ืองกำร
กระจำยกำรถือหุ้นให้แก่นกัลงทนุรำยยอ่ยที่ก ำหนดให้บริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ 1,000 รำย และจะต้อง
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ดี ที่
ปรึกษำทำงกำรเงินคำดวำ่ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคณุสมบตัิเก่ียวกบักำร
กระจำยกำรถือหุ้นครบถ้วนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดข้ำงต้น 

3.4.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

รำคำหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีอ้ำจมีแนวโน้มผนัผวนเนื่องจำกปัจจยัหลำยประกำร 
อำทิ  

 สภำวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยและประเทศเวียดนำม  

 สภำวะกำรลงทนุในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

 กำรเปลีย่นแปลงค ำแนะน ำและควำมคิดเห็นของนกัวิเครำะห์  

 ควำมผนัผวนของผลประกอบกำรรำยไตรมำส  

 ประกำศของบริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั  

 กำรเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง กำรเข้ำรับต ำแหนง่หรือลำออกของผู้บริหำรและบคุลำกรท่ีส ำคญัของบริษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลง
ภำวะอตุสำหกรรม เป็นต้น  
 

ปัจจยัข้ำงต้นและปัจจยัอื่นๆ อำจมีผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ท ำให้นกัลงทนุไม่สำมำรถ
ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ในรำคำที่เหมำะสม นอกจำกนี ้ ปัจจยัดงักลำ่วยงัอำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อ
สภำพคลอ่งของบริษัทฯ  

3.4.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงนิจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นี  ้ จ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึน้อีก 8,100,000 หุ้น จำกเดิม 
93,100,000 หุ้น รวมทัง้สิน้เป็นจ ำนวน 101,200,000 หุ้น โดยมีมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท จ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้
ของบริษัทฯ ดงักลำ่วคิดเป็นร้อยละ 8.0 ของทนุช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ท ำให้อตัรำสว่นต่ำงๆ ที่ใช้สว่นของผู้
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ถือหุ้นหรือจ ำนวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นฐำนในกำรเปรียบเทียบ อำทิ ก ำไรสทุธิต่อหุ้น (Earning per share) 
และอตัรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Return on equity) เป็นต้น มีจ ำนวนลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั 
(Dilution Effect)  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ คำดวำ่จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นีไ้ปลงทนุในโครงกำรตำ่งๆ 
ที่มีศกัยภำพในอนำคตและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์อื่นๆ จำกกำรมีสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ อำทิ เพิ่มควำมคล่องตวัในกำรจดัหำ
เงินทนุโดยเปิดโอกำสให้สำมำรถเลือกระดมทนุผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนหรือหลกัทรัพย์ประเภทอื่นๆ  ได้ใน
อนำคต เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ที่ดีในฐำนะบริษัทที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้วว่ำมีฐำนะกำรเงินที่มัน่คงและมีควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรจดักำร และเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทเพื่อดึงดดูบคุลำกรมืออำชีพมำร่วมงำน เป็นต้น 
ปัจจยัดงักลำ่วอำจท ำให้บริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัอย่ำงยัง่ยืนและมีสถำนะมัน่คงจำกโครงสร้ำงทำง
กำรเงินท่ีเหมำะสม และอำจสง่ผลให้รำยได้และก ำไรสทุธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึน้จนอำจชดเชยกบัผลกระทบ
จำกจ ำนวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนในครัง้นี ้

3.4.4 ผลกระทบที่มีต่อ TTA จากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

กำรน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 8,100,000 หุ้น 
และหุ้นสำมญัเดิมที่เสนอขำยโดย TTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น รวมกนัทัง้สิน้จ ำนวน 35,420,000 หุ้น จะสง่ผลให้ 
TTA มีสว่นแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิม ลดลงจำกร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 65 คิดเป็น 
Dilution Effect ร้อยละ 35 ของทนุช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA 
โดยผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยสำมำรถใช้สทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA ที่มีอยูเ่ดิม (Pre-emptive Rights)  

กำร Spin-off ของบริษัทฯ ยงัสง่ผลให้ TTA ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ทำงอ้อมของ Baconco ในสดัสว่นร้อยละ 100 ผำ่น
ทำงบริษัทฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีไ้ด้รับผลกระทบทำงอ้อมจำกกำรที่ TTA มีสว่นแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำร
ออกเสยีงเหลอืร้อยละ 65 อยำ่งไรก็ตำม กำร Spin-off ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสถำนะกำร
เป็นบริษัทจดทะเบียนของ TTA แตอ่ยำ่งใด 

นอกจำกนี ้กำรเสนอขำยหุ้นสำมญั PMTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น โดย TTA ยงัอำจจะสง่ผลให้ TTA บนัทึกก ำไร
จำกกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่วในงบก ำไรขำดทนุ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ของ TTA ได้ หำกรำคำเสนอขำยหุ้นสงู
กว่ำ Par value ของหุ้นสำมญั PMTA ที่มลูค่ำ 10 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำทนุที่ TTA ลงทนุใน PMTA ดงันัน้ ใน
กรณีที่ TTA มีก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่ว TTA อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตำมนโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท อย่ำงไรก็ดี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม TTA 
จะไมส่ำมำรถบนัทกึก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุดงักลำ่วในงบก ำไรขำดทนุของ  TTA ได้ แต่สว่นต่ำงระหว่ำงรำคำ
เสนอขำยหุ้นและต้นทนุเงินลงทนุจะถกูบนัทกึเข้ำเป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งของสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน (งบกำรเงินรวม) ของ TTA 
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3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นกฎหมาย 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยโดยกำรลงทุนใน Baconco ซึ่งเป็นบริษัทแกนที่จดทะเบียนจัดตัง้ใน
ประเทศเวียดนำม บริษัท Baker & McKenzie Ltd. ซึง่เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกบัคณะท ำงำน
ที่ปรึกษำกฎหมำยของ Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd. เพื่อจดัท ำข้อสรุปเปรียบเทียบโครงสร้ำงทำงกฎหมำย 
กฎหมำยบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุของประเทศไทยและประเทศเวียดนำม รวมทัง้ ได้วิเครำะห์
กฎหมำยบริษัทของเวียดนำมเปรียบเทียบกบักรณีเฉพำะของ Baconco ซึง่มีข้อก ำหนดที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกที่
ก ำหนดใน Enterprise Law ในสว่นท่ีส ำคญัและอำจมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น รวมถึง ได้มีกำรหยิบยกประเด็นที่เป็น
ข้อสงัเกตอันมีนัยส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและมำตรกำรที่บริษัทฯ และ/หรือ Baconco ได้น ำมำปรับใช้ต่อ
ประเด็นดงักลำ่ว (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสำมำรถอำ่นรำยละเอียดดงักลำ่วเพิ่มเติมได้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 8 เร่ืองข้อมลู
ส ำคญัอื่น และเอกสำรแนบ 6 

สรุปประเด็นควำมแตกตำ่งระหวำ่งกฎหมำยไทยและกฎหมำยเวียดนำมที่ส ำคญั ดงันี ้

หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 
สทิธิและหน้ำที่ของผู้
ถือหุ้น 

สิทธิในกำรร้องขอต่อศำลในกำรเพิกถอนมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น  กฎหมำยเวียดนำมก ำหนด
หลกัเกณฑ์เร่ืองสิทธิในกำรร้องขอต่อศำลใน
กำรเพิกถอนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไว้แตกต่ำงกบั
กฎหมำยไทย โดยไม่ได้ก ำหนดให้สิทธิเจ้ำของ 
(Company Owner) ในกำรเพิกถอนมติ
ดังกล่ำวได้โดยตรงส ำหรับ SMLLC โดยที่
กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดให้กรรมกำร (Board 
of Members) ของ SMLLC มีอ ำนำจในกำร
เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรได้โดยต้อง
ร้อ ง ขอต่ อศำล  ในขณะที่ กฎหมำย ไทย
ก ำหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นในกำรเพิกถอนมติ
ดงักลำ่วได้โดยตรง 

เนื่องจำกข้อบังคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 
21.2 และ 21.3) มีกำรก ำหนดให้เร่ืองส ำคญัๆ 
ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
หรือผู้ ถือหุ้ นของ PMTA ก่อน ดังนัน้ หำก 
PMTA ไมเ่ห็นชอบกบัมติดงักลำ่ว PMTA ก็อำจ
ไม่ให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองดังกล่ำวได้ตัง้แต่
แรกเร่ิม ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยใน
ประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 สิทธิในกำรขอให้มีกำรตรวจสอบกิจกำร 
กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
สิทธิในกำรขอให้มีกำรตรวจสอบกิจกำรไว้
แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย โดยไม่ได้ให้สิทธิ
เจ้ำของ (Company Owner) ในกำรแต่งตัง้
ผู้ ตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบกิจกำร
โดยตรง ในขณะที่กฎหมำยไทยก ำหนดให้ผู้ ถือ

กฎหมำยเวียดนำมได้มีกำรก ำหนดให้ PMTA 
ในฐำนะเจ้ำของสำมำรถตรวจสอบกิจกำร 
Baconco ได้ทำงอ้อมผำ่นกำรแต่งตัง้ผู้ควบคมุ 
(Controller) ของบริษัท  

ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 23.1) 
ได้ก ำหนดให้ PMTA สำมำรถแต่งตัง้ผู้ควบคมุ



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่69 

หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
หุ้นสำมำรถร้องขอให้มีกำรแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ได้โดยตรง 

(Controller) ได้จ ำนวน 1 คน โดยอำศยัมติที่
ประชมุคณะกรรมกำรของ PMTA  

ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยใน
ประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

วิธีบริหารจัดการบริษัท / การก ากับดูแลกิจการ 
กำรป้องกนัควำม
ขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 
(Conflict of 
Interest)  
               
             

กฎหมำยเวียดนำมไม่ได้มีกำรก ำหนดข้อห้ำม
กรรมกำรมิให้ประกอบกิจกำรแขง่ขนัหรือสภำพ
อย่ำงเดียวกันกับบริษัท ซึ่ งแตกต่ำงจำก
กฎหมำยไทย  

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 15.2 (c)) 
ไ ด้ ระบุใ ห้กรรมกำร ต้อง ไม่ ใ ช้ ข้อมูลของ 
Baconco เพื่อประโยชน์ส่วนตนอนัเป็นกำร
ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของ Baconco และ 
PMTA ดงันัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำย
ในประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

กรรมการบริษัท 
กำรประชมุ
คณะกรรมกำร 

กฎหมำยเวียดนำมไม่ได้ก ำหนดจ ำนวนกำร
ประชุมขัน้ต ่ำของคณะกรรมกำรบริษัทไว้ ซึ่ง
แตกต่ ำ งจำกกฎหมำยไทยที่ ก ำหนดใ ห้
คณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกำรประชุมอย่ำง
น้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ18.1) ได้
ระบุให้คณะกรรมกำรของบริษัทต้องมีกำร
ประชุมอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ ดงันัน้ ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยในประเด็นนี ้จึงไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ระยะเวลำในกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไว้แตกต่ำงกบักฎหมำย
ไทย โดยก ำหนดให้ต้องจัดส่งล่วงหน้ำก่อนวนั
ประชุมหรือไม่น้อยกว่ำ 2 วนัท ำกำร (แล้วแต่
กรณี) ในขณะที่กฎหมำยไทยก ำหนดให้บริษัท
ต้องจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้ำให้แก่ผู้
ถือหุ้นไว้ไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ18.4) ได้
ระบุใ ห้ ต้องมีกำรส่ งหนังสือ เ ชิญประชุม
คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อน
วันประชุม  ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยในประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของ
ผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
กำรมีมติไว้แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย โดย
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถขอ
ควำมเห็นเป็นลำยลกัษณ์อักษรได้โดยไม่ต้อง
จัดประชุม ในขณะที่กฎหมำยไทยก ำหนดให้
กำรขอมติเวียนไมส่ำมำรถกระท ำได้ 

ข้อบังคับบริษัทของ Baconco ไม่ได้ระบุให้
คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถลงมติเวียนได้ 
ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 20.1) 
ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทลงมติ
ตัดสินใจด้วยกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม 
ดังนัน้ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยใน



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่70 

หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
ประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
กำรสง่หนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
กำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นไว้แตกต่ำง
กับกฎหมำยไทย โดยก ำหนดให้ต้องจัดส่ง
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม หรือ 2 วันท ำกำร
ล่วงหน้ำ (แล้วแต่กรณี) เท่ำนัน้ ในขณะที่
กฎหมำยไทยก ำหนดให้บริษัทต้องจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุ 

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ18.4) ได้
ระบุใ ห้ ต้องมีกำรส่งหนังสือ เ ชิญประชุม
คณะกรรมกำรลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อน
วันประชุม  ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยในประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของ
ผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียน 
กำรเพิ่มทนุ กฎหมำยของเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เร่ือง

กำรเพิ่มทุนไว้แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย โดย
ก ำหนดให้  SMLLC อำจเพิ่มทุนโดยมีกำร
ระดมทุนจำกผู้ลงทุนรำยใหม่เพิ่มเติมได้ โดย
ต้องได้รับมติจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำร
ที่มำประชุม ในขณะที่กฎหมำยไทยก ำหนดให้
กำรเพิ่มทุนต้องได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น    
 

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 
21.3) ได้มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำร
เพิ่มทนุของ Baconco ดงันี ้ 

1. กำรเพิ่มทนุทีน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียนช ำระแล้วของ Baconco ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของ 
PMTA (ตำมข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
ข้อ 21.2 (p)) 

2. กำรเพิ่มทุนตัง้แต่ ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแล้วของ Baconco ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ PMTA 
(ตำมข้อบังคับบริษัทของ Baconco ข้อ 
21.3 (a)) 

3. กำรเพิ่มทุนซึ่งส่งผลให้ PMTA ถือหุ้นใน 
Baconco ลดลงเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของ Baconco 
ต้องได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA (ตำมข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
ข้อ 21.3 (a)) ทัง้นีจ้ะเกิดขึน้ภำยหลงัจำก
กำรแปรสภำพบริษัท 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่71 

หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
4. กำรด ำเนินกำรอื่นใดซึ่งสง่ผลให้ PMTA ถือ

หุ้นใน Baconco ลดลงตัง้แต่ร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของ Baconco 
หรือ กำรด ำ เนินกำรอื่นใดซึ่งส่งผลให้ 
PMTA ถือหุ้นใน Baconco ลดลงเหลอืน้อย
กว่ำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช ำระ
แล้วของ Baconco ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นของ PMTA (ตำมข้อบงัคบั
บริษัทของ Baconco ข้อ 21.3 (b)) 

5. กำรเพิ่มทนุหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็น
ผลให้ Baconco จะมีกำรแปรสภำพจำก 
SMLLC เป็น Multi-member Limited 
Liability Company (“MMLLC”) หรือ 
Joint Stock Company (“JSC”) ต้องได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ PMTA 
(ตำมข้อบังคับบริษัทของ Baconco ข้อ 
21.3 (d)) 

 ในกรณีนี ้คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA 
จะต้องจัดให้มีผู้ เ ช่ียวชำญเพื่อที่จะ (1) 
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงกฎหมำยระหว่ำง 
SMLLC เทียบกับ MMLLC หรือ JSC 
(แล้วแตก่รณี) และวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
กฎหมำยระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
เวียดนำม ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น และ 
(2) เสนอแนวทำงกำรปรับแก้ข้อบังคับ
บริษัทของ Baconco 

 ทัง้นี  ้ภำยหลังจำกได้ รับรำยงำนกำร
วิเครำะห์ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทของ 
PMTA จะต้องให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร
ดังกล่ำว  โดยข้อมูลกำรวิ เครำะห์จำก
ผู้ เช่ียวชำญ ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัทของ PMTA และข้อมลูอื่นที่เก่ียวข้อง 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่72 

หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
จ ะ ต้ อ ง ส่ ง ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง  PMTA 
พิจำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 

ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยใน
ประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 กฎหมำยเวียดนำมและกฎหมำยไทยก ำหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองกำรจดทะเบียนเปลี่ยน
ทุนช ำ ระแ ล้วแตกต่ำงกัน  โดยกฎหมำย
เวียดนำมมิได้ก ำหนดให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ ออก
ห ลั ก ท รั พ ย์ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ ง จ ด ท ะ เ บี ย น
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องเมื่อมีกำรช ำระเงินเพิ่มทนุแล้ว 

ในทำงปฎิบัติ ในกรณีที่มีกำรช ำระเงินลงทุน
เพิ่มเติม Baconco จะท ำกำรจดทะเบียน
เปลี่ ย น แปลงทุนช ำ ร ะ แ ล้ วดั ง กล่ ำ วต่ อ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ยกตวัอย่ำงเช่น กำรจด
ทะเบียนแก้ไขใบรับรองกำรลงทนุ (Investment 
Certificate) ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
กฎหมำยในประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของ
ผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

การควบบริษัท 
กรณีผู้ ถือหุ้นคดัค้ำน
กำรควบรวมบริษัท 

กฎหมำยเวียดนำมก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
กรณีผู้ ถือหุ้ นคัดค้ำนกำรควบรวมบริษัทไว้
แตกต่ำงกับกฎหมำยไทย  โดยมิไ ด้มีกำร
ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีผู้ ซือ้หุ้ นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีคดัค้ำนกำรควบบริษัท 

ในกรณีที่ Baconco มีกำรควบรวมกิจกำรกับ
บริษัทอื่น ข้อบังคับของ Baconco (ข้อ 21.1 
และ 21.3) ก ำหนดให้รำยกำรดังกล่ำวต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ 
PMTA ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นของ PMTA จึงสำมำรถ
ใช้สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรควบรวมบริษัทของ 
Baconco ได้  

อย่ำงไรก็ตำม หำกในท้ำยที่สดุ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA มีมติอนมุตัิให้ Baconco มีกำร
ควบรวมกิจกำรแล้ว ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ที่ไม่
เห็นด้วยก็ยงัคงมีช่องทำงโดยอำจพิจำรณำขำย
หุ้น PMTA ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยในประเด็นนี ้จึงอำจ
กระทบตอ่สทิธิของผู้ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 

เลิกบริษัท 
เหตแุหง่กำรเลกิ
บริษัท 

กฎหมำยไทยก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัด
สำมำรถเลกิโดยใช้ค ำสัง่ศำลได้ โดยศำลอำจมี
ค ำสัง่ให้เลกิบริษัทมหำชนจ ำกดั หำกมีผู้ ถือหุ้น

ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.1 และ 
21.3 (c)) ก ำหนดให้กำรเลิกกิจกำรของ 
Baconco ต้องได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือ
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หัวข้อ 
ความแตกต่างระหว่างกฎหมายไทยและ

กฎหมายเวียดนาม 
มาตรการแก้ไข ณ ปัจจุบัน ของบริษัทฯ 

และ/หรือ Baconco 
ที่มีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจ ำนวน
หุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ร้อง
ขอให้ศำลมีค ำสัง่ให้บริษัทเลกิกิจกำรด้วยเหตทุี่
ระบไุว้ตำมกฎหมำย เช่น ผู้ เร่ิมจัดตัง้บริษัทฝ่ำ
ฝืนบทบัญญัติกำรประชุมจัดตัง้บริษัทหรือ
คณะกรรมกำรไม่ปฏิบัติตำมหลัก เกณฑ์
เก่ียวกับกำรช ำระเงินค่ำหุ้น จ ำนวนผู้ ถือหุ้น
ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 15 คน หรือกิจกำรบริษัทมี
แตข่ำดทนุและไมม่ีทีทำ่จะกลบัฟืน้ตวัได้ 

ส ำหรับกำรเลิก SMLLC กฎหมำย
เวียดนำมไม่ได้ก ำหนดให้มีกำรเลิกกิจกำรตำม
ค ำสัง่ศำล SMLLC จะเลิกบริษัทได้ในกรณีที่
ระบไุว้ตำมกฎหมำยเท่ำนัน้ เช่น (ก) เมื่อสิน้สดุ
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในข้อบงัคบั
บริษัท (ข) เมื่อเจ้ำของบริษัทตัดสินใจเลิก
กิ จ ก ำ ร  โ ด ย อ ำ ศั ย อ ำ น ำ จ อ นุ มั ติ ข อ ง
คณะกรรมกำรบริษัท หรือ (ค)  ในกรณีที่
ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) 
ถกูยกเลกิ 

หุ้นของ PMTA ก่อน 

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นของ PMTA สำมำรถติดตำมผล
กำรด ำ เนินงำนและสถำนะกำร เ งินของ 
Baconco จำกกำรพิจำรณำงบกำรเงินของ 
PMTA ดังนัน้ ในกรณีที่ Baconco ขำดทุน
อย่ำงไม่มีทำงที่จะกลบัฟื้นตัวได้ ผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA อำจพิจำรณำร้องขอตอ่ศำลให้มีกำรเลกิ
กิจกำร PMTA ได้  

ดังนัน้  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยใน
ประเด็นนี ้จึงไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ลงทุน
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

Baconco มีหน่วยงำนพฒันำผลิตภณัฑ์ (Product Development Team) ซึ่งท ำกำรศึกษำและทดลองสตูรปุ๋ ยเคมีใหม่ๆ 
ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของตลำดทัง้ในประเทศเวียดนำมและตำ่งประเทศ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 เงนิลงทุน 

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ใหม่เมื่อวนัที่ 7 มิถุนำยน 2556 และประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีกำร
ประกอบธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) สินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงอยู่ในรูปของเงินลงทนุ ซึ่ง
เป็นกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.0 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วในบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ 
Baconco และ PMTA SG อย่ำงไรก็ดี รำยกำรซือ้และรับโอนหุ้นสำมญัใน Baconco และ PMTA SG จำก Soleado 
บรรลผุลส ำเร็จเมื่อวนัท่ี 1 ตลุำคม 2556 และวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556 ตำมล ำดบั สง่ผลให้บริษัทฯ ไมม่ีกำรบนัทกึมลูค่ำ
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยดงักลำ่วในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และไม่มีกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบระยะเวลำตัง้แต่
วนัท่ี 7 มิถนุำยน 2556 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทยอ่ยทัง้ 2 แห่ง มลูค่ำรวมทัง้สิน้ 905.1 ล้ำนบำท
ตำมที่ปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชีใหมส่ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ ำแนกตำม
บริษัท 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่จัดตัง้และ                  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียนที่ออก
และช าระแล้ว                
ของบริษัทย่อย 

เงนิลงทุนของบริษัทฯ                               
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

สัดส่วน 
การถือหุ้น          

มูลค่าแสดง                  
โดยวิธีราคาทุน 

Baconco Co., Ltd. 
(“Baconco”) 

- จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั
ในประเทศเวียดนำมเม่ือวนัที่ 27 
เมษำยน 2538 

- ประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรม
เคมีเพ่ือกำรเกษตร 
(Agrochemical) 

- 377,072,638,790 
เวียดนำมดอง (VND)  

 

ร้อยละ 
100.0 

- 904,048,627 บำท 
- บริษัทฯ ซือ้และรับโอนหุ้น

ของ Baconco จำก 
Soleado เม่ือวนัที่ 1 
ตลุำคม 2556 

PM Thoresen Asia 
(Singapore) Pte. 
Ltd. (“PMTA SG”) 1/ 

- จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั
ในประเทศสิงคโปร์เม่ือวนัที่ 26 
กมุภำพนัธ์ 2552 

- ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไป โดย
มุง่เน้นกำรสนบัสนนุ Baconco 
ในกำรจดัซือ้และจดัหำวตัถดุบิ
จำกตำ่งประเทศเป็นหลกั 

- 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 
(SGD) 

 

 

ร้อยละ 
100.0 

- 1,015,553 บำท 
- บริษัทฯ ซือ้และรับโอนหุ้น

ของ PMTA SG จำก 
Soleado เม่ือวนัที่ 12  
พฤศจิกำยน 2556 

หมำยเหต:ุ 1/ บริษัทฯ ซือ้และรับโอนหุ้นสำมญัใน Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. จำก Soleado พร้อมทัง้เปลี่ยนชื่อมำ
เป็น PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. (“PMTA SG”) เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 และได้ด ำเนินกำรเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วจำกเดิมที่ 1 เหรียญสิงคโปร์มำอยู่ที่ 40,000 เหรียญสิงคโปร์ แล้วเสร็จเม่ือวนัที่ 28 
มีนำคม 2557 ทัง้นี ้PMTA SG ไม่มีกำรประกอบธุรกิจในเชิงพำณิชย์อย่ำงมีสำระส ำคัญตัง้แต่วันที่จดทะเบียนก่อตัง้
ภำยใต้กฎหมำยสิงคโปร์ สำเหตทุี่บริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดจำก Soleado เกิดจำกกำรปรับ
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้ชดัเจนและลดประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ กล่ำวคือ เพื่อไม่ให้มีรำยกำร
ซือ้วตัถดุิบจำก Soleado ตำมนโยบำยรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต บริษัทฯ จงึด ำเนินกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัท
ยอ่ยอีกหนึ่งแหง่ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ในประเทศเวียดนำม และก ำหนดให้บริษัทยอ่ยดงักล่ำวด ำเนินกำรแทนที่ 
Soleado ในสว่นของธุรกรรมกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco ทัง้นี ้
PMTA SG ได้เข้ำเจรจำหำรือกับผู้จดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย โดยสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบ
หลักใช้ส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้แก่ Baconco ได้ตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2557 (โปรดศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2.3 ข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) 

5.2 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง จึงไม่ได้
เป็นเจ้ำของทำงตรงในอำคำร อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ถำวรอื่นใด รวมถึงบริษัทฯ มี Baconco เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียว (Core Subsidiary) เนื่องด้วยเหตผุลดงักลำ่ว รำยละเอียดสนิทรัพย์ถำวรจะสะท้อนมลูค่ำตำม
บญัชีหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ถำวรของ Baconco ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจทัง้จ ำนวน ซึ่งเท่ำกบั 521.0 
ล้ำนบำทหรือคิดเป็นสดัส่วนเท่ำกับร้อยละ 32.3 ของสินทรัพย์รวมตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยส ำหรับรอบปีบญัชีใหมส่ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                             

หลังหกัค่าเสื่อมราคาสะสม                             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ล้านบาท) 1/ 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

อำคำร 314.8 Baconco เป็นเจ้ำของ 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 60.4 Baconco เป็นเจ้ำของ 

ยำนพำหนะ 26.5 Baconco เป็นเจ้ำของ 

อปุกรณ์ส ำนกังำน 0.7 Baconco เป็นเจ้ำของ 

สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 118.6 Baconco เป็นเจ้ำของ 

รวม 521.0  

หมำยเหต:ุ  1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0016 บำทตอ่เวียดนำมดองรำยวนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 

รำยกำรสนิทรัพย์ถำวรตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นสำมำรถแสดงรำยละเอียดจ ำแนกตำมประเภทของสนิทรัพย์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 อาคาร 

มลูค่ำตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของอำคำรของ Baconco ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบ
กำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส ำหรับรอบปีบญัชีใหมส่ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่77 

ล าดับ สถานที่ตัง้ วัตถุประสงค์ 

มูลค่าตามบัญชี         
ณ วันที่                            

31 ธันวาคม 2557           
(ล้านบาท) 1/ 

ภาระผูกพัน 

1 นิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ 
Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใต้ของ
ประเทศเวียดนำม 

ส ำนกังำนใหญ่ 
โรงงำนผลิตและอำคำร
จดัเก็บสินค้ำ (BCC I) 

67.3 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
ธนำคำรพำณิชย์แหง่หนึ่งใน

ประเทศเวียดนำม 1/ 2/ 

2 อำคำรจดัเก็บสินค้ำ 
(BCC III) 

59.5 

3 อำคำรจดัเก็บสินค้ำ 
(BCC V) 

188.8 - 

รวม 314.8  

หมำยเหต:ุ  1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0016 บำทตอ่เวียดนำมดองรำยวนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
 2/ Baconco ได้น ำสินทรัพย์ถำวร ได้แก่ อำคำร เคร่ืองจักร อปุกรณ์และสิทธิกำรใช้ที่ดิน (Land Use Right) รวมทัง้
สินทรัพย์หมนุเวียนจ ำนวนหนึ่งเป็นหลกัประกันวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์หลกั 2 แห่งของ Baconco ในประเทศ
เวียดนำม ทัง้ในสกุลเงินเวียดนำมดองและดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมียอดวงเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ทัง้ 2 แห่งรวมกัน
ประมำณ 632 ล้ำนบำท  

5.2.2 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

มลูค่ำตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ของ Baconco ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมที่
ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับรอบปีบัญชีใหม่สิน้สุดวันที่  31 ธันวำคม 2557 มี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ประเภท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี         
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2557          
(ล้านบาท) 1/ 

ภาระผูกพัน 

1 เคร่ือง USP Baconco เป็นเจ้ำของ 5.2 หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
ธนำคำรพำณิชย์แหง่หนึ่งใน

ประเทศเวียดนำม 1/ 2/ 2 เคร่ืองผลิตปุ๋ ยชนิดคอมแพ็ค (Compact) Baconco เป็นเจ้ำของ 4.1 

3 เคร่ืองผลิตปุ๋ ยชนิดม็ด (Granular) Baconco เป็นเจ้ำของ 6.4 

4 เคร่ืองคลกุเคล้ำ (Bulk Blending) Baconco เป็นเจ้ำของ - 

5 เคร่ืองบรรจหุอ่ (Bagging) Baconco เป็นเจ้ำของ 10.1 

6 ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย Baconco เป็นเจ้ำของ 14.1 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่78 

ล าดับ ประเภท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี         
ณ วันที่                 

31 ธันวาคม 2557          
(ล้านบาท) 1/ 

ภาระผูกพัน 

7 อ่ืนๆ Baconco เป็นเจ้ำของ 11.6 

8 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (BCC III) Baconco เป็นเจ้ำของ 5.8 

9 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (BCC V) Baconco เป็นเจ้ำของ 3.1 - 

รวม 60.4  

หมำยเหต:ุ  1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0016 บำทตอ่เวียดนำมดองรำยวนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 
2/ Baconco ได้น ำสินทรัพย์ถำวร ได้แก่ อำคำร เคร่ืองจักร อปุกรณ์และสิทธิกำรใช้ที่ดิน (Land Use Right) รวมทัง้
สินทรัพย์หมนุเวียนจ ำนวนหนึ่งเป็นหลกัประกันวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์หลกั 2 แห่งของ Baconco ในประเทศ
เวียดนำม ทัง้ในสกุลเงินเวียดนำมดองและดอลลำร์สหรัฐฯ โดยมียอดวงเงินจำกธนำคำรพำณิชย์ทัง้ 2 แห่งรวมกัน
ประมำณ 632 ล้ำนบำท 

5.2.3 สินทรัพย์ถาวรอื่น 

มลูค่ำตำมบญัชีหลงัหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ถำวรอื่น ประกอบไปด้วยยำนพำหนะ อุปกรณ์ส ำนกังำนและ
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงของ Baconco ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยส ำหรับรอบปีบญัชีใหมส่ิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี                
ณ วันที่                                 

31 ธันวาคม 2557  
(ล้านบาท) 1/ 

ยำนพำหนะ สนบัสนนุกำรประกอบธุรกิจ Baconco เป็นเจ้ำของ 26.5 

อปุกรณ์ส ำนกังำน สนบัสนนุกำรประกอบธุรกิจ Baconco เป็นเจ้ำของ 0.7 

สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิด
เม็ด (Granular) 

Baconco เป็นเจ้ำของ 118.6 

รวม 145.8 

หมำยเหต:ุ  1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0016 บำทตอ่เวียดนำมดองรำยวนั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557  

5.2.4 เงนิจ่ายล่วงหน้าส าหรับสิทธิการใช้ที่ดิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มูลค่ำตำมบัญชีหลงัหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของเงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสิทธิกำรใช้ที่ดิน 
(Land Use Right) ของ Baconco ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจเทำ่กบั 1.9 ล้ำนบำท ทัง้นี ้Baconco น ำสิทธิกำรใช้ที่ดินตำม
มลูคำ่ดงักลำ่วใช้เป็นสว่นหนึง่ของหลกัประกนัวงเงินสนิเช่ือกบัธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำม  



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่79 

5.3 สัญญาส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.3.1 สัญญาเช่าที่ดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 Baconco มีสญัญำเช่ำที่ดินดงัตอ่ไปนี ้

สถานที่ตัง้ ผู้ให้เช่า 
ขนาดพืน้ที่ 

(ตร.ม.) 
อายุ

สัญญา (ปี) 
ค่าเช่า/บริการ 1/ เร่ิมต้น สิน้สุด 

ส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนผลิต
และอำคำรจดัเก็บสินค้ำ 
(BCC I) 
นิคมอตุสำหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau 
ทำงตอนใต้ของประเทศ
เวียดนำม 3/ 

IZICO 40,000 20 5.6 บำท/ตร.ม./ปี     
(เฉพำะคำ่บริกำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำน) 2/ 

20 ต.ค. 2541 19 ต.ค. 2561 

IZICO 15,916 47 23.4 บำท/ตร.ม./ปี     
(รวมคำ่บริกำร

โครงสร้ำงพืน้ฐำน) 

20 ต.ค. 2541 27 เม.ย. 2588 

โครงกำรอำคำรจดัเก็บสินค้ำ        
(BCC III) 
นิคมอตุสำหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau 
ทำงตอนใต้ของประเทศ
เวียดนำม 3/ 

IZICO 12,794 34 54.3 บำท/ตร.ม./ปี 
(รวมคำ่บริกำร

โครงสร้ำงพืน้ฐำน) 

22 ก.ค. 2554 27 เม.ย. 2588 

โครงกำรอำคำรจดัเก็บสินค้ำ       
(BCC V) 
นิคมอตุสำหกรรม Phu My I 
เขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau 
ทำงตอนใต้ของประเทศ
เวียดนำม 3/ 

IZICO 50,000 33 54.3 บำท/ตร.ม./ปี 
(รวมคำ่บริกำร

โครงสร้ำงพืน้ฐำน) 

17 ก.พ. 2555 27 เม.ย. 2588 

ส ำนกังำนตวัแทน 
อำคำร Petroland 
Ho Chi Minh City 

Petroland 
Co., Ltd. 

163 5 486.8 บำท                  
/ตร.ม./เดือน 

(รวมคำ่บริกำร) 

15 ส.ค. 2555 12 ส.ค. 2560 

สำขำ 
อำคำร Thanh Dat              
Hai Phong City 

Hai Phong 
Port Trading 

and 
Services 

70 2 18,480 บำท/เดือน 
(รวมคำ่บริกำร) 

 

1 มี.ค. 2558 28 ก.พ. 2561 

ที่เก็บและกระจำยสินค้ำ 
Hai Phong City 

Le Quoc 
Co., Ltd. 

2,000 5 75,000 บำท/เดือน 
(รวมคำ่บริกำร) 

 

1 ธ.ค. 2556 30 พ.ย. 2561 

หมำยเหต:ุ 1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรำยเดือน 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดองและ 32.9082 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับ
เดือนธันวำคม 2557 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่80 

 2/ Baconco มีกำรจำ่ยลว่งหน้ำในสว่นของคำ่เชำ่ประมำณ 17.8 บำท/ตร.ม./ปี สง่ผลให้ในแต่ละปีตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
Baconco มีหน้ำที่ต้องช ำระเพียงแค่ค่ำบริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนประมำณ 5.6 บำท/ตร.ม./ปี (ดขู้อมลูเก่ียวกับกำรต่อ
อำยขุองสญัญำเชำ่ที่ดินฉบบันีใ้นข้อ 2.2.3 เร่ือง ปัจจยัควำมเสี่ยง) 

 3/ Baconco เป็นผู้ ถือครองสิทธิกำรใช้ที่ดิน (Land Use Right) ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำและขอบข่ำยกำรประกอบ
ธุรกิจที่ Baconco สำมำรถกระท ำได้ตำมเง่ือนไขภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) 

Baconco ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลงทนุพฒันำโครงกำร BCC V-B บนพืน้ที่ขนำดประมำณ 50,000 
ตำรำงเมตรภำยใต้สญัญำเช่ำที่ดินกบั IZICO ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนกำรจดัเตรียมสญัญำ ตลอดจนเอกสำรส ำคญัอื่นที่
เก่ียวข้อง โดยเง่ือนไขสญัญำเช่ำที่ดินแปลงดงักลำ่วจะมีคำ่เช่ำในอตัรำเท่ำกบัสญัญำเช่ำที่ดินของโครงกำรอำคำรจดัเก็บ
สนิค้ำ BCC V หรืออยูท่ี่ประมำณ 54.3 บำทต่อตำรำงเมตรต่อปี (รวมค่ำบริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน) และมีอำยขุองสญัญำ
อยู่ที่ประมำณ 31 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 5 สิงหำคม 2557 จนถึงวนัที่ 27 เมษำยน 2588 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลำและ
ขอบข่ำยกำรประกอบธุรกิจที่ Baconco สำมำรถกระท ำได้ตำมเง่ือนไขภำยใต้ใบอนุญำตกำรลงทุน ( Investment 
Certificate) 

5.3.2 การประกันภยั 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 Baconco มีกำรท ำกรมธรรม์ประกนัภยัประเภทประกนัภยัควำมเสี่ยงทกุชนิด (All Risks) ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้ส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนและอำคำรจดัเก็บสินค้ำทกุแห่ง (BCC I BCC III และ BCC V) ในนิคมอตุสำหกรรม 
Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria Vung Tau ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม 

ผู้ รับประกัน ผู้เอาประกัน 
รายละเอียดสินทรัพย์            

ที่เอาประกันภัย 
กรมธรรม์ ทุนประกัน 1/ 

ระยะเวลา
ประกันภัย 

Bao Minh 
Insurance 
Corporation 

Baconco ส ำนกังำนใหญ่ โรงงำน อำคำร
จดัเก็บสินค้ำ (BCC I BCC III         
และ BCC V) ส ำนกังำนตวัแทน 
สำขำและที่เก็บและกระจำย
สินค้ำในประเทศเวียดนำม 

 

ประกนัควำมเสี่ยง
ทกุชนิด 

1,871.9         
ล้ำนบำท 

1 มิ.ย. 2557              
– 31 พ.ค. 2559 

หมำยเหต:ุ  1/ อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรำยเดือน 0.0015 บำทตอ่เวียดนำมดองส ำหรับเดือนธันวำคม 2557 

5.4 เคร่ืองหมายการค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 Baconco ได้มีกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำจ ำนวนหนึ่งส ำหรับกำรประกอบธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ดงัตอ่ไปนี ้
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5.4.1 เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            
จดทะเบียน 

วันจดทะเบียน วันหมดอายุ (ถ้ามี) 

 

Baconco 67880 02/07/2004 02/07/2024 

 

Baconco 69712 02/07/2004 02/07/2024 

 

Baconco 69713 02/07/2004 02/07/2024 

 

Baconco 69714 02/07/2004 02/07/2024 

 
Baconco 77379 31/12/2004 31/12/2024 

 

Baconco 74380 31/12/2004 31/12/2024 

 

 
Baconco 78380 31/12/2004 31/12/2024 

 

Baconco 86844 15/07/2005 15/07/2015 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่82 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            
จดทะเบียน 

วันจดทะเบียน วันหมดอายุ (ถ้ามี) 

 

Baconco 105979 17/03/2006 17/03/2016 

 
Baconco 112019 30/05/2007 30/05/2017 

 

 
 

Baconco 123089 11/01/2008 11/01/2018 

 

 
 

Baconco 182420 30/09/2005 30/09/2015 

 

 

 
 

Baconco 169017 30/05/2007 30/05/2017 

 

 
 

Baconco 195453 27/12/2010 27/12/2020 

 

 
 

Baconco 194908 27/12/2010 27/12/2020 

 

Baconco 123114 11/01/2008 11/01/2018 

 

Baconco 123113 11/01/2008 11/01/2018 

 

Baconco 123090 11/01/2008 11/01/2018 

 
Baconco 111958 01/06/2006 01/06/2016 
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เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            
จดทะเบียน 

วันจดทะเบียน วันหมดอายุ (ถ้ามี) 

 

Baconco 112018 30/05/2007 30/05/2017 

 

 

Baconco 91498 30/09/2005 30/09/2015 

 

Baconco 131551 02/07/2004 02/07/2024 

 
Baconco 109476 01/06/2006 01/06/2016 

 

 
 

Baconco 159032 30/09/2005 30/09/2015 

 

 

Baconco 151949 17/06/2009 17/06/2019 
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5.4.2 เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศลาว 

เคร่ืองหมายการค้า 
เจ้าของ             

ผู้จดทะเบียน 
หมายเลข            
จดทะเบียน 

วันจดทะเบียน วันหมดอายุ (ถ้ามี) 

 

Baconco Class (01) 22617 16/02/2011 16/02/2021 

Baconco Class (05) 22618 16/02/2011 16/02/2021 

Baconco Class (31) 22619 16/02/2011 16/02/2021 

 

Baconco Class (01) 22645 23/02/2011 23/02/2021 

Baconco Class (05) 22646 23/02/2011 23/02/2021 

Baconco Class (31) 22647 23/02/2011 23/02/2021 

5.4.3 เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา 

นอกเหนือไปจำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศเวียดนำมและประเทศลำวข้ำงต้น Baconco ก ำลงัอยู่ใน
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อขอจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำจ ำนวนหนึง่ในประเทศกมัพชูำ 

อนึง่ ส ำหรับตลำดตำ่งประเทศอยำ่งเช่น ในประเทศลำวและประเทศกมัพชูำ กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำไม่ใช่เป็น
ข้อบงัคบัตำมกฎหมำยส ำหรับกำรสง่ออกสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเข้ำไปขำยและจดัจ ำหนำ่ยในตลำดประเทศนัน้ๆ 
หำกแต่เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ประกอบกำรรำยอื่นมำใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองในเชิงพำณิชย์หรือ
เพื่อประโยชน์อยำ่งหนึง่อยำ่งใดโดยไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำก Baconco 

5.5 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงาน 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในธรุกิจในอตุสำหกรรมเคมเีพื่อกำรเกษตรและธุรกิจที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมและใน

ตำ่งประเทศ ธุรกิจเชำ่พืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำในประเทศเวียดนำม และธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ พิจำรณำวำ่เหมำะสม เพื่อ

มุง่เน้นให้เกิดกำรสร้ำงกลุม่ธุรกิจหลกัที่เข้มแขง็ในภำพรวม 
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6. โครงการในอนาคต 

ปัจจุบัน Baconco มีโครงกำรเพื่อพัฒนำธุรกิจ 2 โครงกำร ได้แก่ (1) โครงกำรขยำยพืน้ที่และอำคำรเพื่อธุรกิจใน
อุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ และ (2) โครงกำรลงทุนในอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรผลิตถงุพลำสติก (Polypropylene Bag หรือ PP Bag) โดยทัง้ 2 โครงกำรมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มโอกำสกำร
ขยำยธุรกิจและปรับปรุงผลด ำเนินงำน 

6.1 โครงการขยายพืน้ที่และอาคารเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตรและธุรกิจให้เช่าพืน้ที่
โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

ปัจจบุนั Baconco มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 118,710 ตำรำงเมตร แบง่เป็นพืน้ท่ีที่สำมำรถจดัสรรให้เช่ำเพื่อจดัเก็บสนิค้ำรวมกนัทัง้สิน้ 
31,800 ตำรำงเมตร โดยมีโครงกำรลงทนุในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรผลติถงุพลำสติก (สำมำรถอำ่นรำยละเอียดได้ในข้อ 6.3 
ด้ำนลำ่ง) รวมทัง้ มีผลประกอบกำรที่ดีจำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ กลำ่วคือ รำยได้จำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่
โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำในรอบบญัชีปี 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 7.7 ล้ำนบำท 17.3 ล้ำนบำท และ 29.3 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือมีอตัรำเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compounded Annual Growth Rate หรือ CAGR) ประมำณร้อยละ 95 ต่อปี 
ในขณะท่ีรำยได้จำกธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 9.6 
ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 2.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 41.2 จำกงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัเดียวกนัในปีก่อนหน้ำ ดงันัน้ เพื่อรองรับและ
สนบัสนนุกำรประกอบและขยำยธุรจกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco และตอบสนองตอ่ควำมต้องกำร
เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I นัน้ Baconco จึงมีโครงกำรขยำยอำคำรเพื่อธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อ
เก็บสนิค้ำ 

โครงกำรขยำยพืน้ท่ีและอำคำรเพื่อธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำจะ
เป็นกำรสร้ำงอำคำรโรงงำนใหมซึ่งตัง้อยู่ติดกบั BCC V โดยเป็นลกัษณะอำคำรสว่นต่อขยำยของ BCC V และจะมีช่ือ
เรียกวำ่ BCC V-B โดยมีพืน้ท่ีรวมประมำณ 29,200 ตำรำงเมตร ซึง่จะแบง่กำรก่อสร้ำงเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 จะมีขนำด
พืน้ที่ให้เช่ำจัดเก็บสินค้ำอยู่ที่ประมำณ 11,200 ตำรำงเมตร และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกรำคม 2558 จำกนัน้ 
Baconco จึงค่อยพิจำรณำเร่ิมด ำเนินงำนในระยะที่ 2 เพื่อพฒันำพืน้ที่ให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำอีกประมำณ 18,000 ตำรำง
เมตรต่อไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 โครงกำรนีจ้ะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุประมำณ 6,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คำ่ที่ดิน คำ่สร้ำงอำคำร และคำ่อปุกรณ์ ทัง้นี ้โครงกำรนีจ้ะมีประโยชน์ต่อ Baconco 3 ประกำรได้แก่ (1) 
จะเป็นกำรขยำยพืน้ท่ีเพื่อรองรับโครงกำรลงทนุในอปุกรณ์และเคร่ืองจกัรผลิตถงุพลำสติก (Polypropylene Bag หรือ PP 
Bag) ซึ่งจะเป็นกำรเพิ่มศกัยภำพและประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของ Baconco (2) จะท ำให้ Baconco สำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรเก็บสนิค้ำของลกูค้ำได้มำกขึน้ซึง่จะเป็นผลดีตอ่ผลด ำเนินงำนของ Baconco และบริษัทฯ และ (3) จะ
สง่ผลให้ Baconco มีเสถียรภำพด้ำนผลประกอบกำรมำกขึน้ โดยจะมีแหลง่รำยได้ตอ่เนื่อง (Recurring Income) ที่เพิ่มขึน้
ซึง่เป็นอีกวิธีในกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของกลุม่ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 
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6.2 โครงการลงทุนในอุปกรณ์และเคร่ืองจักรผลิตถุงพลาสติก (Polypropylene Bag หรือ PP Bag)  

ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีของ Baconco จะถกูบรรจุในถงุพลำสติกก่อนน ำสง่ให้แก่ลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยในปีบญัชี 2557 Baconco มีกำรใช้ถงุพลำสติกเพื่อบรรจุผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีจ ำนวนทัง้สิน้ 5.0 ล้ำนถงุตำมล ำดบั หรือ
คิดเป็นมลูค่ำรวมประมำน 44,667.1 ล้ำนเวียดนำมดอง ดงันัน้ Baconco จึงเล็งเห็นโอกำสกำรลงทุนในอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรผลติถงุพลำสติกเพื่อลดคำ่ใช้จ่ำย และเพิ่มศกัยภำพและประสทิธิภำพกำรประกอบธุรกิจ 

Baconco คำดว่ำโครงกำรลงทุนในอุปกรณ์และเคร่ืองจักรผลิตถุงพลำสติกจะส่งผลให้ Baconco มีก ำลงักำรผลิต
ถงุพลำสติกถึง 10 ล้ำนถงุต่อปี โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทนุประมำน 2,500,000 ถึง 2,700,000 เหรียญสหรัฐฯ อปุกรณ์
และเคร่ืองจกัรผลติถงุพลำสติกนีค้ำดวำ่จะตัง้อยูใ่น BCC V-B ซึง่ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง ทัง้นี ้โครงกำรดงักลำ่วจะมี
ประโยชน์ต่อ Baconco 2 ประกำรได้แก่ (1) จะเปิดโอกำสให้ Baconco สำมำรถผลิตถงุพลำสติกได้ด้วยตนเองเพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัถงุพลำสติกเพื่อบรรจุผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี และ (2) จะเปิดโอกำสให้ Baconco มีรำยได้อื่นเพิ่มจำกกำร
ผลิตถงุพลำสติกเพื่อขำยให้กบับุคคลภำยนอก เนื่องจำกอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรมีก ำลงักำรผลิตมำกกว่ำกำรใช้จริงของ 
Baconco 

ทัง้นี ้โครงกำรดงักลำ่วอยูใ่นขัน้ตอนกำรศกึษำควำมเป็นไปได้ ซึง่คำดวำ่จะมีผลสรุปภำยในปี 2559   
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 PMTA และบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยซึง่อำจก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยอื่นใดที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ PMTA และบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 
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8. ข้อมูลส ำคัญอื่น 

8.1 ข้อเปรียบเทียบทำงกฎหมำยของประเทศไทยและประเทศเวียดนำม  

กำรเปรียบเทียบกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดัของประเทศไทยเทยีบกบักฎหมำยวสิำหกิจของประเทศเวียดนำม 

เนื่องจำก PMTA ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จด
ทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ของประเทศไทยและถือหุ้นใน Baconco ในสดัสว่น
ร้อยละ 100 ของทนุช ำระแล้วโดย Baconco เป็นบริษัทจ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member 
Limited Liability Company หรือ “SMLLC”) ที่จดทะเบียนจัดตัง้ ภำยใต้กฎหมำยของเวียดนำม บริษัท Baker & 
McKenzie Ltd. ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทฯ จึงได้ร่วมกบัคณะท ำงำนที่ปรึกษำกฎหมำยของ Baker & McKenzie 
(Vietnam) Ltd. เพื่อจัดท ำสรุปเปรียบเทียบโครงสร้ำงทำงกฎหมำยบริษัทและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรลงทุนของ
ประเทศไทยและเวียดนำม รวมทัง้ได้วิเครำะห์กฎหมำยบริษัทของเวียดนำมเปรียบเทียบกบักรณีเฉพำะของ Baconco ซึง่มี
ข้อก ำหนดที่มีควำมแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดใน Enterprise Law ในสว่นที่ส ำคญัและอำจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น รวมถึง
ได้มีกำรหยิบยกประเด็นที่เป็นข้อสงัเกตอนัมีนยัส ำคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและมำตรกำรที่  PMTA และ/หรือ Baconco ได้
น ำมำปรับใช้ต่อประเด็นดงักลำ่ว (หำกมี) โดยในกำรจดัท ำสรุปเปรียบเทียบกฎหมำยดงักล่ำวนี  ้ ที่ปรึกษำกฎหมำยได้
วิเครำะห์จำกตวับทกฎหมำยของประเทศไทยและกฎหมำยของเวียดนำมที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัจดัท ำตำรำงเปรียบเทียบ 
โดยกำรวิเครำะห์กฎหมำยนี ้ไมร่วมถึงกฎหมำยที่อำจมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกำรตีควำมกฎหมำยของศำลไทย หรือ
หนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจที่เก่ียวข้องของเวียดนำมที่อำจมีขึน้ในอนำคต ดงันี ้

กฎหมำยของประเทศไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพง่ ข้อบงัคบัวำ่ด้วยกำรไกลเ่กลีย่ข้อพิพำทนอกศำล
ของส ำนักระงับข้อพิพำทส ำนักงำนศำลยุติธรรมและประมวลจริยธรรมของผู้ ประนีประนอม  พระรำชบัญญัติ
อนญุำโตตลุำกำร พ.ศ. 2545 พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรขดักนัของกฎหมำย พ.ศ. 2481 พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัดพ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน  
พ.ศ. 2520 พระรำชบญัญัติควบคมุกำรแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ประมวลรัษฎำกรพระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจ
ของคนตำ่งด้ำวพ.ศ. 2542 รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมำยดงักลำ่ว (หำกมี) เป็นต้น 

ในสว่นกฎหมำยของเวียดนำม ได้แก่ ประมวลกฎหมำยแพ่ง Civil Code No. 33/2005/QH11 ซึ่งสภำแห่งชำติ (National 
Assembly) ลงมติเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน ค.ศ. 2005 ("Civil Code") ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพง่ Civil 
Proceedings Code No.24/2004/QH11 ซึ่งสภำแห่งชำติลงมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 15 มิถนุำยน ค.ศ. 2004 ตำมที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดย Law No. 65/2001/QH12 ซึ่งสภำแห่งชำติลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มีนำคม ค.ศ. 2011 ("Civil 
Proceedings Code") กฎหมำยวำ่ด้วยวสิำหกิจ Enterprise Law No. 60/2005/QH11 ซึง่สภำแหง่ชำติลงมติเห็นชอบเมื่อ
วนัที่ 29 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2005 ตำมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย Law No. 37/2013/QH13 ซึ่งสภำแห่งชำติลงมติเห็นชอบเมื่อ
วนัที่ 20 มิถนุำยน ค.ศ. 2013 ("Enterprise Law") กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงทนุ Investment Law No. 59/2005/QH11 ซึ่ง
สภำแหง่ชำติลงมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2005 ("Investment Law") ค ำสัง่ในเร่ืองของกำรควบคมุอตัรำ
แลกเปลีย่น No. 28/2005/PL-UBTVQH11 ลงวนัท่ี 13 ธนัวำคม ค.ศ. 2005 ของคณะกรรมำธิกำรสภำแหง่ชำต ิ(Standing 
Committee of the National Assembly) ("FX Ordinance") หนงัสือเวียน Circular No. 186/2010/TT-BTC ลงวนัที่ 18 
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พฤศจิกำยน ค.ศ. 2001 ของกระทรวงกำรคลงั (Ministry of Finance) วำ่ด้วยกำรสง่เงินปันผลออกนอกประเทศโดยองค์กร
หรือบคุคลตำ่งชำติซึง่ประกอบกิจกำรลงทุนโดยตรงในเวียดนำม ("Circular No. 186") 

ทัง้นี ้ที่ปรึกษำกฎหมำยได้วิเครำะห์ประเด็นควำมแตกต่ำงของกฎหมำยของทัง้สองประเทศและได้ชีใ้ห้เห็นถึงแนวทำงใน
กำรขจัดควำมแตกต่ำงที่อำจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นของ  Baconco ไว้ในกำรวิเครำะห์ดงักล่ำวแล้ว หำกจะอธิบำย
โดยสงัเขป ภำยใต้ระบบกฎหมำยเวียดนำม SMLLC  ซึง่มีผู้ลงทนุเพียงหนึง่รำยนัน้จะมีลกัษณะและกฎหมำยก ำกบัดแูลที่
ต่ำงไปจำกรูปแบบขององค์กรธุรกิจอื่น เช่น  บริษัทจ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของหลำยรำย (Multiple-Member Limited 
Liability Company หรือ "MMLLC") ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ลงทนุมำกกว่ำหนึ่งรำยแต่ไม่เกินห้ำสิบรำยซึ่งอำจจะเป็นองค์กร
ธุรกิจหรือบคุคลธรรมดำหรือทัง้สองอย่ำง หรือ บริษัทร่วมหุ้น  (Joint Stock Company หรือ "JSC") ซึ่งเป็นบริษัทที่ทนุจด
ทะเบียนแบง่ออกเป็นหุ้นๆ และมีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นองค์กรธุรกิจหรือบคุคลธรรมดำหรือทัง้สองอย่ำงตัง้แต่สำมคนขึน้ไปโดยที่
บริษัทร่วมหุ้นดงักลำ่วสำมำรถระดมทนุในตลำดหลกัทรัพย์ได้  ซึ่งกรณีของ MMLLC สิทธิของเจ้ำของจะต้องเท่ำเทียมกนั 
(ตำมสว่นของผู้ลงทนุ) แต่ในกรณีเป็น JSC สิทธิของผู้ลงทนุอำจแตกต่ำงกนัได้เนื่องจำก JSC สำมำรถมีหุ้นบริุมสิทธิซึ่ง
ก ำหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นให้ตำ่งกนัได้  

ดงันัน้ ในภำพรวม SMLLC ซึง่มีผู้ลงทนุเพียงหนึง่รำยนัน้ อำจจะให้สทิธิผู้ลงทนุท่ีจะก ำกบัดแูลบริษัทโดยตรงมำกกวำ่ JSC 
ที่มีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยและสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยก็อำจจะก ำหนดตำ่งกนัไปในกรณีที่มีหุ้นบริุมสทิธิ ทัง้นี ้หำก Baconco 
กระท ำกำรใด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มทุนหรือกำรโอนทุนจดทะเบียนหรืออื่นใดซึ่งท ำให้  SMLLC แปรสภำพเป็น MMLLC 
หรือ JSC ก็จะต้องขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อนตำมที่มีก ำหนดอยูใ่นข้อบงัคบัของ Baconco ซึ่งถือเป็น
กลไกที่จะลดผลกระทบต่อสิทธิของ PMTA ในฐำนะผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นของ PMTA ด้วย อนึ่ง เนื่องจำกบทวิเครำะห์
ประเด็นควำมแตกตำ่งของกฎหมำยของทัง้สองประเทศ เป็นกำรเปรียบเทียบระหวำ่งบริษัทมหำชนตำมกฎหมำยไทยซึง่มีผู้
ถือหุ้นหลำยคน (ซึง่หำกจะกลำ่วไปแล้วเปรียบเทียบได้กบั JSC ในเวียดนำม) และ SMLLC ตำมกฎหมำยเวียดนำมซึ่งมีผู้
ลงทุนเพียงหนึ่งรำย ควำมแตกต่ำงทำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัทมหำชนตำมกฎหมำยไทย และ SMLLC ตำมกฎหมำย
เวียดนำมในบำงหวัข้อจึงไมส่ำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกนัได้โดยตรง เช่น กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทมหำชนไทยกบักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (Board of Members) เป็นต้น โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดข้อ
เปรียบเทียบทำงกฎหมำยของประเทศไทยและประเทศเวียดนำมได้เพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 6 
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2.3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

9.1 PMTA 

9.1.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 PMTA มีทุนจดทะเบียนเท่ำกบั 1,012,000,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
101,200,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และมีทนุท่ีออกและช ำระแล้วเทำ่กบั 931,000,000 บำท โดยแบง่ออกเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 93,100,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ PMTA ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จำกจ ำนวน 931,000,000 บำท เป็น 1,012,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 8,100,000 หุ้น 
มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และพิจำรณำอนมุตัิกำรเสนอขำยหุ้นแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก (“IPO”) โดยเป็นกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA (“Pre-emptive Rights”) และมีสิทธิจองซือ้
เกินกว่ำสิทธิ ทัง้นี ้หุ้นที่เหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของTTA ดงักลำ่วจะถูกน ำไปเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปใน
รำคำเดียวกัน และมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ดงันัน้ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 8,100,000 หุ้นในครัง้นี ้PMTA จะมีทุนที่ออกและช ำระแล้ว
เทำ่กบั 1,012,000,000 บำท โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 101,200,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ TTA เมื่อวนัที่ 18 ธันวำคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้ TTA เสนอขำยหุ้น
สำมญัที ่TTA ถืออยูใ่น PMTA (“การเสนอขายหุ้นสามัญเดิม”) จ ำนวน 27,320,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27 ของ
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของ PMTA ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดในครัง้นี ้โดยจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA 
ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA (“Pre-emptive Right”) และมีสทิธิจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ ทัง้นี ้หุ้นท่ีเหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นของ TTA ดงักล่ำวจะถูกน ำไปเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปในรำคำเดียวกัน และมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
บริหำรหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยต่อมำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ TTA และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA เมื่อวนัที่ 22 ธันวำคม 
2557 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรของ TTA และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรของ PMTA เมื่อวนัที่ 19 มกรำคม 2558 
และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของ TTA และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของ PMTA เมื่อวนัที่ 10 มีนำคม 2558  
ได้มีมติอนมุตัิรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นของ TTA สรุปได้ดงันี ้

หลกัทรัพย์ที่เสนอขำย: หุ้นสำมญัเพิ่มทนุซึ่งเสนอขำยโดย PMTA และหุ้นสำมญัเดิมซึ่งเสนอขำยโดย TTA (รวม
เรียกว่ำ “หุ้น Pre-emptive Right”) ซึ่งปัจจุบัน หุ้นสำมัญดังกล่ำวยงัไม่มีสถำนะเป็น
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หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

มลูคำ่ที่ตรำไว้: 10 บำทตอ่หุ้น 

จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย: ไมเ่กิน 35,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดที่เสนอขำยครัง้นี ้
ประกอบด้วย หุ้นใหม่จ ำนวนไม่เกิน 8,100,000 หุ้น และหุ้นเดิมจ ำนวนไม่เกิน 27,320,000 
หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ของจ ำนวนหุ้ นสำมัญทัง้หมดที่เสนอขำยครัง้นี ้
ตำมล ำดบั 

วิธีกำรเสนอขำย: ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของ TTA ครัง้ที่ 13/2557 เมื่อวนัที่ 22 ธันวำคม 2557 มีมติ
ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตำม
สดัสว่น เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือ
หุ้น (Record date) ในวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ 2558 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ 
พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 10 
กมุภำพนัธ์ 2558 

รำคำเสนอขำยหุ้น: รำคำเสนอขำยสดุท้ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และประชำชนทัว่ไปเทำ่กบั 18 บำทตอ่หุ้น  

อตัรำสว่นกำรจดัสรร: ผู้ ถือหุ้นของ TTA ได้รับสทิธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ในอตัรำสว่น 37 หุ้น
สำมญัเดิมของ TTA ตอ่ 1 หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมซึ่ง
เกิดจำกกำรค ำนวณจะถกูปัดทิง้ 

รำยละเอียดอื่น: ผู้ ถือหุ้น TTA มีสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกว่ำสิทธิของตนตำมอตัรำสว่นที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ โดยแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกว่ำสิทธิได้ไม่
เกินร้อยละ 20 ของจ ำนวนหุ้น Pre-emptive Right ที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยนัน้ได้ตำมสทิธิ 

โดยผู้ ถือหุ้น TTA ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่ำสิทธิจะได้รับกำรจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิก็
ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้ตำมสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว
เทำ่นัน้ และกำรจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิดงักลำ่วจะเป็นไปตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิม
ตำมวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ข้ำงต้น และอยู่ภำยใต้บงัคบัหลกัเกณฑ์
ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของคนตำ่งด้ำวตำมที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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9.1.2 ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น 

หลังการเสนอขายหุ้น/1 /2 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA 
ทุกรายใช้สิทธิในการซือ้
หุ้น Pre-emptive Right 
ของ PMTA เต็มจ านวน 

หลังการเสนอขายหุ้น/1 /3 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA 

บางรายใช้สิทธิในการซือ้
หุ้น Pre-emptive Right 
ของ PMTA ไม่เต็ม

จ านวน และครอบครัว
มหากิจศิริ/4 มีการใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้น PMTA เกิน

กว่าสิทธิ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. TTA 
 

93,099,998 100.00 65,779,998 65.00 65,779,998 65.00 

2. ผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของ TTA ซึง่ได้รับสิทธิกำรซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA/5 

      

 
2.1 นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ (เป็นกรรมกำรของ PMTA) 1 0.00 5,768,349 5.70 6,044,874 5.97 

  
RAFFLES RESOURCES 1 LTD/6 - - 1,886,548 1.86 1,976,987 1.95 

 
2.2 น.ส. อษุณำ มหำกิจศิริ - - 1,366,713 1.35 1,432,231 1.42 

 
2.3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั - - 1,077,657 1.06 1,077,657 1.06 

 
2.4 นำงสวุิมล มหำกิจศิริ  - - 537,552 0.53 563,321 0.56 

 
2.5 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC - - 362,528 0.36 362,528 0.36 

 
2.6 นำยประทีป ตัง้มติธรรม - - 322,909 0.32 322,909 0.32 

 
2.7 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD - - 282,804 0.28 282,804 0.28 

 
2.8 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED - - 274,934 0.27 274,934 0.27 

 
2.9 นำยนเรศ งำมอภิชน - - 243,243 0.24 243,243 0.24 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น 

หลังการเสนอขายหุ้น/1 /2 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA 
ทุกรายใช้สิทธิในการซือ้
หุ้น Pre-emptive Right 
ของ PMTA เต็มจ านวน 

หลังการเสนอขายหุ้น/1 /3 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA 

บางรายใช้สิทธิในการซือ้
หุ้น Pre-emptive Right 
ของ PMTA ไม่เต็ม

จ านวน และครอบครัว
มหากิจศิริ/4 มีการใช้สิทธิ
จองซือ้หุ้น PMTA เกิน

กว่าสิทธิ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

 
2.10 บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) - - 217,185 0.21 217,185 0.21 

 
2.11 ผู้ ถือหุ้นอ่ืนของ TTA - - 22,826,497 22.56 22,621,329 22.35 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ (เป็นกรรมกำรของ PMTA) 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

4. กรรมกำรและผู้บริหำรของ PMTA (ไมร่วมนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ และนำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ) - - - - - - 

5. ประชำชนทัว่ไป - - 253,083 0.25 - - 

รวม 
  

93,100,000 100.00 101,200,000 100.00 101,200,000 100.00 

หมำยเหต:ุ /1  กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นีป้ระกอบด้วยกำรเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทนุจ ำนวนไมเ่กิน 8,100,000 หุ้น โดย PMTA และกำรเสนอขำยหุ้นเดิมใน PMTA โดย TTA จ ำนวน 27,320,000 หุ้น 

/2  จ ำนวนหุ้นของ PMTA ที่ถือภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ค ำนวณโดยมีสมมติฐำนว่ำ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยของ TTA ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของบริษัทฯ เต็มจ ำนวน โดยได้รับสิทธิใน
อตัรำสว่น 37 หุ้นสำมญัของ TTA ตอ่ 1 หุ้นสำมญัของ PMTA เศษทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณจะถกูปัดทิง้ ดงันัน้ จะส่งผลให้มีเศษหุ้นที่เหลือจำกกำรค ำนวณจ ำนวน 253,083 หุ้น และสมมติฐำนให้
ประชำชนทัว่ไปเป็นผู้จองซือ้เศษหุ้นดงักลำ่ว 

/3  ครอบครัวมหำกิจศิริ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว มีควำมประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นของบริษัทฯ ตำมอตัรำสว่นกำรจดัสรรและสิทธิซือ้หุ้น Pre-emptive Right ที่ได้รับตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นใน TTA 
และอำจแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right เกินกว่ำสิทธิ แต่ทัง้นี ้จะไม่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิจนเป็นเหตใุห้ PMTA ขำดคณุสมบตัิเร่ืองกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยที่ก ำหนดให้บริษัทฯ 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของทนุช ำระแล้วหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี ้ทัง้นี ้เน่ืองจำกนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ PMTA จึงถือเป็นผู้ มี
สว่นร่วมในกำรบริหำร (Strategic Shareholders) ของบริษัทฯ ตำมค ำนิยำมในข้อบงัคบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองกำรรับหุ้นสำมญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 
(รวมถึงที่ได้มีกำรแก้ไข) ดงันัน้ กำรถือหุ้นใน PMTA โดยนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องและบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับ
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บคุคลดงักลำ่ว จะไมน่บัเป็นกำรถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย ทัง้นี ้กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ตอ่นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็นไปตำมมติที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 
เม่ือวนัที่ 6 มกรำคม 2557    

 ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำยใต้หวัข้อนี ้(ใน Column ด้ำนขวำสดุ) มีสมมติฐำนดงันี ้

(ก) ครอบครัวมหำกิจศิริมีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA เกินกว่ำสิทธิ โดยถือหุ้น PMTA รวมร้อยละ 10.00 ภำยหลงักำรเสนอขำย ประกอบด้วยนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 5.97 RAFFLES 
RESOURCES 1 LTD ถือหุ้นร้อยละ 1.95 น.ส. อษุณำ มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 1.42 นำงสวุิมล มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.56 และนำยประยทุธ มหำกิจศิริ ถือหุ้นร้อยละ 0.10 

(ข) ผู้ ถือหุ้นของ TTA ซึง่มีชื่อปรำกฏอยูใ่นข้อ 2.3 และข้อ 2.5 – 2.10 ในตำรำงข้ำงต้น มีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA ตำมสิทธิ  

(ค)  ผู้ ถือหุ้นของ TTA รำยอื่น ซึง่มีชื่อปรำกฏอยูใ่นข้อ 2.11 มีกำรใช้สิทธิจองซือ้หุ้น PMTA น้อยกวำ่สิทธิ 

/4  กำรจัดกลุ่มนีไ้ม่ใช่กำรจัดกลุ่มตำมมำตรำ 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไข) และไม่ใช่บุคคลที่กระท ำกำรร่วมกัน (Concert party) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 7/2552 เร่ือง ก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และกำรปฏิบตัิกำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 แตอ่ยำ่ง
ใด 

/5  รำยชื่อผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของ TTA ณ วนัที่ 10 กมุภำพนัธ์ 2558 (ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive Right ของ PMTA ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นใน TTA) เป็นดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 213,428,893 16.40 

  RAFFLES RESOURCES 1 LTD/6 69,802,309 5.36 

2. น.ส. อษุณำ มหำกิจศิริ 50,568,384 3.89 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 39,873,325 3.06 

4. นำงสวุิมล มหำกิจศิริ  19,889,445 1.53 

5. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 13,413,539 1.03 

6. นำยประทีป ตัง้มติธรรม 11,947,648 0.92 

7. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 10,463,770 0.80 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 10,172,580 0.78 

9. นำยนเรศ งำมอภิชน 9,000,000 0.69 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 8,035,854 0.62 
 

/6  นิติบคุคลตำมมำตรำ 258 ของนำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ 
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9.1.3 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

TTA ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้สง่ตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรจ ำนวน 4 ทำ่น คือ นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ นำย
ซิกมนัต์ สตรอม นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ และนำยสมพร จิตเป็นธม 

9.1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวมหลงัหกัภำษีเงินได้ แต่
ไม่รวมก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทนุ และปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทอำจจะพิจำรณำทบทวน และแก้ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นครัง้ครำว เพื่อให้เป็นไปตำม
แผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต ควำมต้องกำรใช้เงินลงทนุ และปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้กำร
จ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะไมเ่กินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ 

อนึง่ เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบกิจกำรในรูปแบบของกำรลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลกัคือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดงันัน้ ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลของ PMTA จึงขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนและกำร
จ่ำยเงินปันผลของ Baconco เป็นหลกั และอยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำมและประเทศไทย 

9.2 Baconco 

Baconco เป็นบริษัทจ ำกัดควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company 
(“SMLLC”)) ที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของเวียดนำม SMLLC มีเจ้ำของ (Member) ไม่เกินหนึ่งรำย กลำ่วคือ 
SMLLC เป็นบริษัทซึ่งมีบคุคลเพียงรำยเดียวหรือองค์กรเพียงแห่งเดียวที่เป็นเจ้ำของ (Company Owner) โดยเจ้ำของ 
SMLLC ต้องรับผิดในหนีส้ินและควำมรับผิดอื่นๆ ของ SMLLC เท่ำกบัจ ำนวนทนุจดทะเบียน (Charter Capital) ของ 
SMLLC ทัง้นี ้ภำยใต้กฎหมำยเวียดนำม SMLLC ไมม่ีสทิธิออกหุ้น เจ้ำของ SMLLC จะน ำเงินสดหรือสนิทรัพย์อื่นๆ ตำมที่
ระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท (Company Charter) มำลงทนุในบริษัท โดยสิ่งที่น ำมำลงทนุนัน้เรียกว่ำ "เงินลงทุน" (Capital 
Contribution) (รำยละเอียดเพิ่มเติมแสดงไว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 8 เร่ือง ข้อมลูส ำคญัอื่น และเอกสำรแนบ 6) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 Baconco มีทนุจดทะเบียน (Charter Capital) และทนุช ำระแล้ว (Contributed Capital) 
เท่ำกบั 958,402,051 บำท โดยมี PMTA เป็นเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Company Owner) ใน Baconco ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
นโยบำยที่จะรักษำสดัสว่นกำรถือหุ้นใน Baconco ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั (Core Business) และถือเป็น
บริษัทแกน (Core Company) ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 
Baconco ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมี Baconco เป็นบริษัทแกนเพียงบริษัทเดียว 
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9.2.1 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของ
Baconco อย่างมีนัยส าคัญ 

PMTA เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวของ Baconco โดยได้ส่งตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน คือ นำยเฉลิมชัย มหำ
กิจศิริ นำยซิกมนัต์ สตรอม และนำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 

9.2.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ Baconco 

Baconco มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ แตไ่มร่วมก ำไรหรือ
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนกำรลงทนุ และปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมกำร
บริษัทอำจจะพิจำรณำทบทวน และแก้ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นครัง้ครำว เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรเติบโตทำง
ธุรกิจของบริษัทในอนำคต ควำมต้องกำรใช้เงินลงทนุ และปัจจยัด้ำนอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะ
ไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ซึ่งจัดท ำตำมมำตรฐำน VAS (Vietnamese Accounting 
Standard) ของประเทศเวียดนำม 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะอยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม 

9.3 PMTA SG 

PMTA SG เป็นบริษัทจ ำกัดที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง PMTA เข้ำลงทนุในวนัที่ 12 
พฤศจิกำยน 2556 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 PMTA SG มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วเท่ำกับ 40,000 เหรียญ
สงิคโปร์ โดยมี PMTA เป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดใน PMTA SG 

9.3.1 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ หรือการด าเนินงานของ
PMTA SG อย่างมีนัยส าคัญ 

PMTA เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวของ PMTA SG โดยได้ส่งตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน คือ นำยเฉลิมชัย  
มหำกิจศิริ นำยซิกมนัต์ สตรอม และ Mr. Lee Wei Hsiung 

9.3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ PMTA SG 

PMTA SG มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ แต่ไม่รวมก ำไร
หรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน้จริง ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับแผนกำรลงทุน และปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทอำจจะพิจำรณำทบทวน และแก้ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นครัง้ครำว เพื่อให้เป็นไปตำม
แผนกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัทในอนำคต ควำมต้องกำรใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้กำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท  ซึ่งจดัท ำตำมมำตรฐำน SFRS 
(Singapore Financial Reporting Standard) ของประเทศสงิคโปร์ 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วจะอยูภ่ำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศสงิคโปร์ 
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10. โครงสร้างการจัดการ 

10.1 PMTA 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และผู้บริหำร ดงันี ้

 

10.1.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ 

10.1.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยซิกมนัต์ สตรอม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
4. นำยสมพร จิตเป็นธม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
5. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ กรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 
6. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรผู้จัดกำร

เลขำนุกำรบริษัท

  ำยตรวจสอบ ำย น

ผู้จัดกำร  ำยบ ัชีและกำรเงิน

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
7. นำยอำริลด์ เฮำแกน กรรมกำรบริษัท /กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหต:ุ  นำงสำวเปมิกำ ชว่งฉ ่ำ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ นำยซิกมนัต์ สตรอม นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ และนำยสมพร จิตเป็นธม กรรมกำรสองท่ำน นสี่
ทำ่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำค ัของบริษัทฯ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ 12/12 2/3 
2. นำยซกิมนัต์ สตรอม 10/12 3/3 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 12/12 3/3 
4. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ /1 10/10 3/3 
5. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ 12/12 3/3 
6. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง 12/12 3/3 
7. นำยอำริลด์ เฮำแกน 7/12 0/3 
8. ม.ล. จนัทรจฑุำ จนัทรทตั/2 0/1 n/a 
9. นำยสมพร จิตเป็นธม/3 n/a n/a 
หมำยเหต:ุ /1  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 20 ม.ค. 58 
 /2  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 6 พ.ย. 56 
 /3  ได้รับกำรแต่งตัง้ ห้เป็นกรรมกำรบริษัทแทนนำยไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 

เม่ือวนัที่ 29 ม.ค. 58 

10.1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตัง้ ห้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อไปอีกหนึ่งวำระจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ/1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง/1 กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยอำริลด์ เฮำแกน กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต:ุ /1  เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินของบริษัทฯ 
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 *  นำงสำวรั ชน์ ำวี แดงน้อย ท ำหน้ำที่รักษำกำรเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ 8/8 1/1 
2. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง 8/8 1/1 
3. นำยอำริลด์ เฮำแกน 6/8 1/1 
 

10.1.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุำยน 
2556 โดยปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรทัง้สิน้ 4 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยซิกมนัต์ สตรอม กรรมกำรบริหำร 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยสมพร จิตเป็นธม กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวเปมิกำ ชว่งฉ ่ำ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำร 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ 5/6 - 
2. นำยซกิมนัต์ สตรอม 6/6 - 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 6/6 - 
4. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ /1 4/5 - 
5. ม.ล. จนัทรจฑุำ จนัทรทตั/2 n/a - 
6. นำยสมพร จิตเป็นธม/3 n/a - 
หมำยเหต:ุ /1  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 20 ม.ค. 58 
 /2  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 6 พ.ย. 56 
 /3  ได้รับกำรแต่งตัง้ ห้เป็นกรรมกำรบริหำรแทนนำยไกรลกัขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 

เม่ือวนัที่ 29 ม.ค. 58 
 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่101 

10.1.1.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ได้รับกำรแต่งตัง้ ห้ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนตอ่ไปอีกวำระหนึ่งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม 2558 โดย
ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมกำรทัง้สิน้ 5 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยซิกมนัต์ สตรอม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
4. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
5. นำยสมพร จิตเป็นธม กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต:ุ นำงสำวเปมิกำ ชว่งฉ ่ำท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 
1. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง - 1/1 
2. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ - 1/1 
3. นำยซิกมนัต์ สตรอม - 1/1 
4. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ - 1/1 
5. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ /1 - 1/1 
6. นำยสมพร จิตเป็นธม/2 - n/a 

 หมำยเหต:ุ /1  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 20 ม.ค. 58 
 /2  ได้รับกำรแตง่ตัง้ ห้เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนแทนนำยไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ จำกที่ประชมุคณะกรรมกำร

บริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 29 ม.ค. 58 

10.1.2 ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหำรของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยซิกมนัต์ สตรอม กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำงสำว สำวรีย์ สวสัดีจนัทร์ ผู้จดักำร ่ำยบ ัชีและกำรเงิน 
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10.1.3 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2557 ได้มีมติแต่งตัง้นำงสำวเปมิกำ ช่วงฉ ่ำ  ห้ด ำรง
ต ำแหนง่เลขำนกุำรบริษัท และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำน ห้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร 
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดงันี ้

-  ห้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรเก่ียวกบัข้อก ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัต่ำงๆ ของบริษัทฯ และติดตำม ห้มีกำร
ปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องสม ่ำเสมอ และแจ้งกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำค ั ห้คณะกรรมกำรทรำบ 

- จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุกรรมกำร ห้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตำ่งๆ 

- บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุคณะกรรมกำร รวมทัง้ ติดตำม ห้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นและมติที่ประชมุคณะกรรมกำร 

- ดแูล ห้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ นส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 

- ดแูลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึง กำรปฐมนิเทศกรรมกำร 

- ดแูลเอกสำรส ำค ัของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีสว่นได้
เสยีของกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

10.1.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ที่ประชมุสำม ัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 26 มกรำคม 2558 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ชดุตำ่งๆ ดงันี ้ 

1) ต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คำ่ตอบแทน
รำยเดือน 

35,000 บำท - - - 

คำ่เบีย้ประชมุ 18,000 บำทตอ่กำรประชมุ 30,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

30,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

18,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

โบนสั จะพิจำรณำ ำยหลงัจำก - - - 
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 ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน น
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 

2) ต ำแหนง่กรรมกำร 

 กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คำ่ตอบแทน
รำยเดือน 

20,000 บำท - - - 

คำ่เบีย้ประชมุ 15,000 บำทตอ่กำรประชมุ 25,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

25,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

15,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

โบนสั จะพิจำรณำ ำยหลงัจำก
บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน น

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- - - 

 

ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 17 กุม ำพนัธ์ 2558 ได้มีมติ ห้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558  นวนัท่ี 13 มีนำคม 2558 เพื่ออนมุตัิคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ดงันี ้ 

1) ต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร 

 ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คำ่ตอบแทน
รำยเดือน 

55,000 บำท - - - 

คำ่เบีย้ประชมุ 23,000 บำทตอ่กำรประชมุ 30,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

30,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

18,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

โบนสั จะพิจำรณำ ำยหลงัจำก
บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน น

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- - - 
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2) ต ำแหนง่กรรมกำร 

 กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คำ่ตอบแทน
รำยเดือน 

24,000 บำท - - - 

คำ่เบีย้ประชมุ 20,000 บำทตอ่กำรประชมุ 25,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

25,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

15,000 บำทตอ่กำร
ประชมุ 

โบนสั จะพิจำรณำ ำยหลงัจำก
บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียน น

ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- - - 

  

3) เบีย้เดินทำงกรรมกำรชำวตำ่งชำติ 
- ส ำหรับกำรเดินทำงจำกเอเชียมำยงัประเทศไทย: 500 ดอลลำ่ร์สหรัฐอเมริกำตอ่วนั 

- ส ำหรับกำรเดินทำงจำกยโุรป/สหรัฐอเมริกำและทวีปอื่นๆ มำยงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลำ่ร์สหรัฐอเมริกำตอ่วนั 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นตวัเงิน นรูปของค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุม นปีบ ัชี 2557 

และส ำหรับงวดสำมเดือนแรกสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 
1 ต.ค. 56 – 30 

ก.ย. 57 
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 

57 
1. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำน

กรรมกำรบริหำร 
699,000 141,000 

2. นำยซกิมนัต์ สตรอม กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

95,000 - 

3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

510,000 120,000 

4. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัร
โรจน์/1 

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 
/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

430,000 120,000 

5. นำยสมบรูณ์เกียรติ เกษม
สวุรรณ 

กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรร

648,000 150,000 
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รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 
1 ต.ค. 56 – 30 

ก.ย. 57 
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 

57 
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

6. รศ. ดร. สำธิต พะเนียงทอง กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรร

หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

605,000 148,000 

7. นำยอำริลด์ เฮำแกน กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

511,806 105,950 

8. ม.ล. จนัทรจฑุำ จนัทรทตั/2 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร - /3 - 
9. นำยสมพร จิตเป็นธม/4 กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรบริหำร 

/ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

- - 

หมำยเหต:ุ /1 ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 20 ม.ค. 58 
 /2  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 6 พ.ย. 56 
 /3  สละสิทธ์ิกำรรับคำ่ตอบแทน 
 /4  ได้รับกำรแตง่ตัง้ ห้เป็นกรรมกำรแทนนำยไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัที่ 

29 ม.ค. 58 

คำ่ตอบแทนอื่น 

- ไมม่ ี- 

10.1.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
จ ำนวนคน คำ่ตอบแทน (ล้ำนบำท) จ ำนวนคน คำ่ตอบแทน (ล้ำนบำท) 

1. เงินเดือนและโบนสั 2 0.61 2 0.45 
2. คำ่ตอบแทนอื่นๆ (กองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ) 
2 0.02 2 0.01 

รวม  0.63  0.46 
 

10.1.5 บุคลากร  

10.1.5.1 จ านวนบุคลากร 

นอกเหนือจำกผู้บริหำร 2 ทำ่นท่ีได้แสดงรำยละเอียดไว้ น หวัข้อที่ 10.1.2 บริษัทฯ มีพนกังำนอีก 5 รำย  
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10.1.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมกรรมกำรและผู้บริหำร) เป็นดงันี ้

 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
จ านวนคน ค่าตอบแทน (ล้านบาท) จ านวนคน ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 

1. เงินเดือนและโบนสั 5 2.08 5 0.70 
2. คำ่ตอบแทนอื่นๆ (กองทนุ

ส ำรองเลีย้งชีพ) 
5 0.08 5 0.03 

รวม  2.16  0.73 
 

10.1.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

- ไมม่ี - 

10.1.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่ำบคุลำกร นองค์กรทกุระดบัชัน้มีควำมส ำค ัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงสง่เสริม ห้บคุลำกร น
บริษัทฯ เพิ่มเติมควำมรู้ ควำมช ำนำ  และควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตัิงำนเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมทกัษะ นกำร
ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
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10.2 Baconco 

โครงสร้ำงกำรจดักำรของ Baconco เป็นดงันี ้

 

หมำยเหต:ุ TPM ยอ่มำจำก Total Productivity Maintenance 
 HSE ยอ่มำจำก Health and Safety 
 FIP ยอ่มำจำก Finished Product  

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท Baconco 

คณะกรรมกำรบริษัทของ Baconco ประกอบกรรมกำร 3 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยซิกมนัต์ สตรอม ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 
3. นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมกำร 

 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั Baconco 

ตวัแทนทำงกฎหมำย (Legal Representative) ของ Baconco คือ General Director ซึ่งได้แก่ Mr. Pierre Siquet ลง
ลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำค ัของบริษัท 

 

Board of Members

General Director

Commercial Department
Finance & Administration 

Department

Raw Material Procurement

Sales

Marketing

Hai Phong Branch

Import & Export

Factory Department

Production 

TPM/ISO/HSE

Maintenance

FIP

QC

Procurement Department

Accounting

Personnel

IT
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กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท Baconco 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. นำยซกิมนัต์ สตรอม 10/10 1/1 
2. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ /1 9/9 1/1 
3. นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ /2 9/9 1/1 
4. ม.ล. จนัทรจฑุำ จนัทรทตั/3 1/1 n/a  
5. นำยวชิำย ช่ืนสขุสวสัดิ/์3 1/1 n/a  
6.  นำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ/4 n/a n/a 
หมำยเหต:ุ /1 ได้รับกำรแตง่ตัง้ ห้เป็นกรรมกำร เม่ือวนัที่ 13 พ.ย. 56 
 /2  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวนัที่ 20 ม.ค. 58 
 /3  ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร เม่ือวนัที่ 6 พ.ย. 56 
 /4 ได้รับกำรแตง่ตัง้ ห้เป็นกรรมกำร เม่ือวนัที่ 29 ม.ค. 58 

10.2.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหำรของ Baconco มีรำยละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. Mr. Pierre Siquet General Director  
2. Mr. Didier Pinguet Deputy General Director, Commercial Director และ 

Acting Sales Manager 
3. Mr. Ho Ngoc Chau Financial and Administrative Director 
4. Mr. Nguyen Dang Cat Plant Manager 
5. Mr. Ngo Xuan Giang Hai Phong Office Manager 

หมำยเหต:ุ ผู้จดักำร ่ำยขำยรำยเดิมของ Baconco ได้ลำออกเม่ือวนัที่ 31 ก.ค. 57  
ปัจจบุนั Mr. Didier Pinguet จงึด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรผู้จดักำร ่ำยขำย 

10.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

10.2.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

- ไมม่ ี-  
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10.2.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คำ่ตอบแทนผู้บริหำรของ Baconco มีรำยละเอียด ดงันี ้

 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. คำ่จ้ำงและเงินเดือน 9.58 2.04 
2. คำ่ตอบแทนอื่นๆ (เช่น คำ่ที่พกั) 2.33 0.58 
รวม 11.91 2.62 
 

10.2.4 บุคลากร  

10.2.4.1 จ านวนบุคลากร 

นอกเหนือจำกผู้บริหำร 6 ท่ำนที่ได้แสดงรำยละเอียดไว้ น หวัข้อที่ 10.2.2 Baconco มีพนกังำนอีก 502 รำย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2557 

ฝ่าย จ านวนพนักงาน 
1. Commercial Department 53 
2. Factory Department 380 
3. Finance and Administration Department 41 
4. Haiphong Branch 25 
5. Procurement Department 3 

 

10.2.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนพนกังำนของ Baconco (ไมร่วมกรรมกำรและผู้บริหำร)  นปีบ ัชี 2557 เทำ่กบั 117.38 ล้ำนบำท และส ำหรับ
งวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 18.28 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเงินเดือน คำ่จ้ำง และโบนสั 

10.2.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

- ไมม่ี - 

10.2.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

Baconco ตระหนกัดีวำ่บคุลำกร นองค์กรทกุระดบัชัน้มีควำมส ำค ัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ Baconco จึงสง่เสริม ห้บคุลำกร 
เพิ่มเติมควำมรู้ ควำมช ำนำ  และควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตัิงำนเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเสริมทกัษะ นกำรปฏิบตัิงำน
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
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10.3 PMTA SG 

10.3.1 คณะกรรมการบริษัท PMTA SG 

คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA SG ประกอบกรรมกำร 3 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. Mr. Sigmund Stromme กรรมกำร 
2. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 
3. Mr. Lee Wei Hsiung กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ  Joanna Lim Lan Sim และ Tay Tuan Leng ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั PMTA SG 

กรรมกำร 2 ทำ่นลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำค ัของบริษัท หรือกรรมกำร 1 ท่ำนลงนำมร่วมกนักบัเลขำนกุำร
บริษัท และประทบัตรำส ำค ัของบริษัท 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท PMTA SG 

รายชื่อ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

12 พ.ย. 56 – 30 ก.ย. 57/1 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
1. Mr. Sigmund Stromme 5/5 - 
2. นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ 5/5 - 
3. Mr. Lee Wei Hsiung 5/5 - 
หมำยเหต:ุ /1  นบัแตว่นัที่ PMTA เข้ำลงทนุ น PMTA SG ได้แก่ 12 พ.ย. 56 

10.3.2 ผู้บริหาร 

ผู้บริหำรของ PMTA SG มีรำยละเอียดดงันี ้ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  Mr. Sigmund Stromme Managing Director 
2. Mr. Pierre Siquet Commercial Director 
3. Mr. Didier Pinguet Commercial Director 
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10.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

10.3.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

- ไมม่ี - 

10.3.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 57/1 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 57 
จ านวนคน ค่าตอบแทน (ล้านบาท)/2 จ านวนคน ค่าตอบแทน (ล้านบาท)/3 

1. เงินเดือนและโบนสั 3 14.71 3 4.95 
2. คำ่ตอบแทนอื่น  3 9.72 3 3.11 
รวม  24.43  8.06 
หมำยเหต:ุ /1 PMTA SG วำ่จ้ำงผู้บริหำรทัง้สำมทำ่นตัง้แตว่นัที่ 1 ม.ค. 57 

10.3.4 บุคลากร  

10.3.4.1 จ านวนบุคลากร 

นอกเหนือจำกผู้บริหำร 3 ทำ่นข้ำงต้น PMTA SG ไมม่ีพนกังำนอื่นอีก  

10.3.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

- ไมม่ี - 

10.3.4.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

- ไมม่ี - 

10.3.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

PMTA SG ตระหนักดีว่ำบุคลำกร นองค์กรทุกระดบัชัน้มีควำมส ำค ัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ PMTA SG จึงส่งเสริม ห้
บคุลำกร เพิ่มเติมควำมรู้ ควำมช ำนำ  และควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตัิงำนเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมทกัษะ นกำร
ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่112 

11. การก ากับดูแลกิจการ 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  โดยตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของสทิธิผู้ ถือหุ้นและควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง กำรปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้ มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส  รวมถึง
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่และกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อ
เพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยดงัที่มีปรำกฏเป็นข้อก ำหนด แนวทำงปฏิบตัิ และมำตรกำร
ตำมนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมแนวปฏิบตัิที่ดีซึง่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ก ำหนดเป็น
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎำคม 2556 ได้มีมติอนมุตัินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทพงึก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรชดุยอ่ยซึง่มีองค์ประกอบเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด 
พิจำรณำและอนมุตัิเห็นชอบก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้กำรแก้ไขนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ใดๆ ต้องไม่ขดักับกฎหมำยและประกำศที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ข้อบงัคบับริษัท และต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุตัิเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรชุดย่อย
ดงักลำ่วก่อนน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิด้วย 

11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และผู้บริหำร ดงันี ้

 

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรผู้จัดกำร

เลขำนุกำรบริษัท

ฝ ำยตรวจสอบ ำยใน

ผู้จัดกำรฝ ำยบญัชีและกำรเงิน

คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน
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11.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ดงันี ้

1.  กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

จดัให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี  ำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ควรจดัสง่หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้วำระกำร
ประชมุและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็นกำรลว่งหน้ำด้วยระยะเวลำพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

2. กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณ 

2.1 พิจำรณำทบทวน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้มีกำรเสนอมำและอนุมัติแผนกำร
ตดัสนิใจส ำคญัๆ เก่ียวกบัทิศทำงกลยทุธ์และนโยบำยธุรกิจ 

2.2 ท ำให้มัน่ใจได้วำ่มีเงินทนุเพียงพอและมีกระบวนกำรประเมินมลูค่ำเงินทนุที่เหมำะสมส ำหรับธุรกิจปัจจุบนั และ
อนำคต 

2.3 ทบทวนและอนมุตัิแผนธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำยฝ่ำยทนุอนัมีลกัษณะเป็นกำรลงทนุ เป้ำหมำยใน
กำรด ำเนินงำน และโครงกำรขนำดใหญ่ หรือกำรร่วมลงทนุท่ีส ำคญั 

3. ขอบเขตของสทิธิและอ ำนำจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

3.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมอบสิทธิในกำรน ำเสนอ จัดสรร และให้ควำมเห็นชอบกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยตำม
งบประมำณที่ได้รับกำรอนมุตัิตำมแผนธุรกิจและงบประมำณรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ อนัมีลกัษณะเป็นกำรลงทนุให้กบั
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร และผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ โดยทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และวงเงินในกำรอนมุตัิ
ในเร่ืองตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจกำรด ำเนินกำรซึ่งได้ระบอุ ำนำจในกำรอนมุตัิไว้ตำมจ ำนวนวงเงินและ
เร่ืองที่จะต้องอนมุตัิ 

3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทให้วงเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจำกวงเงินที่ก ำหนดไว้ตำมแผนธุรกิจแก่กรรมกำรผู้จดักำรซึ่ง
กรรมกำรผู้จดักำรสำมำรถตดัสนิใจใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรหรือช ำระคำ่ใช้จ่ำย 

แตส่ ำหรับกรณีโครงกำรหลกัส ำคญัๆ ที่จะก่อให้เกิดคำ่ใช้จ่ำยเกินไปกวำ่ที่น ำเสนอเกินวงเงินเพิ่มเติมที่กรรมกำร
ผู้จดักำรสำมำรถตดัสนิใจใช้ได้ตำมที่กลำ่วไว้ในข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องท ำกำรทบทวนพิจำรณำกรณี
ดงักลำ่วก่อนที่จะอนมุตัิตอ่ไป 

3.3 แผนกำรลงทนุท่ีมีมลูคำ่มำกเกินไปกวำ่เพดำนมลูคำ่กำรอนมุตัิที่ได้ตกลงกนัไว้ทัง้หมด จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
ทบทวน และอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร 
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3.4 กำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินที่เกินวงเงินจ ำกดัที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริหำร 

4. กำรตรวจติดตำม 

4.1 ติดตำมผลควำมคืบหน้ำของกำรเร่ิมด ำเนินกำรในแง่กลยทุธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงกำรด ำเนินกำรทำงด้ำน
ทรัพยำกรบคุคล ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงเป็นนยัส ำคญัต่อควำมส ำเร็จของกลยทุธ์บริษัทฯ หรือจะท ำให้เกิดกำร
เปลีย่นแปลงในกลยทุธ์ทำงธุรกิจไปอยำ่งมำก 

4.2 ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรืองบประมำณหรือไม่ อย่ำงน้อยทกุๆ 3 เดือนและเมื่อ
ผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกวำ่ที่ตัง้เป้ำไว้ ก็จดัให้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไข เป้ำหมำยที่ว่ำนีค้วรจะครอบคลมุทัง้ระยะสัน้
และระยะยำว 

5. ทรัพยำกรบคุคล 

5.1 ทบทวน พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในด้ำนทรัพยำกรบุคคลและแผนกำร
พฒันำกำรบริหำร 

5.2 ทบทวน พิจำรณำ และท ำกำรอนุมตัิแผนกลยุทธ์ในกำรให้ค่ำตอบแทนของบริษัทฯ ในกำรที่จะดึงดูดหรือเก็บ
รักษำไว้ ซึง่บคุคลำกรที่มีควำมสำมำรถสงู ซึง่ในกำรนีร้วมถึงคำ่ตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้บริหำรระดบัสงู 

5.3 พิจำรณำทบทวนและอนมุตัิคำ่ตอบแทนโดยให้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรด ำเนินงำน 

5.4 พิจำรณำและอนุมัติกำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคลในแง่กำรรับช่วงต่อ และกำรหำบุคคลที่เหมำะสมส ำหรับ
ต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำรด้วย 

5.5 ท ำให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทฯ มีทีมผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อยำ่งมีประสทิธิ ำพและก่อให้เกิดผลส ำเร็จ 

5.5 ท ำให้มัน่ใจได้วำ่มกีระบวนกำรท่ีมปีระสทิธิ ำพในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรระดบัสงู และจดัให้
มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู 

5.7 สร้ำงข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เหมำะสมในกำรวำ่จ้ำงกรรมกำรผู้จดักำร 

6. กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรก ำกบัดแูลจริยธรรม 

6.1 ให้กำรสนบัสนนุเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กร ทบทวน และอนมุตัิค ำแถลงกำรณ์ในเร่ืองวิสยัทศัน์ เป้ำหมำย และ
กำรจดักำรทำงธุรกิจ และด ำเนินกำรให้ค ำแถลงกำรณ์ดงักลำ่วเป็นท่ีรับรู้ในทกุระดบัขององค์กร 

6.2 อนมุตัิงบกำรเงินรอบทกุ 3 เดือน และงบกำรเงินประจ ำปีและด ำเนินกำรให้กำรรำยงำนบญัชีต่อผู้ ถือหุ้นมีควำม
นำ่เช่ือถือ 

6.3 ด ำเนินกำรให้มีกำรก ำกบัดแูลกำรตรวจสอบ ำยในโดยให้ถือวำ่เป็นนโยบำยที่ส ำคญั 
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6.4 ด ำเนินกำรให้ผู้ตรวจสอบบญัชี ำยนอกสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิ ำพโดยกำรจดัให้มีกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนและมีกำรเลอืกผู้ตรวจสอบบญัชีที่เหมำะสม อีกทัง้ท ำให้แน่ใจได้ว่ำมีกระบวนกำรในกำรน ำเสนอ
ข้อมลูไปยงัผู้บริหำรจำกผู้ตรวจสอบบญัชี ำยนอก และกำรน ำเสนอควำมเห็นของผู้บริหำรไปยงัคณะกรรมกำร
บริษัท ำยใน 4 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุรอบบญัชี 

6.5   จดัให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) ของบริษัทฯ หำกผู้สอบบญัชีรำยเดิมปฏิบตัิหน้ำที่สอบ
ทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ มำแล้วห้ำรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยกำร
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ สำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหมท่ี่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรำยเดิมก็ได้ 

(ข) บริษัทฯ จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรำยที่พ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่เนื่องจำกกำรหมุนเวียนผู้สอบบญัชีเป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้ สอบบัญชีรำย
ดงักลำ่วพ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

6.6 ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิ ำพและเพียงพอในกำรระบ ุประเมิน และบริหำร
จดักำรควำมเสีย่ง 

6.7 ท ำให้มัน่ใจได้วำ่มีระบบควบคมุที่มีประสิทธิ ำพในเร่ืองควำมน่ำเช่ือถือของข้อมลู และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
และกระบวนกำรตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ซึ่งจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยดัและมีประสทิธิ ำพ 

6.8 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ ำวะของกรรมกำร หรือผู้บริหำรใช้ข้อมูล
 ำยในของบริษัทฯ และของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำที่หรือในทำงอื่นใด ที่มี
หรืออำจมีผลกระทบเป็นนยัส ำคญัต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมและไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

6.9 กรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ เช่น 
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส ำคญั หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

6.10 ติดตำมดแูลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส ำคญัแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

7. สว่นได้เสยีและผลประโยชน์ขดัแย้ง 

7.1 ท ำให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีระบบกำรสือ่สำรกบัผู้มีสว่นได้เสียและสำธำรณชนที่มีประสิทธิ ำพ ทัง้นี ้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้
เสยีที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

7.2 ด ำเนินกำรจดักำรเมื่อมีควำมเป็นไปได้วำ่จะเกิดประเด็นหรือสถำนกำรณ์ที่มีผลประโยชน์ขดัแย้งขึน้ 
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8. คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

จัดตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี หรือคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นใดตำมแตจ่ ำเป็นต้องมีในเวลำหนึ่งเวลำใด เพื่อกำร
ช่วยเหลือสนบัสนนุงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิบทบำท 
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยนี ้หรือเปลีย่นแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยนี ้

9. กำรประเมิน 

จัดให้มีเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และกำรปฏิบตัิงำน และท ำกำรประเมินผลงำนของตนเองอย่ำงมี
ประสทิธิ ำพตำมแบบที่บริษัทฯ จะก ำหนด  

10. กำรมอบอ ำนำจและกำรขอค ำแนะน ำ 

10.1 กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่มีก ำหนดไว้ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำร
มอบอ ำนำจที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำวสำมำรถ
พิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนมุตัิไว้แล้ว 

10.2 คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่ง
อยำ่งใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยอยู ่ำยใต้กำรควบคมุและก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัท หรืออำจ
มอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรและ ำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำรมอบ
อ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วสำมำรถพิจำรณำและอนมุตัิ
รำยกำรท่ีตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดที่จะท ำขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ำมี) เว้นแต่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำโดยทัว่ไป หรือเป็นตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่
 ำยใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส ำคญัของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมก ำกบัตลำดทนุ และ/หรือประกำศ
อื่นใดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

10.3 กรรมกำรอำจขอค ำแนะน ำจำกที่ปรึกษำอิสระตำมแตส่มควร โดยให้คิดเป็นคำ่ใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

11. ควำมรับผิดตอ่บคุคล ำยนอกในกำรขำยหลกัทรัพย์ 

กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในควำมเสียหำยใดๆ อนัเกิดขึน้
เนื่องจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชนทั่วไปโดยแสดงข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระส ำคัญหรือปกปิด
ข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เว้นแต่



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่117 

กรรมกำรและผู้บริหำรดงักลำ่วจะพิสจูน์ได้วำ่โดยต ำแหนง่หน้ำที่ตนไมอ่ำจลว่งรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำด
ข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ 

11.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ดงันี ้

1.  สอบทำนให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มีควำมถกูต้อง เพียงพอ เช่ือถือได้ และอยู่บนพืน้ฐำน
ของข้อเท็จจริง โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชี ำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ทัง้รำยไตรมำสและรำยปี รวมทัง้แก้ไขควำมขดัแย้งระหว่ำงผู้บริหำรและผู้สอบบญัชี ำยนอก (ถ้ำมี) ที่เก่ียวกับกำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินหรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำน 

2. สอบทำนควำมเหมำะสมและประสิทธิผลของระบบควบคมุ ำยในของบริษัทฯ และกำรปฏิบตัิงำนของผู้ตรวจสอบ
 ำยใน โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชี ำยนอกและผู้ตรวจสอบ ำยใน เพื่อให้มัน่ใจในควำมเพียงพอของระบบ
ควบคมุ ำยในและกำรปฏิบตัิงำนของผู้ตรวจสอบ ำยใน โดยพิจำรณำด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

2.1 สอบทำนกิจกรรมกำรปฏิบตัิงำนและโครงสร้ำงของฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน เพื่อให้มัน่ใจว่ำไม่มีกำรจ ำกดัขอบเขต
กำรปฏิบตัิงำน 

2.2 ประเมินควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน 

2.3 พิจำรณำและอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลกิจ้ำงหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน 

2.4 พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่น ำเสนอโดยฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิ
ตำมข้อเสนอแนะนัน้ 

2.5 สอบทำนควำมเพียงพอในกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วเป็นไปตำมแนวทำงที่แนะน ำของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกบันโยบำย ำยในของ
บริษัทฯ 

2.6 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ ำยในร่วมกบักรรมกำรผู้จดักำร 

2.7 อนมุตัิแผนกำรตรวจสอบ ำยใน งบประมำณ จ ำนวนพนกังำน และแผนกำรอบรมพนกังำนของฝ่ำยตรวจสอบ
 ำยใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำขอบเขตกำรตรวจสอบ ำยในครอบคลมุกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และ
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมแผนกำรตรวจสอบ ำยในที่วำงไว้ 

2.8 สอบทำนและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน นโยบำยและคู่มือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน รวมทัง้พิจำรณำ
ทบทวนควำมเพียงพออยำ่งสม ่ำเสมอ 

3. สอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ กำรด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงกำร
พิจำรณำคำ่สอบบญัชีและด ำเนินกิจกรรมหลกัดงันี ้
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4.1 สอบทำนผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ขอบเขต
กำรปฏิบตัิงำน และประสบกำรณ์ของบคุลำกรท่ีได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

4.2 สอบทำนขอบเขตและแนวทำงกำรตรวจสอบของผู้สอบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจในควำมเหมำะสมและมิได้มีกำรจ ำกดั
ขอบเขตกำรตรวจสอบ 

4.3 ให้ค ำแนะน ำตอ่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

4.4 พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เสนอโดยผู้ สอบบัญชี และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ ตำม
ข้อเสนอแนะนัน้ 

4.5 ในระหวำ่งปี คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีและหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ ำยใน โดยไมม่ี
ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อให้มัน่ใจว่ำไม่มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ในกำรพิจำรณำด ำเนินรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจในประสิทธิผลของ
ระบบกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงควำมสมเหตสุมผลของกำรท ำรำยกำรเพื่อ
คงไว้ซึง่ผลประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัทฯ โดยรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบไปด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงันี ้

6.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ควำมครบถ้วน และควำมนำ่เช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุ ำยในของบริษัทฯ 

6.3 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6.4 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำควำมเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชีโดยจ ำกัดมิให้ผู้สอบบญัชีให้บริกำรอื่นที่มีผลกับงำนสอบบญัชีและงำนบริกำรด้ำน ำษี นอกจำกนี ้กำร
พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะมีกำรสอบทำนใหมท่กุๆ 3 – 5 ปี 

6.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

6.6 จ ำนวนกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด และจ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แตล่ะทำ่น 

6.7 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัรและ 

6.8 รำยกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ควรมกีำรเปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปรับทรำบ 
 ำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. รำยงำนกิจกรรมตำ่งๆ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทกุไตรมำส 
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9. สอบทำนรำยงำนสรุปและหลกัฐำนกำรทจุริตของพนกังำนหรือผู้บริหำรซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ และเสนอ
รำยงำนกำรพิจำรณำซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 

10. สอบทำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 

11. สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรอยำ่งสม ่ำเสมอ และขออนมุตัิปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

11.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ดงันี ้

1.  ในระหวำ่งที่ไมม่ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรมีและอำจใช้อ ำนำจแทนคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีประธำนคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อไมใ่ห้เกิดควำมลำ่ช้ำไปจนกระทัง่
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครัง้หน้ำ แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งมีข้อห้ำมโดย
กฎหมำยในเร่ืองซึ่งเก่ียวกับ (ก) กำรอนุมัติ ใช้ หรือเสนอแนะต่อผู้ ถือหุ้นให้ด ำเนินกำรใดๆ ตำมพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนดให้ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น 
(ข) กำรใช้ แก้ไข หรือยกเลกิกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ค) กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลหรือกำรออกหุ้น (ง) กำร
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือด ำเนินกำรใด ซึ่งไม่สอดคล้องกับกำรลงมติหรือกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยกำรลงมติหรือกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ได้ถูกก ำหนดไว้ไม่ให้มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลกิโดยคณะกรรมกำรบริหำร 

2.  พิจำรณำและน ำเสนอแผนธุรกิจของบริษัทฯ และงบประมำณประจ ำปี เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3. พิจำรณำและอนมุตัิกำรซือ้กิจกำรหรือกำรลงทนุท่ีส ำคญั กำรซือ้อสงัหำริมทรัพย์ กำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ แผนกำรจดัหำ
เงินทนุ กำรกู้ยืมเงินและงบลงทนุ โดยสอดคล้องกบันโยบำยทำงกำรเงินกำรลงทนุของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำรมี
อ ำนำจในกำรพิจำรณำและอนมุตักิำรลงทนุและกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ แผนกำรจดัหำเงินทนุ กำรกู้ยืมเงินและงบลงทนุ
 ำยในวงเงินไมเ่กิน 150 ล้ำนบำท (หรือ 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) โดยกำรด ำเนินกำรท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจกำรอนมุตัิต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรรวมถึงรำยกำรดงันี  ้

3.1 กำรอนมุตัิต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยหลกั 

3.2 กำรอนมุตัิงบลงทนุท่ีส ำคญัในงบประมำณประจ ำปี 

3.3 กำรตดับญัชี (Write-off) สนิทรัพย์ที่มีต ำหนิ ได้รับควำมเสยีหำย ไมส่ำมำรถใช้ได้ ล้ำสมยั หรือคณุ ำพไม่ดี โดย
อ้ำงอิงมลูคำ่ตำมบญัชี 

4. พิจำรณำ ำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงพฒันำกำรด ำเนินงำน 

5. พิจำรณำและสอบทำน ำพรวมกลยทุธ์กำรลงทนุและกำรเงินของบริษัทฯ 

6. พิจำรณำและอนมุตัิกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีส ำคญั เช่น กำรลงทนุในธุรกิจใหม ่ข้อพิพำททำงกฎหมำย เป็นต้น 

7. พิจำรณำระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ำยในกลุม่ที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริหำรจะคดัเลือกและแต่งตัง้
กรรมกำรทัง้หมดในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และคณะกรรมกำรบริหำรจะเสนอช่ือผู้บริหำรในต ำแหน่งส ำคญัทัง้หมด
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ของบริษัทย่อยที่ส ำคญั ซึ่งรวมถึง กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนกำรเงินและบญัชี และผู้ช่วย
กรรมกำรผู้จดักำรสำยปฏิบตัิกำร 

8. พิจำรณำกลัน่กรองกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

9. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรขอค ำแนะน ำจำกที่ปรึกษำกฎหมำย ำยในและ ำยนอก ที่ปรึกษำบญัชี และที่
ปรึกษำอื่นตำมแตส่มควร 

10. คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร
บริหำร (ถ้ำมี) ให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทกุครัง้ 

11. สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรอยำ่งสม ่ำเสมอ และขออนมุตัิปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

12. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทกุปี 

13. พิจำรณำเร่ืองอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

11.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญั ดงันี ้

1. ก ำหนดกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำ และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือรับกำรคัดเลือกตำม
โครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

2. ทบทวนและเสนอค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผู้ ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับคัดเลือก (ไม่ว่ำจะโดย
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้น หรืออื่นๆ) เพื่อกำรแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำถึงประวตัิ อำย ุควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ศกัย ำพ จ ำนวนครัง้ที่ได้เคยด ำรงต ำแหนง่ในคณะกรรมกำร และปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้อง 

3.  ระบแุละให้ค ำแนะน ำตอ่คณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับกรรมกำรท่ีออกตำมวำระและที่จะเสนอช่ือส ำหรับกำรเลือกตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งในแต่ละกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของบริษัทฯโดยมีกำรค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
กรรมกำรและผลกำรด ำเนินงำน (เช่นกำรเข้ำร่วมประชมุ กำรเตรียมควำมพร้อมกำรมีสว่นร่วมและควำมตรงไปตรงมำ) 
รวมทัง้กรรมกำรอิสระ 

4. ประเมินควำมเป็นอิสระของกรรมกำรหรือคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระรำยใหมว่ำ่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง เป็นประจ ำทกุปี 

5. ท ำให้มัน่ใจว่ำ ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูที่เพียงพอต่อกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรพิจำรณำกำรเลือกตัง้กรรมกำรให้เข้ำด ำรง
ต ำแหนง่อีกวำระหนึง่ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีของบริษัทฯ 

6. ระบแุละคดัเลอืกผู้ที่มีควำมเหมำะสมเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
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7. สอบทำนผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับคดัเลอืกเป็นประธำนบริษัทหรือกรรมกำรผู้จดักำร 

8. เสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบันโยบำยในกำรคดัเลอืกกรรมกำรผู้จดักำร พฒันำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง
ผู้บริหำร (Succession plan) ตำมนโยบำยดงักลำ่ว และสอบทำนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับกรรมกำรผู้จดักำร
ซึง่เสนอโดยฝ่ำยบริหำร 

9. ทบทวน (และให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบั) โครงสร้ำงขนำดองค์ประกอบและควำมสำมำรถหลกั
(Core competencies) ของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละปีบญัชีโดยค ำนึงถึงควำมสมดลุระหว่ำง
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรและระหว่ำงกรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นอิสระโดย
ค ำนงึถึงหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

10. จดัให้คณะกรรมกำรบริษัทมีองค์ประกอบของกรรมกำรอิสระเป็นจ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่ำจ ำนวนขัน้
ต ่ำและหลกัเกณฑ์ซึง่ก ำหนดโดยกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

11. น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรวดัผลกำรด ำเนินงำน (ที่สำมำรถเปรียบเทียบได้
กบับริษัทอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนักบับริษัทฯ) ในกำรประเมิน ำพรวมประสทิธิผลของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้เมื่อได้รับ
อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว หลกัเกณฑ์กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วจะไมส่ำมำรถเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่
มีเหตผุลที่เหมำะสมจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

12. สนบัสนนุให้มีช่องทำงส ำหรับผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยในกำรเสนอช่ือผู้สมควรเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรบริษัท 

13. ให้ค ำแนะน ำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิกรอบกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่ งรวมถึงโบนสั
ประจ ำปี/โบนสัพิเศษ คำ่ธรรมเนียม และคำ่ตอบแทนในรูปแบบอื่น ส ำหรับ: 

 13.1 คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

 13.2 คณะกรรมกำรชดุยอ่ยซึง่แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

14. ให้ค ำแนะน ำและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิกรอบกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งรวมถึงโบนสั
ประจ ำปี/โบนสัพิเศษ เงินเดือน และคำ่ตอบแทนในรูปแบบอื่น ส ำหรับ: 

 14.1 กรรมกำรผู้จดักำร 

 14.2 ผู้บริหำรในระดบัรองลงมำจำกกรรมกำรผู้จดักำรหนึง่ระดบั (ถ้ำมี)  

15. ประเมินผลงำนประจ ำปีและรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบส ำหรับ: 

 15.1 กรรมกำรผู้จดักำร 

 15.2 ผู้บริหำรในระดบัรองลงมำจำกกรรมกำรผู้จดักำรหนึง่ระดบั (ถ้ำมี)  
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16. พิจำรณำงบประมำณคำ่ตอบแทนประจ ำปีของบริษัทฯ และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

17. ติดตำมและประเมินค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรโดยค ำนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนีแ้ละแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 

 17.1 ระดบัคำ่ตอบแทนควรมีควำมเหมำะสมที่จะดึงดดู รักษำ และสร้ำงแรงจูงใจให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรในกำร
บริหำรกิจกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ 

 17.2 คำ่ตอบแทนและเง่ือนไขกำรวำ่จ้ำงสำมำรถเทียบเคียงได้กบัในอตุสำหกรรมและบริษัทเทียบเคียง 

11.2.5 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1.  ดแูลกำรด ำเนินธุรกิจแตล่ะวนัของบริษัทฯ และกำรบริหำรจดักำรทัว่ไป 

2. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี กำรลงทุน และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกบัส ำพเศรษฐกิจ และขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3. ดแูลธุรกิจและกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษัทให้
ควำมเห็นชอบ รวมทัง้ ตรวจสอบและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว 

4. อนุมัติต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น กำรซือ้สินค้ำ ค่ำที่ปรึกษำหรือ
ค ำแนะน ำ  ำยในวงเงินไมเ่กิน 200,000 บำทตอ่หนึง่รำยกำร 

5. เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรเพื่อขออนมุตัิงบลงทนุที่ส ำคญัที่ปรำกฏในงบประมำณประจ ำปี  ำยในวงเงินไม่เกิน 5 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิในกรณีที่วงเงินเกิน 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

6. เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรเพื่อขออนมุตัิแผนกำรกู้ยืมเงิน กำรขอวงเงินสนิเช่ือ กำรเข้ำท ำสญัญำบริหำรควำมเสี่ยง 
หรือรำยกำรอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำท ำรำยกำรข้ำงต้น ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรใดที่ส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องน ำ
สนิทรัพย์ไปวำงเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั ต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรเพื่อด ำเนินกำรตดับญัชี (Write-off) สินทรัพย์ที่มีต ำหนิ ได้รับควำมเสียหำย ไม่สำมำรถ
ใช้ได้ ล้ำสมยั หรือคณุ ำพไมด่ี โดยอ้ำงอิงมลูคำ่ตำมบญัชี และเพื่อแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบตอ่ไป 

8. เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อก ำหนดโครงสร้ำงองค์กร ซึ่งรวมถึงกำรแต่งตัง้ ว่ำจ้ำง โยกย้ำย ก ำหนดค่ำจ้ำง 
ผลตอบแทนและโบนสั และเลกิจ้ำงพนกังำน 

9. ก ำหนดค ำสัง่ หลกัเกณฑ์ ประกำศ และบนัทกึข้อควำมเพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำย
และสอดคล้องกบัประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้ หลกัเกณฑ์และวินยัในกำรท ำงำน 

10. มอบอ ำนำจช่วงหรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
อ ำนำจ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรบริษัทหรือบริษัทฯ 

11. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมแตจ่ะได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในแตล่ะครำว 
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11.3 การสรรหากรรมการ  

11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท  

องค์ประกอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วย  
(1) กรรมกำรผู้บริหำร และ (2) กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร (ซึ่งรวมถึงกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน) โดยกรรมกำรอิสระ
จะต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคมุของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียในทำง
กำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทัง้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรของบริษัทฯ จะต้องไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร 

คณุสมบตัิ 

1.  กรรมกำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำม
ซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตัิหน้ำที่
ให้แก่บริษัทฯ อยำ่งเต็มที่ 

2. กรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำม
ไว้วำงใจให้บริหำรจดักำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ประกำศก ำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออก
หลกัทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมูลรำยช่ือ
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

3. กรรมกำรไมส่ำมำรถประกอบกิจกำรอนัมีส ำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็น
หุ้นสว่น หรือกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นที่มีส ำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำ
เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้  

4. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ หำกมีส่วนได้เสียในสญัญำที่บริษัทฯ ท ำขึน้ไม่ว่ำโดยตรง หรือโดย
อ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่และกำรเลอืกตัง้กรรมกำร 

1. กำรเลอืกตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัท และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีควำมโปร่งใสและชดัเจน
ในกำรสรรหำกรรมกำร โดยต้องพิจำรณำประวตัิกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนัน้ๆ 
รวมถึงคณุสมบตัิและกำรไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
กำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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2. ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 หำกกรรมกำรไม่สำมำรถตกลงกนัได้ว่ำจะให้ใครออก ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัว่ำผู้ ใด
จะออก อนึง่ กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

3. พิจำรณำและมีมติอนมุตัิกำรแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ในบริษัทย่อย หรือ 
บริษัทร่วม ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคมุและกลไกกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่บริษัทฯ เข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษัทฯ มีกลไกกำรก ำกับดูแล
บริษัทย่อยตำมที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม ่
ฉบบัตำมที่ได้มีกำรแก้ไข 

4. นอกจำกกำรพ้นต ำแหนง่ตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 
• ตำย 
• ลำออก 
• ปลดเกษียณ 
• ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่บริษัทมหำชนจ ำกดั และ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ 
• ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

• ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยใดๆ ต้องแจ้งคณะกรรมกำรลว่งหน้ำอย่ำง น้อย 1 
เดือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรพร้อมระบเุหตผุล ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกให้มีผลตัง้แต่วนัที่ใบลำออกไป
ถึงบริษัทฯ กรรมกำรซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนทรำบด้วยก็ได้ 

6. ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลใด
บคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถดัไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรจะเหลอืน้อยกวำ่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่กบั
วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

11.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ  

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย (1) กรรมกำรผู้บริหำร และ (2) กรรมกำรท่ีไม่ใช่ผู้บริหำร (ซึ่งรวมถึงกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน) โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคมุของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
ต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียในทำงกำรเงินและกำรบริหำรกิจกำร อีกทัง้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์
คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่  ทจ. 28/2551 เร่ือง กำรขออนญุำต
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และกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้ นที่ออกใหม่ โดยทัง้นี  ้กรรมกำรอิสระอำจจะมำจำกสำขำอำชีพใดก็ได้ตำมแต่
คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนซึ่งคณะกรรมกำรไว้วำงใจให้เสนอช่ือเพื่อ
พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร(ในกรณีที่มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน) จะเห็นควรทัง้นี ้คุณสมบัติของ
กรรมกำรอิสระมีดงันี ้ 

(ก)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้
ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ  หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปี  

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่นผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำ นำจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ง)  ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กวำ่สองปี 

)จ (  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยัผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ สงักัดอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปี 

)ฉ (  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปี 

)ช (  ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

)ซ (  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีส ำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีส ำพ
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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)ฌ (  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะคดัเลือกกรรมกำร
อิสระเพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบนีต้้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมประกำศ ทจ. 28/2551 อีกทัง้มีขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมที่ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำ เนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี  ้

1. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

2. ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำ
แตง่ตัง้ใหมอ่ีกครัง้ แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 2 วำระติดตอ่กนั 

11.3.4 การสรรหากรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน โดยคดัเลือกคณะกรรมกำรบริหำร
จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

2. กรรมกำรผู้จดักำรจะถือเป็นกรรมกำรบริหำรโดยต ำแหนง่ 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรจะเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทของกรรมกำร
ทำ่นนัน้ 

11.3.5 การสรรหากรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 ทำ่น โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรบริษัท 

2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะถกูเลือกตัง้โดยสมำชิกคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน และจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
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3. วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนก ำหนดครำวละ 3 ปีกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทนที่พ้นวำระอำจได้รับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ใหมอ่ีกครัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท 

11.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลที่ท ำให้สำมำรถควบคมุดแูลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทยอ่ย เพื่อดแูลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ดงันี ้

11.4.1 การส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA พึงก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ มีกลไกในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยมี
กำรเสนอช่ือหรือแตง่ตัง้บคุคลใดๆ ที่เห็นสมควร เข้ำเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อย อย่ำงน้อยตำมสดัสว่นกำร
ถือหุ้นในบริษัทย่อยนัน้ และมีระเบียบปฏิบตัิหรือข้อก ำหนดที่ท ำให้กำรส่งบคุคลดงักล่ำวจะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกที่
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กรณีที่กำรค ำนวณจ ำนวนกรรมกำรหรือผู้บริหำรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นมีเศษทศนิยม ให้
ปัดเศษทิง้ 

PMTA ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยเดยีวของ Baconco ได้สง่ตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรของ Baconco จ ำนวน 3 ทำ่น คือ นำย
เฉลมิชยั มหำกิจศิริ นำยซิกมนัต์ สตรอม และนำยเชีย วนั ฮทั โจเซฟ โดยทัง้นี ้Baconco มีกรรมกำรบริษัททัง้หมดรวม 3 
ทำ่น 

PMTA ในฐำนะผู้ ถือหุ้นรำยเดยีวของ PMTA SG ได้สง่ตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรของ PMTA SG จ ำนวน 3 ทำ่น คือ นำย
เฉลมิชยั มหำกิจศิริ นำยซิกมนัต์ สตรอม และนำยล ีเวย เซยีง โดยทัง้นี ้PMTA SG มีกรรมกำรบริษัททัง้หมดรวม 3 ทำ่น 

11.4.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 

คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA พึงก ำกบัดแูลให้บริษัทฯ มีกลไกในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั โดยมี
กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่ได้รับแต่งตัง้ตำม (11.4.1) ไว้อย่ำงชดัเจน ซึ่ง
รวมถึง 

(ก) กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใช้ดลุพินิจที่ชดัเจน และที่มีผลให้กำรพิจำรณำของกรรมกำรหรือผู้บริหำรดงักลำ่ว
ในกำรออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยในเร่ืองส ำคัญต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อน  

(ข) กำรติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยมีกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส ำคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง 

(ค) กำรติดตำมดแูลให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA พึงก ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในกำรก ำกับดูแลที่มีผลให้กำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงของบริษัทฯ กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใด
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ของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว 
ทัง้นี ้ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วของบริษัทยอ่ยท ำนองเดียวกบักำรท ำรำยกำรในลกัษณะและขนำดเดียวกนักบัที่
บริษัทฯ ต้องได้รับมติจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกลไกในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก  โดยมีกำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรหรือผู้บริหำรตำมรำยละเอียดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในหวัข้อที่ 11.4.2.1 ถึงหวัข้อที่ 11.4.2.4 ดงันี ้

11.4.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของ Baconco 

คณะกรรมกำรบริษัทของ Baconco มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ Baconco ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กฎ
บตัรคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท  

กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ ให้มีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะก ำหนด กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีดลุพินิจในกำรพิจำรณำ และออกเสยีงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทัว่ไป และกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทได้
ตำมที่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

นอกจำกอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่กฎหมำย และข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดแล้ว 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทของ Baconco มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรควบคมุและ
กลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี PMTA ก ำหนดด้วย ทัง้นี ้ได้แก่หน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรกับบคุคลที่เก่ียวโยงกัน กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ และกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรควบคมุและกลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยด ำเนินกำรให้บริษัทต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อนที่
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 
รวมทัง้รำยกำรส ำคญัอื่นใด ทัง้นี ้ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วของบริษัทท ำนองเดียวกบักำรท ำรำยกำรใน
หลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนำดเดียวกนักบัที่ PMTA ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA 

(2) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้แก่ PMTA ให้ครบถ้วนถกูต้อง ำยใน
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกรณีที่บริษัทเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรือมีรำยกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส ำคญั คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักลำ่วแก่ PMTA ทรำบโดยครบถ้วนถกูต้อง ำยในระยะเวลำตำมที่ PMTA ก ำหนด ทัง้นี ้ให้พิจำรณำ
ตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ ก.ล.ต. รวมทัง้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(3) นอกเหนือจำกกำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
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2546 ("ประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน") และกำรท ำรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตำม
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัท
จดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ("ประกาศการได้มาจ าหน่ายไปฯ") แล้ว กำรท ำรำยกำร
ต่อไปนีถื้อเป็นรำยกำรที่มีควำมส ำคญั คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ต้องน ำเสนอข้อมลูเก่ียวกบักำรท ำรำยกำร
ตอ่ PMTA และจะต้องได้รับมติอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของ PMTA ก่อน  

 อนึ่ง รำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญัได้แก่รำยกำรใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจำกรำยกำรตำมงบประมำณประจ ำปีซึ่ง
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และเป็นรำยกำรซึ่งหำกเข้ำท ำแล้วจะมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

1) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสำระส ำคญัที่มีต่อผู้ที่ก่อ
ควำมเสยีหำยแก่บริษัท 

2) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น 

3) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นในสดัสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัมำเป็นของบริษัท 

4) โครงกำรลงทนุของบริษัทซึง่อยูน่อกเหนือจำกงบประมำณประจ ำปี 

5) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงส่วนที่เป็น
สำระส ำคญั กำรมอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดย
มีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

6) กำรเช่ำ หรือให้เชำ่ซือ้กิจกำร หรือทรัพย์สนิของบริษัททัง้หมด หรือสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญั 

7) กำรขำยสนิทรัพย์ของบริษัท (ซึง่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติใดๆ) ทีม่ีมลูคำ่ตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

8)  กำรขำยสินทรัพย์ของบริษัทใดๆ  เมื่อมีมลูค่ำกำรขำยสินทรัพย์รวมสะสมของบริษัท (ซึ่งเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติใดๆ) ตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต.  

9) กำรกู้ ยืมเงินเพิ่มเติม (ซึ่งมิใช่จำกวงเงินกู้ ยืมเดิมที่บริษัทมีอยู่กับธนำคำร) ในจ ำนวนตำมเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. หรือ กำรกู้ยืม กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้วงเงินกู้ยืม กำรค ำ้ประกนั กำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษัทให้
ต้องรับ ำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้อย่ำงมีสำระส ำคญั ในกรณีที่บคุคล ำยนอกขำดส ำพคลอ่ง หรือไม่
สำมำรถปฏิบตัิกำรช ำระหนีไ้ด้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น 
และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

10) สญัญำซึ่งเกิดจำกรำยกำรธุรกิจปกติที่มีมูลค่ำรวมสะสมตำมเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หรือสญัญำอื่นๆ ซึ่ง
มิได้เกิดจำกรำยกำรธุรกิจปกติ 

11) กำรปรับเปลีย่นโครงสร้ำงบริษัท 

12) เงินเดือนและคำ่ตอบแทนอื่นๆ ของผู้ซึง่เป็นตวัแทนของบริษัทตำมกฎหมำย 

13) กำรจดัตัง้บริษัทยอ่ย กำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบัองค์กรหรือบคุคลในประเทศเวียดนำมหรือตำ่งประเทศ 
และกำรเข้ำลงทนุในบริษัทอื่น  
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14) กำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหวำ่งกำล (หำกจะพงึมี) ของบริษัท 

15) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นซึง่ไมม่ีสำระส ำคญั ซึง่จะไมก่ระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

16) กำรเพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทและกำรจดัสรรหุ้นน้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ช ำระแล้วของบริษัท 

17) กำรแก้ไขใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ของบริษัทในสว่นท่ีมีนยัส ำคญั  

(4) เร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นรำยกำรส ำคญัซึง่ Baconco จะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน 

1) กำรเพิ่มทนุโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและกำรจัดสรรหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ช ำระแล้วของบริษัท หรือ 

กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้ นเพิ่มทุนของบริษัทและกำรจัดสรรหุ้นซึ่งเป็นผลให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ 
PMTA ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทนุจด
ทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท (ซึง่จะเกิดขึน้ ำยหลงักำรแปรส ำพบริษัท) 

2)  กำรด ำเนินกำรอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ PMTA ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทไม่
วำ่ในทอดใดๆ ลดลงเทำ่กบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท หรือเป็นผล
ให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ PMTA ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษัทไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อย
กวำ่ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท 

3) กำรเลกิกิจกำรของบริษัท 

4) กำรแปรส ำพบริษัทจำก SMLLC เป็น MMLLC JSC หรือบริษัทรูปแบบอื่น ไม่ว่ำจะเป็นผลจำกกำร
เพิ่มทนุของบริษัทหรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด 

 ในกรณีนี ้คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA จะต้องจัดให้มีผู้ เช่ียวชำญเพื่อที่จะ (1) วิเครำะห์ควำม
แตกต่ำงกฎหมำยระหว่ำง SMLLC เทียบกับ MMLLC หรือ JSC (แล้วแต่กรณี) และวิเครำะห์ควำม
แตกตำ่งกฎหมำยระหวำ่งประเทศไทยและประเทศเวียดนำม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และ (2) เสนอ
แนวทำงกำรปรับแก้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 

 ทัง้นี ้ ำยหลงัจำกได้รับรำยงำนกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA จะต้องให้
ควำมเห็นเ ก่ียวกับรำยกำรดังกล่ำว โดยข้อมูลกำรวิเครำะห์จำกผู้ เ ช่ียวชำญ ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA และข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะต้องสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ PMTA พิจำรณำ
ลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว 

5) กำรฟืน้ฟกิูจกำร 

6) กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนซึ่งมีสำระส ำคญั ซึ่งอำจกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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 ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้ำงต้น จะต้องมีกำรเปิดเผยรำยกำรดงักลำ่วต่อตลำด
หลกัทรัพย์ฯ 

(5) หำกบริษัทจะเข้ำท ำรำยกำรอื่นใดที่มิใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
อย่ำงมีนยัยะส ำคญั รำยกำรดงักลำ่วต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของ PMTA หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ก่อน  

(6) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้องเปิดเผยและน ำสง่ข้อมลูสว่นได้เสยีของตนและผู้ เก่ียวข้องในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรด ำเนินธุรกรรมใดๆ ในธุรกิจอื่นๆ ที่อำจคำดหมำยได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด 
(Conflict of Interest) กับ PMTA ต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ำยใน
ระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยและน ำสง่ข้อมลูดงักลำ่วต่อ PMTA เพื่อเป็น
ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนุมตัิใดๆ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท
และของ PMTA เป็นส ำคญั รวมทัง้ต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำหำกถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงใน
บริษัท หรือบริษัทในเครือ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็นผู้มีสว่นได้เสียในรำยกำร ไม่สำมำรถพิจำรณำอนมุตัิ
รำยกำรดงักลำ่วได้ 

(7)  กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดงักล่ำวมีหน้ำที่แจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักลำ่วกบับริษัท 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวให้ PMTA ทรำบ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะต้อง
ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและด ำเนินกำรโดยสจุริตเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ PMTA กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำหำกPMTA กรรมกำรและผู้บริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลง
จ ำนวนกำรถือหุ้นหรือกำรถือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 ทัง้นี ้กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้ำร่วมพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรใดๆ ซึ่งกรรมกำรดงักลำ่วมีสว่นได้เสีย
หรืออำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  

(8) อนึง่ กำรกระท ำดงัตอ่ไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องของบริษัทได้รับประโยชน์
ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึงได้ตำมปกติ ให้สนันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั  

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทกบักรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ของกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) กำรใช้ข้อมลูของ PMTA และของบริษัทท่ีลว่งรู้มำ เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว หรือ 

(ค) กำรใช้ทรัพย์สนิหรือโอกำสทำงธุรกิจของ PMTA และของบริษัทในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์
หรือหลกัปฏิบตัิทัว่ไปตำมกฎหมำยประเทศไทยตำมที่ไมข่ดักบักฎหมำยประเทศเวียดนำม  
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อนึง่ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้องไม่มีสว่นร่วมอนมุตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสียหรือควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์  

(9) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทนุ
ขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อ PMTA ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน โดยในกำรลงทนุของบริษัท ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พิจำรณำและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำร
ควบคมุและดแูลแผนกำรลงทนุของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้อนึ่ง PMTA 
มีสิทธิเรียกให้บริษัทเข้ำชีแ้จงหรือน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงักล่ำว ซึ่งบริษัทต้องปฏิบตัิตำม
อยำ่งเคร่งครัดทนัที  

(10)    คณะกรรมกำรบริษัทต้องน ำสง่ข้อมลูหรือเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนให้กบั PMTA เมื่อได้รับกำรร้องขอตำม
ควำมเหมำะสม  

(11)  กรณีที่ PMTA ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส ำคัญใดๆ อำจแจ้งให้บริษัทชีแ้จง และ/หรือน ำส่งเอกสำรเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ PMTA ได้ 

(12)  ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ลกูจ้ำง หรือผู้ รับมอบหมำยของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติ ำวะของบุคคลดงักล่ำวใช้ข้อมูล ำยในของ PMTA และ/หรือ ของบริษัท ทัง้ที่ได้มำจำกกำรกระท ำตำม
หน้ำที่หรือในทำงอื่นใด ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบเป็นนยัส ำคญัตอ่ PMTA หรือบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่นไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมและไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

(13) คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่จดัให้มีกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) ของบริษัทหำกผู้สอบบญัชี
รำยเดิมปฏิบตัิหน้ำที่สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทมำแล้วห้ำรอบปีบญัชี
ติดตอ่กนั โดยกำรกำรหมนุเวียนผู้สอบบญัชีให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) บริษัทสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรำยใหมท่ี่สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรำยเดิมก็ได้ 

(ข) บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรำยที่พ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่เนื่องจำกกำรหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีเป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลำอย่ำงน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้ สอบบัญชีรำย
ดงักลำ่วพ้นจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

ในกรณีที่รำยได้หรือก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินลำ่สดุของบริษัทมีควำมแตกตำ่งจำกงบกำรเงินในงวดเดียวกนัของปี
ก่อนเกินกวำ่ร้อยละยี่สบิ ให้บริษัทจดัท ำค ำอธิบำยสำเหตขุองควำมแตกตำ่งดงักลำ่ว และสง่ตอ่ PMTA พร้อมกบั
งบกำรเงิน ำยในระยะเวลำที่ PMTA ก ำหนด 
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11.4.2.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ General Director ของ Baconco 

ตวัแทนทำงกฎหมำย (Legal Representative) ของ Baconco ตำมกฎหมำยในประเทศเวยีดนำมได้แก่ General Director 
โดยลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ เพื่อเป็นกลไกในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทนุของ
บริษัทฯ PMTA จึงได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ General Director ของ Baconco ไว้ดงันี ้

1. ควบคมุและบริหำรกำรด ำเนินธุรกิจแต่ละวนัของบริษัท และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ PMTA รวมทัง้ 
ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ กำรตดัสนิใจ และกำรอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัทและ PMTA ทกุครำว 

2. มีอ ำนำจในกำรจดักำร ควบคมุ และด ำเนินกำรบริหำรบริษัท ซึง่รวมถึงกำรบริหำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
แตล่ะวนัของบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของก ำหนด 

3. น ำเร่ืองที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของไปปฏิบตัิ 

4. แตง่ตัง้ ยกเลกิ และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและหน้ำของบคุลำกร ำยในบริษัท เว้นแต่บคุลำกรซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้
โดยคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของ 

5. มีอ ำนำจตำมที่เจ้ำของได้มอบหมำย 

6. นอกเหนือจำกอ ำนำจอื่นตำมกฎหมำยของประเทศเวียดนำมและ/หรือก ำหนดโดยเจ้ำของในแต่ละครำว General 
Director ยงัมีอ ำนำจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมแผนที่ได้รับกำรอนุมัติ ปฏิบัติตำมกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมติตำ่งๆ 

6.2 วำ่จ้ำงพนกังำนส ำหรับบริษัทตำมสญัญำจ้ำงแรงงำน 

6.3 ลงนำมในสญัญำในฐำนะตัวแทนบริษัท ตำมแผนกำรผลิตซึ่งได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำร
บริษัท  

6.4 เป็นตวัแทนบริษัทในศำลและกบับคุคล ำยนอกในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ของบริษัท  ำยใต้กรอบของ
กฎบตัร 

6.5 แก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

6.6 ด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของ 

7. มีหน้ำที่รับผิดชอบในเร่ืองดงัต่อไปนี ้โดยขึน้อยู่กบัทิศทำง ำพรวม อ ำนำจ และกำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร
บริษัทและ/หรือเจ้ำของ 

7.1 ด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทและบคุลำกรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม 

7.2 ด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนในแต่ละวันของบริษัทสอดคล้องกับทิศทำง แผน
งบประมำณ ขัน้ตอน นโยบำยจริยธรรม และกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของ 
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7.3 รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือเจ้ำของเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

11.4.2.3 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของ PMTA SG 

คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA SG มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ PMTA SG ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กฎ
บตัรคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท  

กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำรนัน้ ให้มีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะก ำหนด กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีดลุพินิจในกำรพิจำรณำ และออกเสยีงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทัว่ไป และกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทได้
ตำมที่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

นอกจำกอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่กฎหมำย และข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดแล้ว 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทของ PMTA SG มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรควบคมุและ
กลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี PMTA ก ำหนดด้วย ทัง้นี ้ได้แก่ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรท ำรำยกำรกับบคุคลที่เก่ียวโยงกัน กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรัพย์ และกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรควบคมุและกลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยด ำเนินกำรให้บริษัทต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อนที่
คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำเร่ืองกำรเข้ำท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 
รวมทัง้รำยกำรส ำคญัอื่นใด ทัง้นี ้ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วของบริษัทท ำนองเดียวกบักำรท ำรำยกำรใน
หลกัเกณฑ์ ลกัษณะและขนำดเดียวกนักบัที่ PMTA ต้องได้รับมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA 

(2) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้แก่ PMTA ให้ครบถ้วนถกูต้อง ำยใน
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกรณีที่บริษัทเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรือมีรำยกำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยัส ำคญั คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรเข้ำท ำ
รำยกำรดงักลำ่วแก่ PMTA ทรำบโดยครบถ้วนถกูต้อง ำยในระยะเวลำตำมที่ PMTA ก ำหนด ทัง้นี ้ให้พิจำรณำ
ตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ ก.ล.ต. รวมทัง้ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

11.4.2.4 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ Managing Director ของ PMTA SG 

1.  ดแูลกำรด ำเนินธุรกิจแตล่ะวนัของบริษัทและ/หรือกำรบริหำรจดักำรทัว่ไป 

2. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี กำรลงทุน และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทให้
สอดคล้องกบัส ำพเศรษฐกิจ และขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่135 

3. ดแูลธุรกิจและกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย และงบประมำณที่คณะกรรมกำรบริษัทให้
ควำมเห็นชอบ รวมทัง้ ตรวจสอบและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว 

4. อนมุตัิต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น กำรซือ้สินค้ำ  ำยในวงเงินไม่เกิน 10 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส ำหรับกำรท ำรำยกำรกบั Canpotex และ ำยในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับคูค้่ำรำย
อื่น โดยกำรซือ้วตัถดุิบจะไมเ่กิน 3ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่งรำยกำร และเงินค้ำงช ำระต่อคู่ค้ำส ำหรับกำรซือ้วตัถดุิบ
ดงักลำ่วต้องมีจ ำนวนรวมสะสมทัง้หมดไมเ่กิน 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ทกุครำว 

5. ก ำหนดค ำสัง่ หลกัเกณฑ์ ประกำศ และบนัทึกข้อควำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำย
และสอดคล้องกบัประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้ หลกัเกณฑ์และวินยัในกำรท ำงำน 

6. มอบอ ำนำจช่วงหรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบ
อ ำนำจ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรบริษัทหรือบริษัท 

7. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมแตจ่ะได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทในแตล่ะครำว 

11.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 
29 กรกฎำคม 2556 บุคลำกรทุกระดบัขององค์กรมีหน้ำที่ต้องทรำบถึงขัน้ตอนกำรรักษำควำมปลอด ยัของข้อมูลเพื่อ
ปกป้องข้อมลูอนัเป็นควำมลบัและปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรรักษำควำมปลอด ยัของข้อมลูดงักลำ่วเพื่อป้องกนัไม่ให้มีกำร
เปิดเผยข้อมลูอนัเป็นควำมลบั รวมทัง้ป้องกนักำรใช้ข้อมลู ำยในโดยมิชอบโดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ก ำหนดล ำดบัชัน้ควำมลบัของข้อมลู 

ข้อมูลลบัทำงกำรค้ำเป็นข้อมูล ำยใน จึงต้องป้องกันมิให้มีกำรเปิดเผยต่อบุคคล ำยนอกข้อมูลเหล่ำนีอ้ำจแบ่ง
ล ำดบัชัน้ควำมลบัเป็นหลำยล ำดบัตำมควำมส ำคญั ได้แก่ ข้อมลูที่เปิดเผยได้ ข้อมลูปกปิด ข้อมลูลบั ข้อมลูลบัมำก
ทัง้นี ้กำรใช้ข้อมลู ำยในร่วมกนัต้องอยูใ่นกรอบของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมำยเทำ่นัน้ 

2. กำรให้ข้อมลูขำ่วสำรแก่บคุคล ำยนอก 

กำรเปิดเผยข้อมลูควำมลบัตอ่สำธำรณชนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จดักำรโดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำรแล้วกรรมกำรผู้ จัดกำรอำจจะเป็นผู้ ตอบเองในกรณีที่ข้อมูลมี
นยัส ำคญัมำก หรืออำจมอบหมำยให้หน่วยงำนผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สำธำรณะสว่นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
บคุคล ำยนอก หรือผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ก่อนกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วต่อสำธำรณชนต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
บคุคล ำยนอก หรือผู้มีสว่นได้เสยีดงักลำ่วนัน้ด้วย 

3. กำรแสดงควำมเห็นแก่บคุคล ำยนอก 

บคุลำกรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค ำถำมหรือแสดงควำมเห็นแก่บุคคลอื่นใด ำยนอกบริษัทฯ เว้นแต่จะมีหน้ำที่หรือ
ได้รับมอบหมำยให้ตอบค ำถำมเหลำ่นัน้ หำกไม่มีหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยบคุลำกรจะปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็น
ตำ่งๆ ด้วยควำมส ุำพ และแนะน ำให้สอบถำมจำกเลขำนกุำรบริษัทโดยตรง 
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แนวทำงปฏิบตัิในกำรใช้ข้อมลู ำยในทีค่ณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน
ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และก.ล.ต. เป็นดงันี ้

1. บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ตำมแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ดงันัน้ เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ เก่ียวข้องทุก
ฝ่ำย บริษัทฯ จึงก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกับกำรใช้ข้อมูล ำยในของบุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งหมำยควำมรวมถึง
คณะกรรมกำร ผู้จัดกำร ผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี พนกังำน และคู่สมรสและบุตรยงัไม่
บรรลนุิติ ำวะของบุคคลดงักลำ่ว มำตรกำรนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อก่อให้เกิดควำมเสมอ ำค และยุติธรรมในกำรใช้
ข้อมลู ำยในของบริษัทฯ อนัเป็นกำรเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยบริษัทฯ ก ำหนด
เป็นข้อห้ำมมิให้บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทฯ ดงัที่ได้กลำ่วข้ำงต้น รวมถึงสมำชิกครอบครัวของบคุลำกรดงักลำ่วทกุ
คนที่ได้รับทรำบข้อมูล ำยในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของ
หลกัทรัพย์และที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือชกัชวนให้บคุคลอื่นซือ้หรือขำยหรือเสนอซือ้หรือ
เสนอขำยหุ้นของบริษัทฯ ไมว่ำ่จะด้วยตนเองหรือผำ่นนำยหน้ำ ทัง้นี ้ไมว่ำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะกระท ำเพื่อประโยชน์
ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น 

2. บริษัทฯ ห้ำมมิให้บคุลำกรของบริษัทฯ ดงักลำ่วข้ำงต้นและสมำชิกครอบครัวของบุคลำกรนัน้น ำข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์และที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชนไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท ำ
ดงักลำ่วโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน 

3. บริษัทฯ จะถือว่ำกำรใช้ข้อมลู ำยในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลำ่วข้ำงต้น
เป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เพื่อเก็งก ำไร หรือสร้ำงควำมได้เปรียบให้กบักลุม่ใดกลุม่หนึง่ซึง่ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิด
ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรทรำบถึงช่วงเวลำงดท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 21 วันก่อนมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรอนมุตัิงบกำรเงินหรือเมื่อมีวำระส ำคญัที่มีผลกระทบต่อกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์เช่น กำร
เพิ่มทนุ 

เพื่อให้กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกนัดงัตอ่ไปนี ้

1. จ ำกดักำรเข้ำถึงข้อมลูที่ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะโดยให้รับรู้ได้เฉพำะผู้บริหำรระดบัสงูสดุเท่ำที่จะท ำได้ และเปิดเผย
ต่อพนักงำนของบริษัทฯ ตำมควำมจ ำเป็นเท่ำที่ต้องทรำบเท่ำนัน้ และแจ้งให้พนักงำนที่เก่ียวข้องทรำบว่ำเป็น
สำรสนเทศที่เป็นควำมลบั และมีข้อจ ำกดัในกำรน ำไปใช้ 

2. จดัระบบรักษำควำมปลอด ยัในท่ีท ำงำนเพื่อป้องกนักำรเข้ำถึงและกำรใช้แฟ้มข้อมลูและเอกสำรลบั 

3. เจ้ำของข้อมลูที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชนจะต้องก ำชบัผู้ที่เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรรักษำควำมปลอด ยั
โดยเคร่งครัด 
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ผู้ ฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษทำงวินยัโดยเร่ิมจำกกำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัเบีย้เลีย้ง ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับ
คำ่จ้ำง หรืออำจให้ออกจำกงำน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัควำมร้ำยแรงของควำมผิด หรืออำจถกูลงโทษตำมกฎหมำยแล้วแตก่รณี 

11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

11.6.1 ค่าตอบแทนส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2557 

บริษัทฯ จ่ำยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี  มูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีและบริษัท
ในกลุม่ของผู้สอบบญัชี (“KPMG”) ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 เป็นจ ำนวนรวม 2.84 ล้ำนบำท ดงันี ้ 

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส ำนักงำนสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัดข้ำงต้นไม่เป็นบุคคลหรือ

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

11.6.2 ค่าตอบแทนส าหรับงบการเงนิระหว่างกาล ส าหรับงวด 3 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557  

ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้แก่ KPMG ส ำหรับงวด 3 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เป็นจ ำนวนรวม 0.68 ล้ำนบำท  
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) ดงันี ้ 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำรงตนให้เป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในกำร

ด ำเนินงำนและกำรท ำกิจกรรมทกุด้ำน บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรด้วยหลกัจริยธรรมและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีเพื่อให้

สอดคล้องกบัผลประโยชน์ของสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน บริษัทมีกฏระเบียบเร่ืองควำมโปร่งใสโดย

มีขัน้ตอนเพื่อบนัทกึ ประเมินผล และปรับปรุงขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน อยำ่งชดัเจน 

บริษัทฯ จะด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยเชิงธุรกิจและเป้ำหมำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Repsonsibility) โดยจะมุง่เน้นใน 4 ข้อหลกัได้แก่ 

การก ากับดูแลกิจการ  

o บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎและระเบียบอยำ่งเคร่งครัดโดยให้ควำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและ

ควำมรับผิดชอบ 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการดูแลพนักงาน 

o บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรด ำเนินงำน ส่งเสริมด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์อย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกัน 

ควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ชำติกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงชีวิตกบักำรท ำงำน ควำมปลอดภยัในที่ท ำงำน และกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยแรงงำน 

การตอบแทนสังคม 

o บริษัทฯ จะสง่เสริมให้พนกังำนท ำกิจกรรมหรือโครงกำร ทัง้แบบเดี่ยวหรือกลุม่ เพื่อตอบแทนสงัคม โดยมุ่งเน้น

กำรบริจำค กำรอำสำ และโครงกำรท่ีเก่ียวกบักำรศกึษำ 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

o บริษัทฯ จะพฒันำระบบกำรท ำงำนและกำรบริหำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมโดยมุง่ที่จะลดปริมำณ

ของเสยีและเพิ่มควำมรับผิดชอบตอ่กำรก ำจดัสิง่ปฏิกลูและมลพิษ 

 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่139 

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท 

PMTA ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบบควบคุมภำยในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 28 มิถุนำยน 2556 ได้อนุมัติ
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบ 3 ทำ่น และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่
สอบทำนประสทิธิภำพและควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน รวมถึง ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ PMTA และบริษัท
ยอ่ยด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่บงัคบัใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

PMTA ได้จดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ประสำนงำน ตรวจสอบ และประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุ
ภำยในของ PMTA และบริษัทย่อย พร้อมทัง้ ให้ข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบควบคมุภำยใน กำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องตำมแผนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในที่ก ำหนด ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำร
ประเมินของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 5 ด้ำน ได้แก่ (1) 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (3) กิจกรรมกำรควบคมุ (4) ข้อมลูและกำรติดต่อสื่อสำร และ 
(5) กำรติดตำมผล ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลของกำรตรวจสอบ กำรติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของ PMTA และบริษัทยอ่ยและธุรกรรมรำยกำรระหวำ่งกนัของ PMTA และบริษัท
ยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวข้อง มีประสทิธิภำพและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2557 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 ได้พิจำรณำแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ PMTA และบริษัทย่อย โดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร และอ้ำงอิงผลกำร
ตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำม
เพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของกิจกำรและสภำวกำรณ์ปัจจุบนั  พร้อมทัง้ ได้จดัท ำแบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคมุภำยในส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ตำมเอกสำรแนบ 4  

13.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2557 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกนัท ำกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบควบคมุภำยในที่บริษัทฯ วำงไว้ 
โดยให้ควำมส ำคญัใน 5 องค์ประกอบหลกัที่ส ำคญัในกำรประเมิน คือ สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร กำรประเมินควำม
เสีย่ง กิจกรรมกำรควบคมุ ข้อมลูและกำรติดตอ่สือ่สำร และกำรติดตำมผล 

จำกกำรตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชีภำยนอกได้ให้ควำมเห็นที่สอดคล้องกนัว่ำ ไม่พบข้อบกพร่องใน
กำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบ
ควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอตำมที่ฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำจ ำเป็นส ำหรับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ และไม่พบ
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ข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในที่มีสำระส ำคัญ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรผิดพลำดหรือกำรทุจริต  ทัง้นี ้ตำมรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบในเอกสำรแนบ 4  

13.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด (“KPMG Advisory”) ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของ PMTA และ Baconco ในช่วงระหว่ำงวนัที่ 5 – 26 มิถนุำยน 2556 ซึ่งมุ่งเน้นกำรประเมินองค์ประกอบหลกั
ภำยใต้กรอบกำรควบคมุภำยในของ COSO ตำม 5 องค์ประกอบหลกั ทัง้นี ้จำกรำยงำนกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของ KPMG Advisory ฉบับลงวันที่ 21 สิงหำคม 2556 พบว่ำ PMTA และ Baconco ได้
ก ำหนดกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ แม้ว่ำระหว่ำงกำรสอบทำน KPMG Advisory จะพบข้อสังเกตบ้ำงในแต่ละ
กระบวนกำร แตผู่้บริหำรได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ทัง้นี ้KPMG Advisory มีข้อสงัเกตเพื่อกำรปรับปรุงเฉพำะประเด็นข้อสงัเกต
ที่อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรสรุปได้ดงันี ้

หัวข้อ ประเด็นข้อสังเกต ค าชีแ้จง / การด าเนินการของบริษัทฯ 
ระบบสำรสนเทศและ
กำรสือ่สำรข้อมลู 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทควรจัดเตรียม
จดหมำยแจ้งประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
อยำ่งน้อย 7 วนัเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 32 

PMTA และ Baconco ได้ก ำชบัเจ้ำหน้ำที่
ที่เ ก่ียวข้องเพื่อให้ด ำเนินกำรปรับปรุง
กระบวนกำรดงักลำ่วแล้ว 

ระบบสำรสนเทศและ
กำรสือ่สำรข้อมลู 

รำยงำนกำรประชุมของ Baconco นอกจำกระบุ
หวัข้อเก่ียวกบัมติของที่ประชมุแล้ว ควรระบขุ้อมลู
อื่นที่ส ำคญัเพิ่มเติมด้วย เช่น เร่ืองที่ประธำนแจ้ง
ให้ที่ประชุมทรำบ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุม 
เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทรำบ เร่ืองที่ เสนอให้ที่
ประชมุพิจำรณำ เป็นต้น 

PMTA และ Baconco ได้ก ำชบัเจ้ำหน้ำที่
ที่ เ ก่ียว ข้อง เพื่ อใ ห้ เพิ่ม เติ ม ข้อมูลใน
รำยงำนกำรประชุมให้มีควำมครบถ้วน
แล้ว 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคมุภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตำมแนวทำงกำรประเมินภำยใต้กรอบกำรควบคมุภำยในของ COSO รวมถึง
กำรตรวจสอบระบบงำนท่ีส ำคญัในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้จำกกำรผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ระบบงำน
ที่วำงไว้มีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้ ไมพ่บข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยในท่ีมีสำระส ำคญั  

13.4 ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี 

KPMG ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2557 ทัง้นี ้KPMG ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัต่อกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน และไม่มีรำยงำนข้อสงัเกต
เก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัที่มีผลกระทบตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแตอ่ยำ่งใด 
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13.5 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นหนว่ยงำนท่ีมีควำมเป็นอิสระและรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ท ำหน้ำที่ในกำรสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทโดยท ำกำรประเมินควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในที่บริษัทฯ วำงไว้อย่ำงสม ่ำเสมอ ตรวจสอบประเด็นที่ส ำคญัทำงกำรบญัชีและ
กำรเงิน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรบริหำรควำม
เสีย่งทำงธุรกิจและทำงกำรเงินของผู้บริหำร เพื่อให้ควำมมัน่ใจได้ว่ำกำรควบคมุภำยในที่วำงไว้เหมำะสม เพียงพอ และมี
ประสทิธิภำพ  

PMTA เป็นบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทของ TTA ดงันัน้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ PMTA ได้แก่ นำงสำวกมลพฒัน์ จงใจสรุ
ธรรม จึงมีกำรประสำนงำนกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ TTA ตำมกลไกกำรก ำกบัดแูลของกลุม่บริษัท โดยมีผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของ TTA ได้แก่ นำงสำวรัญชน์ภำวี แดงน้อย ตำมข้อมลูในเอกสำรแนบ 3 ทัง้นี ้ตำมขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีแสดงไว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อที่ 11 เร่ือง กำรก ำกบัดแูลกิจกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
อ ำนำจในกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงหวัหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ตำมควำม
เหมำะสม 

13.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

PMTA ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประเมินควำมเสี่ยงซึ่งเป็นเคร่ืองมือในกำรสง่สญัญำณถึงควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิดขึน้ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนนโยบำย แนวทำง และแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนได้รับกำรสนบัสนนุให้มีควำมเข้ำใจและตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
บริหำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดระดบัผลกระทบหรือป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้อยำ่งทนัทว่งที ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้มีกำร
ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนทกุคนต่อกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงส ำคญัที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้จดัวำงอย่ำงมีแบบแผน มำตรกำรและแผนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงได้ถูกก ำหนดจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ต่อธุรกิจ เป้ำหมำย และกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทัง้จำก
ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก กำรประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ยงัน ำมำถึงเป้ำหมำยของกำรควบคุมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งโดยกำรใช้วิธีกำรควบคมุตำ่งๆ ท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีกำรก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่
อำจเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้กำรควบคุมติดตำมให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนัน้ๆ อย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที 
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะถูกติดตำมและทบทวนควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบก่อนจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 2556 ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำร
ควำมเสีย่งไว้ดงันี ้

 ก ำหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 ก ำหนดเป้ำหมำยธุรกิจที่ชดัเจน ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบักลุม่ธุรกิจ และระดบัหน่วยงำน โดยเป้ำหมำยดงักลำ่ว
จะมีกำรทบทวนเพื่อสอบทำนควำมเหมำะสมเป็นประจ ำทกุปี 

 ก ำหนดระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ 
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 ระบ ุประเมิน และรวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยง (Risk Profile) ขององค์กรและแต่ละกลุ่มธุรกิจ พฒันำแผนกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ติดตำมควำมเสี่ยงหลกัที่ได้ระบุขึน้เพื่อควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป รวมทัง้
ทบทวนข้อมลูควำมเสีย่งเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

 ระบคุวำมเสีย่งหลกัตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่มีกำรควบคมุกำรบริหำร
ควำมเสีย่งดงักลำ่ว ติดตำมผลกำรใช้งำนและประสทิธิผลของกำรควบคมุดงักลำ่วและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่มีควำมสอดคล้อง ควำมสมเหตสุมผล และประสทิธิภำพ 

 พิจำรณำควำมสมดลุย์ระหว่ำงควำมเสี่ยงและผลตอบแทน/โอกำสจำกกำรตดัสินใจทำงธุรกิจต่ำงๆ ด้วยควำม
ระมดัระวงัถ่ีถ้วน (ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะเร่ืองกำรลงทนุ/กำรเลกิกิจกำร กำรได้มำ และโครงกำรลงทนุ) 

 ท ำให้มัน่ใจได้ว่ำมีกำรตระหนกัถึงและมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง รวมถึง
นโยบำยตำ่งๆ ขององค์กรตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 ทบทวนควำมเสี่ยงหลกัที่เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอก อำทิเช่น กำร
เพิ่มสำยผลติภณัฑ์ และ/หรือ กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง 

 คำดกำรณ์ลว่งหน้ำและบริหำรควำมเสีย่งซึง่รวมถึงควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้โดยสอดคล้องกบัระดบัควำมเสีย่ง
ที่ทนรับได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร  

 ระบุและประเมินสญัญำณเตือนล่วงหน้ำส ำหรับปัจจัยเสี่ยงหลกั (Key Risk Indicators) และด ำเนินกำรที่
เหมำะสมเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว 

 น ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบตัิและ/หรือรวมอยู่ในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ และสร้ำงวฒันธรรมแห่งกำร
ตระหนกัถึงควำมเสีย่งภำยในองค์กร 
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14. รายการระหว่างกัน 

14.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง PMTA และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ประเทศที่จัดตัง้ ความสัมพนัธ์ 

1. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) (“TTA”) 
- ประกอบธุรกิจกำรลงทนุ (Holding Company) ใน 3 

ธุรกิจหลกั ได้แก่กลุม่ธุรกิจขนสง่ กลุม่ธุรกิจพลงังำน 

และกลุม่ธุรกิจโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ไทย - TTA เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ PMTA ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทนุท่ีออกและช ำระแล้ว

หลงักำรเสนอขำยหุ้นตอ่ประชำชนในครัง้นี ้

- PMTA และ TTA มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ทำ่น คือ นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ และนำย

เชีย วนั ฮทั โจเซฟ 

2. บริษัท โซลอีำโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี (“Soleado”) 
- ประกอบธุรกิจกำรลงทนุ (Holding Company) เพื่อ

กำรลงทนุในสนิทรัพย์หรือโครงกำรตำ่งๆ ในบริษัทนอก

ประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้ำสง่ทัว่ไป 

สงิคโปร์ - TTA ถือหุ้นใน Soleado ร้อยละ 100 

- PMTA และ Soleado มีกรรมกำรร่วมกนั คือ นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ  

3. บริษัท โทรีเซน (อินโดไชนำ่) เอส.เอ. (“TI”) 
- ประกอบธุรกิจตวัแทนเรือ 

ปำนำมำ - TI เป็นบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture) ซึง่ถือหุ้นโดย TTA ร้อยละ 50 และถือหุ้น

โดย Mr. Sigmund Stromme ร้อยละ 10 

- PMTA และ TI มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ทำ่น คือ นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ และ Mr. 

Sigmund Stromme ทัง้นี ้TI อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรจดทะเบียนกำร

เปลีย่นแปลงกรรมกำรจำก นำยไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ เป็น นำยสมพร จิตเป็น

ธม ดงันัน้ ภำยหลงัด ำเนินกำรดงักลำ่วเสร็จสิน้ PMTA และ TI จะมีกรรมกำร

ร่วมกนั 3 ทำ่น 

4. บริษัท โทรีเซน-วินำมำ เอเยนต์ซส์ี จ ำกดั (“TVA”) เวียดนำม - TVA ถือหุ้นโดย TI ร้อยละ 49 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ประเทศที่จัดตัง้ ความสัมพนัธ์ 

- ประกอบธุรกิจตวัแทนเรือให้บริกำรโลจิสติกส์ และ

คลงัสนิค้ำ 

- PMTA และ TVA มีกรรมกำรร่วมกนั คือ Mr. Sigmund Stromme 

5. บริษัท โทรีเซน-วีนำมำ โลจิสติกส์ จ ำกดั (“TVL”) 
- ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลงัสนิค้ำ

ทณัฑ์บน 

เวียดนำม - TVL ถือหุ้นโดย TVA ร้อยละ 100 

- PMTA และ TVL มีกรรมกำรร่วมกนั คือ Mr. Sigmund Stromme 

6. บริษัท Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizer (“Baria”) 

- ประกอบธุรกิจทำ่เรือ 

เวียดนำม - Baria ถือหุ้นโดย Soleado ร้อยละ 20 

- PMTA และ Baria มีกรรมกำรร่วมกนั 2 ทำ่น คือ นำยเฉลมิชยั มหำกิจศิริ และ  

Mr. Sigmund Stromme 
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14.2 รายการระหว่างกันของ PMTA และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2557   

บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปีบัญชี 2557 

งวดสาม
เดือนสิน้สุด
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
1. Soleado 
 

1.1 PMTA ซือ้เงินลงทุนร้อยละ 100 
ใน Baconco จำก Soleado ที่
รำคำซือ้ขำย 601,582,262,428 
ดอง หรือเท่ำกบั 28,883,342.73 
เห รียญสหรัฐฯ  (ที่อัตรำ
แลกเปลี่ยน 20,828 ดอง ต่อ 1 
เหรียญสหรัฐฯ) หรือเท่ำกับ 
904,048,627.45 บำท (ที่อตัรำ
แลกเปลี่ยน 31.30 บำท ต่อ 1 
เหรียญสหรัฐฯ)/1 

- - เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงบริษัทและเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  
ในวันที่ 28 มิถุนำยน 2556 PMTA จึงได้เข้ำท ำ
สญัญำซือ้ขำยหุ้น (Share Purchase Agreement) 
ที่จะซือ้เ งินลงทุนทัง้หมดใน Baconco จำก 
Soleado โดยรำคำซือ้ขำยดงักลำ่วอ้ำงอิงมลูคำ่ทำง
บญัชีของส่วนผู้ ถือหุ้นของ Baconco ณ วนัที่ 31 
มีนำคม 2556 และปรับปรุงตำมกำรประกำศ
จ่ำยเงินปันผลของ Baconco ในเดือนมิถุนำยน 
2556 

ทัง้นี ้ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2556 PMTA ได้ถือหุ้ น
ทัง้หมดของ Baconco ตำมกฎหมำย และได้ช ำระ
ค่ำซื อ้ เ งินลงทุนดังกล่ำวทัง้จ ำนวนในวันที่  11 
พฤศจิกำยน 2556 

กำรเ ข้ำท ำรำยกำรซื อ้ เ งินลงทุนใน 
Baconco โดย PMTA เป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่องจำก Baconco เป็น
กิจกำรที่มีผลประกอบกำรที่ดี มีก ำไร 
และรำคำซือ้ขำยซึง่อ้ำงอิงจำกมลูคำ่ทำง
บัญชีซึ่ ง เ ป็น ไปตำมหลักกำรบัญ ชี 
เนื่องจำก Soleado และ PMTA เป็น
บริษัทท่ี TTA ถือหุ้น 100% 
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บุคคลที่อาจม ี
ความขดัแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปีบัญชี 2557 

งวดสาม
เดือนสิน้สุด
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
1.2  Baconco ซื อ้วัตถุดิบจำก 

Soleado/2 

  เนื่องจำกผู้ขำยวตัถดุิบในบำงประเทศมีเง่ือนไขทำง
กำรค้ำที่จ ำกัด เช่น จ ำกัดระยะเวลำกำรให้/หรือ
ไม่ให้ Credit Term แก่ Baconco เนื่องจำกเป็น
บริษัทท่ีอยูใ่นประเทศเวียดนำม 

ดังนัน้ ที่ผ่ำนมำ Soleado ซึ่งจัดตัง้ในประเทศ
สงิคโปร์และเป็นบริษัทแม่ของ Baconco และมีกำร
ประกอบธุรกิจซือ้ขำยสินค้ำ จึงด ำเนินกำรซื อ้
วตัถดุิบจำกผู้ขำยเหลำ่นัน้และขำยให้แก่ Baconco 
ในรำคำต้นทุนบวกก ำไรสว่นเพิ่มคงที่ (Cost Plus 
Fixed Margin) l (รำคำวัตถุดิบ + ค่ำใช้จ่ำยที่
เก่ียวข้อง + ก ำไร) และให้ Credit Term เป็น
ระยะเวลำ 90 วนัแก่ Baconco  

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ของ Baconco ที่มี เ ง่ือนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไป มีควำมสมเหตสุมผล และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของ Baconco  

อย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  ใ น ปั จ จุ บั น  PMTA 
(Singapore) ซึ่งถือหุ้นโดย PMTA ร้อย
ละ 100 ได้ท ำกำรซือ้วตัถุดิบจำกผู้ ขำย
ดงักล่ำวเพื่อขำยให้แก่ Baconco แทน 
Soleado ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทแม่ของ 
Baconco ในปัจจบุนั โดยคงเง่ือนไขทำง
กำรค้ำเดียวกนั 

ต้นทนุขำยสนิค้ำ 309.43 - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - - 

 1.3 ลูกหนี ค้่ ำ ใ ช้ จ่ ำยที่ ออกแทน 
Soleado 

- 7.25 ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงบริษัทและเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
PMTA มีควำมประสงค์ที่จะให้บริษัทย่อย คือ 
PMTA (Singapore) ด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบให้แก่ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เนื่องจำกมูลค่ำรำยกำร
อ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริงในช่วง
กำรเปลี่ยนถ่ำยธุรกิจ อีกทัง้  ปัจจุบัน 
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บุคคลที่อาจม ี
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปีบัญชี 2557 
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วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
Baconco แทน Soleado (ตำมรำยละเอียดใน
รำยกำรระหว่ำงกัน หัวข้อที่ 1.2 ข้ำงต้น) โดย 
PMTA (Singapore) ได้เร่ิมว่ำจ้ำงผู้บริหำรและเร่ิม
ด ำเนินกำรแทน Soleado ตัง้แต่เดือนมกรำคม 
2557 เป็นต้นมำ และ PMTA (Singapore) 
สำมำ รถ เ ร่ิ มซื อ้ วั ต ถุดิ บ จ ำ ก ผู้ ข ำ ย วัตถุ ดิ บ 
(Supplier) ได้โดยตรงตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2557  

ทัง้นี ้เนื่องจำกในช่วงระยะเวลำเปลี่ยนถ่ำยธุรกิจ
จำกเดือนมกรำคมถึงพฤษภำคม 2557 PMTA 
(Singapore) มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้
เพื่อ Soleado ด้วยเหตนุี ้PMTA (Singapore) จึงมี
กำรสรุปมูลค่ำรำยกำรและเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ดงักลำ่วจำก Soleado ในเดือนธันวำคม 2557 ซึ่ง
ปัจจุบัน Soleado ได้ช ำระคืนค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว
ให้แก่ PMTA (Singapore) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

PMTA (Singapore) ได้รับช ำระคืน
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจำก Soleado เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

2. TVA 2.1 TVA ให้บริกำรขนส่งสินค้ำแก่   Baconco ใช้บริกำรขนสง่สนิค้ำภำยในประเทศจำก รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน
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2557 
Baconco TVA ซึ่ ง เ ป็นรำยกำรสนับสนุนธุ ร กิจปกติของ 

Baconco โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียง
กันหรือเช่นเดียวกันกับรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ 
TVA ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น 

ธุรกิจปกติของ Baconco โดยมีรำคำ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป คำ่ขนสง่ 44.80 8.02 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 0.01 - 

2.2 TVA เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บ
สินค้ำจำก Baconco เพื่อ
ให้บริกำรคลงัสนิค้ำ/3 

  เนื่องด้วย Baconco มีพืน้ที่ว่ำงในโรงงำน ดงันัน้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกกำรใช้พืน้ที่ว่ำง
ดงักลำ่ว Baconco จึงได้เข้ำท ำสญัญำให้เช่ำพืน้ที่
แก่ TVA ซึง่มีระยะเวลำตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม 2555 – 
เดือนธนัวำคม 2558 โดยอตัรำคำ่เช่ำเป็นอตัรำคงที่
ต่อตำรำงเมตร ก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน 
และคิดคำ่เช่ำตำมพืน้ที่กำรเช่ำจริง อตัรำค่ำเช่ำต่อ
ตำรำงเมตรเป็นอตัรำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำดใน
ประเทศเวียดนำมในปัจจบุนั 

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ของ  Baconco มี ร ำคำและ เ ง่ือนไข
กำรค้ำโดยทัว่ไป 

รำยได้คำ่เช่ำ 29.28 9.61 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 2.72 4.64 

3. TI 3.1 TI ให้บริกำรขนสง่สินค้ำทำงเรือ
แก่ Baconco 

  Baconco ใช้บริกำรขนสง่สนิค้ำในต่ำงประเทศจำก 
TI ซึ่ ง เ ป็น ร ำยกำ รสนับสนุนธุ ร กิ จปกติ ขอ ง 
Baconco โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียง
กนัหรือเช่นเดียวกนักบัรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ TI 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ Baconco โดยมีรำคำ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป คำ่ขนสง่ 88.48 9.18 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - - 
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ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น  

4. TVL 4.1 TVL ให้บริกำรขนส่งสินค้ำใน
ประเทศแก่ Baconco 

  Baconco ใช้บริกำรขนส่งสินค้ำในประเทศจำก 
TVL ซึ่ ง เ ป็นรำยกำรสนับสนุนธุ ร กิจปกติของ 
Baconco โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียง
กันหรือเช่นเดียวกันกับรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ 
TVL ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ Baconco โดยมีรำคำ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

คำ่ขนสง่ 27.93 8.18 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 3.57 3.29 

5. Baria 5.1 Baria ให้บริกำรที่เก่ียวข้องกับ
ทำ่เรือแก่ Baconco 

  Baconco ใช้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัทำ่เรือจำก Baria 
ซึ่งเป็นรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติของ Baconco 
โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียงกันหรือ
เช่นเดียวกันกับรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ Baria 
ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ Baconco โดยมีรำคำ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป คำ่บริกำร 21.90 4.04 

ลูกหนี ค้่ ำ ใ ช้ จ่ ำยที่ อ อกแทน 
Baria 

6.33 1.59 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 1.43 0.21 
6. TTA 6.1 TTA ให้บริกำรแก่ PMTA   TTA ให้เช่ำพืน้ที่อำคำรส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง

และเคร่ืองใช้ในอำคำร ให้บริกำรบริหำรและ
สนบัสนนุงำนสำรสนเทศ และรำยกำรท่ีเก่ียวข้องแก่ 
PMTA ตำมรำยละเอียดที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อที่ 

ร ำยกำร เ ช่ ำพื น้ที่ เ ป็ น รำยกำ ร เช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีรำคำ
และเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

รำยกำรบ ริหำรและสนับสนุนงำน

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.37 0.19 
เจ้ำหนี ้ 0.39 0.21 
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14.4 เร่ือง นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนัในอนำคต 

สำรสนเทศรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุร กิจปกติที่มี เ ง่ือนไขทำง
กำรค้ำทัว่ไปและอตัรำค่ำบริกำรมีควำม
เหมำะสม โดยค ำนวณจำกประมำณกำร
จ ำนวนคนที่ให้บริกำร จ ำนวนชัว่โมงกำร
ท ำงำน และอัตรำผลตอบแทนของ
บคุคลำกรดงักลำ่ว 

 6.2 ลูกหนี ค้่ำใ ช้จ่ำยที่ออกแทน 
TTA 

0.02 - ในช่วงระหว่ำงปี 2557 บคุลำกรบำงสว่นของ TTA 
ได้ถูกโอนย้ำยมำที่ PMTA และรับค่ำตอบแทน
โบนสัจำก PMTA ในช่วงสิน้ปี ดงันัน้ PMTA จึงมี
กำรสรุปมูลค่ำรำยกำรโบนสัดงักล่ำว ตำมสดัส่วน
จ ำนวนเดือนกำรท ำงำนของบคุลำกร และเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วจำก TTA ทัง้นี ้ปัจจุบนั TTA ได้
ช ำระคืนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้แก่ PMTA เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เนื่องจำกมูลค่ำรำยกำร
อ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริงในช่วง
กำรโอนถ่ำยบุคลำกร อีกทัง้ ปัจจุบัน 
PMTA ได้รับช ำระคืนมลูค่ำรำยกำรจำก 
TTA เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

หมำยเหต:ุ /1  กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัภำษีจำกกำรขำยหุ้นของประเทศเวียดนำมก ำหนดให้บริษัทผู้ถกูซือ้ขำยหุ้น (ซึง่ในกรณีนีห้มำยถึง Baconco) เป็นผู้ รับผิดชอบภำระภำษีที่เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรขำยหุ้น (Capital 

gain) ของผู้ขำยหุ้น (ซึ่งในกรณีนีห้มำยถึง Soleado) ในกรณีที่ผู้ ขำยหุ้นและผู้ซือ้หุ้น (ซึ่งในกรณีนีห้มำยถึง PMTA) เป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ตำมสญัญำซือ้ขำยหุ้นระหว่ำง Soleado และ 
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PMTA ลงวนัที่ 28 มิถนุำยน 2556 Soleado ตกลงที่จะรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยทัง้ปวงที่เกิดแก่ PMTA อนัเน่ืองมำจำกควำมรับผิดและค่ำปรับทำงด้ำนภำษีที่อำจเกิดขึน้จำกรำยกำรซือ้ขำยเงินลงทนุ

ใน Baconco ดงักลำ่วในอนำคต (ถ้ำมี) 

 /2  PMTA SG ได้เร่ิมด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบหลกัที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้แก่ Baconco แทน Soleado ตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2557 มลูค่ำรำยกำรที่ปรำกฏในตำรำงเป็นมลูค่ำ

รำยกำรระหวำ่ง Baconco และ Soleado เทำ่นัน้ 

 /3 ธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำไมใ่ชธุ่รกิจหลกัของ Baconco แตเ่ป็นธุรกิจที่ชว่ยสง่เสริมธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินธุรกิจปกติอยำ่งตอ่เน่ือง และในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต กล่ำวคือ กำรมีพื น้ที่ว่ำงรองรับจะช่วยสนับสนนุให้ Baconco มีควำมยืดหยุ่น

มำกขึน้ในด้ำนกำรจดัซือ้ จดัเก็บ กำรผลิตและควบคมุปริมำณสินค้ำและวตัถดุิบให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีปริมำณสินค้ำสง่มอบสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำในแตล่ะชว่งเวลำ หำกมีพืน้ที่

เหลือก็พิจำรณำจดัหำผลประโยชน์จำกกำรปลอ่ยให้เชำ่เพื่อสร้ำงรำยได้และผลก ำไรสว่นเพ่ิมให้เกิดขึน้แก่กิจกำร 
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14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 29 กรกฎำคม 2556 ได้มีมติอนุมตัินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงนโยบำยกำรท ำธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัตำมหลกัเกณฑ์กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ี ก.ล.ต. 
และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรเก่ียวโยงกัน เนื่องด้วยบริษัทฯ ตระหนกัถึงหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันหรือ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นอยำ่งดี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์รำคำและข้อตกลงทำงกำรค้ำเช่นเดียวกบัที่ใช้กบั

ลกูค้ำทัว่ไป โดยจะต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรมสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

2. กรณีที่ไม่มีเกณฑ์รำคำดงักล่ำวเพื่อใช้อ้ำงอิง บริษัทฯ จะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรกับรำคำ

ภำยนอกภำยใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั 

3. บริษัทฯ อำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู้ประเมินอิสระซึง่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่แตง่ตัง้เพื่อเปรียบเทียบรำคำ

ส ำหรับกำรท ำระหว่ำงกนัที่ส ำคญั เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำคำดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ

กลุม่บริษัท 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้องจะท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้ตอ่เมื่อธุรกรรมดงักลำ่ว

ได้รับมติอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็น

ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วย

อ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม

เก่ียวข้อง แล้วแตก่รณี และเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือเป็นไปตำมหลกักำร

ที่คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว 

5. หำกบริษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกันอื่นๆ ที่เข้ำข่ำยตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

และ ก.ล.ต. ต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดดงักลำ่วอยำ่งเคร่งครัด 

6. บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือ 

รำยกำรระหวำ่งกนั ตำมหลกัเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร

ข้อมลูประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด ตำมแต่กรณีและมีกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรที่เก่ียว

โยงกนัตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ตำม

หลกัเกณฑ์มำตรฐำนกำรบญัชี 
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7. ให้มีกำรตรวจสอบกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล  มี

รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป หรือเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีมำตรกำรอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ดงันี ้

1. กรณีท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัซึง่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่เป็นเง่ือนไขกำรค้ำปกติจะต้องได้รับอนมุตัิ

เป็นหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนหรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรอนมุตัิไว้แล้วเช่นรำยกำรขนำด

เล็กให้มีกำรอนมุตัิโดยฝ่ำยจดักำรหลงัจำกที่ได้มีกำรอนมุตัิเป็นหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้วกรณีท ำ

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่เป็นรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำปกติคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็น

ผู้พิจำรณำตดัสนิใจ 

2. รำยกำรที่มีขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่ไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำปกติ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำ

ตดัสนิใจ 

3. รำยกำรที่มีขนำดใหญ่ และไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำปกติ ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำตัดสินใจท ำ

รำยกำร 

ทัง้นี ้โดยมีหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำร ดงันี ้

 รำยกำรขนำดเลก็ คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่น้อยกวำ่หรือเทำ่กบั 1 ล้ำนบำท หรือ น้อยกวำ่หรือเทำ่กบัร้อยละ 0.03 ของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

 รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกวำ่ 1 ล้ำนบำท แตน้่อยกวำ่ 20 ล้ำนบำท หรือมำกกว่ำร้อยละ 0.03 
แตต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

 รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 20 ล้ำนบำท หรือมำกกวำ่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์ข้ำงต้นยงัไมร่วมถึงกำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรประเภทให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงิน ซึ่งอำจมี
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีแตกตำ่งจำกรำยกำรประเภทอื่นๆ 

14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตระหวำ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ 
โดยพิจำรณำถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผลทำงด้ำนรำคำและข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะให้ผู้ เช่ียวชำญ
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อิสระ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน เป็นต้น เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่วเพื่อน ำไป
ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณีและ
ขนำดของรำยกำร ซึง่บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในกำรท ำรำยกำรจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว 

ทัง้นี ้PMTA มีรำยกำรระหว่ำงกันที่ด ำเนินกำรเพื่อปรับโครงสร้ำงบริษัทและเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ คือ กำรเข้ำลงทนุใน PMTA (Singapore) ในวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2556 โดย PMTA ซือ้และรับโอนหุ้น
ทัง้หมดของ Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. จำก Soleado ในรำคำซือ้ขำยที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ อ้ำงอิงทนุจด
ทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทดงักลำ่ว ณ วนัที่ท ำรำยกำร และเปลี่ยนช่ือบริษัทมำเป็น PM Thoresen Asia (Singapore) 
Pte. Ltd. ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนนุ Baconco ในธุรกรรมกำรจดัซือ้วตัถดุิบจำกผู้ ค้ำในต่ำงประเทศเป็นหลกั ตำมรำยละเอียดที่
ได้กลำ่วไว้ในหวัข้อที่ 14.2 ข้ำงต้น 

นอกจำกนี ้ภำยหลงักำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ คำดว่ำจะมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักับบริษัทใน
กลุม่ TTA และ/หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ในลกัษณะที่เป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ กำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ และรำยกำร
อื่นๆ ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. รำยกำรท่ีเกิดขึน้ก่อนเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และคำดวำ่จะเกิดต่อเนื่องในอนำคต 
1.1. รำยกำรรับบริกำรขนสง่สนิค้ำระหว่ำง Baconco กบั TVA TI และ TVL ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของ 

Baconco ที่มีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียงกนัหรือเช่นเดียวกนักบัรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ TVA TI และ 
TVL ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น 

1.2. รำยกำรรับบริกำรที่เก่ียวข้องกบัท่ำเรือระหว่ำง Baconco กบั Baria ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจปกติของ 
Baconco ที่มีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ใกล้เคียงกันหรือเช่นเดียวกันกับรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำที่ Baria 
ก ำหนดให้กบัลกูค้ำรำยอื่น 

1.3. รำยกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำของ Baconco แก่ TVA ซึ่งอตัรำค่ำเช่ำเป็นอตัรำที่สำมำรถเทียบเคียง
ได้กับอัตรำค่ำเช่ำในประเทศเวียดนำม และมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทั่วไปโดยมีกำรท ำสญัญำเช่ำตัง้แต่เดือน
มกรำคม 2555 – เดือนธนัวำคม 2558 
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2. รำยกำรท่ีเกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อเตรียมกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และคำดวำ่จะเกิดต่อเนื่องใน
อนำคต  

ลักษณะรายการ สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
รำยกำรเช่ำพืน้ ท่ี
อำคำรส ำนักงำน 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้ในอำคำร 

ผู้ให้เช่ำ: TTA 
ผู้ เช่ำ: PMTA 
ขนำดพืน้ท่ีเช่ำ: 86 ตำรำงเมตร  
ท่ีตัง้: ห้องเลขท่ี 26/22-23 ชัน้ 7 
อำคำรอรกำนต์ ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั 
จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร: 500 บำท
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (หรือ 
43,000 บำทตอ่เดือน) 
ระยะเวลำเช่ำ: 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 
1 พฤษภำคม 2557 ถึงวันท่ี 30 
เมษำยน 2560 

PMTA ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำพืน้ท่ี
ส ำนักงำน เค ร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้ในอำคำรกบั TTA ซึง่เป็น
รำยกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไม่เกิน 
3 ปี โดยมีอตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไข
เดียวกันกับท่ี TTA คิดกับบริษัท
อ่ืนภำยในกลุ่ม และเป็นอัตรำ
ใกล้เคียงกับอัตรำค่ำเช่ำภำยใน
อำคำรเดียวกนั 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมี
รำคำและเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป 

รำยกำรบริหำร
และสนบัสนนุงำน
สำรสนเทศ  

ผู้ให้บริกำร: TTA 
ผู้ รับบริกำร: PMTA 
ขอบเขตกำรให้บริกำร: บริหำร
และสนับสนุนงำนสำรสนเทศ
ทั่วไปขององค์กร  รวมถึงกำร
บ ำรุงรักษำระบบงำนสำรสนเทศ 
อตัรำค่ำบริกำร: 2,730 บำทต่อ
เดือน  
ระยะเวลำให้บริกำร : 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2557 
ถงึวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 

PMTA ได้ว่ำจ้ำง TTA ให้บริหำร
และสนับสนุนงำนสำรสนเทศ (IT 
Management and Supports) 
ของบริษัทฯ  

เน่ืองจำก PMTA ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะ Holding Company 
จึงไม่มีกิจกรรมมำกนัก กำรจ้ำง
บุคลำกรจำกผู้ ถือหุ้ นใหญ่ซึ่ง มี
ควำมสำมำรถพร้อมจะท ำใ ห้
บริษัทฯ สำมำรถด ำเนินงำนได้
ทนัที  

ทัง้นี ้อัตรำค่ำบริกำรดงักล่ำวเป็น
อตัรำท่ีใกล้เคียงกนักบัท่ี TTA คิด
กับบริษัท อ่ืนภำยในกลุ่ม  โดย
ค ำนวณจำกอตัรำค่ำบริกำรต่อคน 
และจ ำนวนพนกังำนของ PMTA 

รำยกำรดังกล่ ำว เ ป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเ ง่ือนไข
ทำ ง ก ำ ร ค้ ำทั่ ว ไ ป แ ล ะ อั ต ร ำ
ค่ำบริกำรมีควำมเหมำะสม โดย
ค ำนวณจำกประมำณกำรจ ำนวน
คนท่ีให้บริกำร จ ำนวนชั่วโมงกำร
ท ำงำน และอตัรำผลตอบแทนของ
บคุคลำกรดงักล่ำว 
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2.4 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกัดเมื่อวนัที่ 7 มิถุนำยน 2556 ด้วยทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้วเร่ิมแรก
เท่ำกับ 1,000,000 บำท และต่อมำเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทฯ ด ำเนินกำรออกหุ้นเพิ่มทุนจ ำนวน 
930,000,000 บำท สง่ผลให้บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้วเท่ำกบั 931,000,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
10.0 บำท เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในกำรเข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดที่ Soleado ถืออยู่ใน Baconco จำกนัน้บริษัทฯ ได้จดทะเบียน
แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนเมื่อวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มี
กำรประกอบธุรกิจอยำ่งมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีกำรถือหุ้นสำมญัใน
สดัสว่นร้อยละ 100.0 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้วในบริษัทยอ่ย 2 แหง่ ได้แก่ Baconco และ PMTA SG 

Baconco เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  ในขณะที่ PMTA SG 
เดิมช่ือ Atlantis Offshore Construction Pte. Ltd. ไม่มีกำรประกอบธุรกิจในเชิงพำณิชย์ตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนก่อตัง้
ภำยใต้กฎหมำยประเทศสงิคโปร์ อีกทัง้ไมม่ีสนิทรัพย์และไมม่ีหนีส้นิอนัเป็นสำระส ำคญั สำเหตทุี่บริษัทฯ เข้ำท ำรำยกำรซือ้
และรับโอนหุ้นทัง้หมดที ่Soleado ถืออยูใ่น PMTA SG และหลงัจำกนัน้บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนที่ออกและช ำระแล้ว
ของ PMTA SG จำกเดิมที่ 1 เหรียญสิงคโปร์มำอยู่ที่ 40,000 เหรียญสิงคโปร์ ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 28 
มีนำคม 2557 เกิดจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นให้ชดัเจนและลดประเด็นควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ 
กลำ่วคือ เพื่อไมใ่ห้มีรำยกำรซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศผำ่น Soleado ตำมนโยบำยรำยกำรระหวำ่งกนัใน
อนำคต บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรลงทุนโดยกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนก่อตัง้ในประเทศ
เวียดนำม และก ำหนดให้บริษัทยอ่ยดงักลำ่วด ำเนินกำรแทนที่ Soleado ในสว่นของธุรกรรมกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับ
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของ Baconco ทัง้นี ้PMTA SG ได้เข้ำเจรจำหำรือกบัผู้จดัจ ำหนำ่ยในต่ำงประเทศ
ในรำยละเอียดเก่ียวกับกำรเป็นบริษัทคู่ค้ำเพื่อจัดซือ้วัตถุดิบแทน Soleado ตลอดจนรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นที่
เรียบร้อย โดยสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรจัดซือ้วัตถุดิบหลักที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้แก่ 
Baconco ได้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2557 (โปรดศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3 ข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั)  

บริษัทฯ Baconco และ PMTA SG อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของบริษัทใหญ่ในล ำดบัสงูสดุเดียวกนั ได้แก่ TTA ทัง้ก่อนและ
หลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2556 และงบการเงินรวม
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

บริษัทฯ จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ใหม่เมื่อวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2556 ประกอบกบัรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อย 2 
แห่ง ได้แก่ Baconco และ PMTA SG จำก Soleado บรรลผุลส ำเร็จเมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2556 และวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 
2556 ตำมล ำดบั (วนัท่ีซือ้ธุรกิจ) สง่ผลให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนรวมในช่วง 
3 รอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 
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งบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
จัดท ำขึน้เพื่อแสดงข้อมูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ 
เปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 ซึง่เป็นไปตำมวิธีกำรรวมสว่นได้เสยี โดยสินทรัพย์และหนีส้ินถกู
น ำมำรวมกนัด้วยมลูคำ่ตำมบญัชี ข้อมลูทำงกำรเงินดงักลำ่วจะสะท้อนเนือ้หำทำงเศรษฐกิจของบริษัทในกลุม่ซึง่อยูภ่ำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน เสมือนว่ำบริษัทในกลุม่ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตลอดในรอบปีบญัชีที่รำยงำน 
แม้ว่ำรูปแบบทำงกฎหมำยของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลในวนัที่ซือ้ธุรกิจ ซึ่งเกิดขึน้ภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะ 

Baconco ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีสถำนะเป็นบริษัท
จ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (Single Member Limited Liability Company: SMLLC) จดทะเบียนก่อตัง้
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม ส่งผลให้ Baconco มีหน้ำที่จัดท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
รวมถึงแนวทำงปฏิบตัิ กฎระเบียบและประกำศที่เก่ียวข้องของประเทศเวียดนำม (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เวียดนาม”) ในขณะที่บริษัทฯ จดัท ำงบกำรเงินตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ. 
2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดในกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใต้พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย”) กำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีกำรรวมข้อมลูในงบกำรเงินของ Baconco ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำม ปรับปรุงเพื่อสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในแต่ละรอบปีบัญชีที่น ำเสนอ จัด
ประเภทรำยกำรบญัชีใหม ่และแปลงคำ่จำกสกลุเงินเวียดนำมดองซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของ Baconco มำ
เป็นสกลุเงินบำทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย เพื่อใช้ในกำรประกอบหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ และเป็นสว่น
หนึง่ของกำรขออนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ในกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์เป็น
ครัง้แรกแก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 
จดัท ำขึน้ตำมหลกัเกณ์ในลกัษณะเดียวกนั กลำ่วคือ กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัโดยวิธีกำรรวมสว่นได้เสีย 
สินทรัพย์และหนีส้ินถูกน ำมำรวมกันด้วยมูลค่ำตำมบญัชี โดยผลต่ำงระหว่ำงเงินสดในกำรจ่ำยซือ้ธุรกิจและมูลค่ำของ
สินทรัพย์สทุธิรวมของ Baconco และ    PMTA SG ถกูรับรู้ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม โดยแสดง
แยกเป็นองค์ประกอบหนึง่ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

ความแตกต่างในเกณฑ์และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างของไทยและเวียดนามที่เกี่ยวข้อง  

ข้อสงัเกตที่ส ำคญัเก่ียวกบัควำมแตกตำ่งในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงของไทยและเวียดนำมในกำรจดัท ำ
งบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย สำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี :้ 
1. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน: มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและเวียดนำมมีควำมแตกต่ำงกนัอยู่ใน

บำงเร่ือง อย่ำงไรก็ดี หำกวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิดขึน้ในเชิงปริมำณแล้ว  (Quantitative Measurement) จะพบว่ำ
มำตรฐำนในส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินในงบกำรเงินของ Baconco ไม่มีควำม
แตกต่ำงในเกณฑ์อย่ำงมีสำระส ำคญั ตวัอย่ำงเช่น ในรอบปีบญัชี 2556 Ministry of Finance Vietnam ได้ออก
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หนงัสือเวียนว่ำด้วยแนวทำงกำรจดัประเภทและกำรคิดค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ โดยก ำหนดให้สินทรัพย์ที่สำมำรถจัด
ประเภทเป็นสนิทรัพย์ถำวรและคิดค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำได้นัน้ต้องมีมลูค่ำตัง้แต่ 30 ล้ำนเวียดนำมดองหรือประมำณ 
45,000 บำท (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดอง) สง่ผลให้งบกำรเงินของ Baconco ที่จดัท ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 เป็นต้นไป มีกำรจดั
ประเภทสินทรัพย์ถำวรที่มีมลูค่ำตำมรำคำทนุน้อยกว่ำ 30 ล้ำนเวียดนำมดองให้เป็นค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำระยะสัน้ใน
สินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยไม่มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัด
ประเภทสินทรัพย์ถำวรและกำรคิดค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำในลกัษณะดงักล่ำว งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยจึงไมม่ีกำรปรับปรุงเพื่อสะท้อนกำรโอนออกและจดัประเภทสนิทรัพย์ถำวรใหม ่ทัง้นี ้สนิทรัพย์ถำวรของ Baconco 
ที่มีมลูคำ่ตำมรำคำทนุน้อยกวำ่ 30 ล้ำนเวียดนำมดองดงักลำ่วมีมลูคำ่สทุธิทำงบญัชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 และ 
2557 อยูท่ี่ประมำณ 0.7 ล้ำนบำท และ 0.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยหรือค่ำเสื่อมรำคำ และ
บนัทกึเป็นคำ่ใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทนุหรืองบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จแล้วแตก่รณี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
นัน้ๆ โดยอยู่ในอตัรำและจ ำนวนที่เท่ำกันและไม่สง่ผลกระทบในเชิงปริมำณต่อผลก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเ วลำที่
รำยงำน 

2. สกุลเงินที่น ำเสนองบกำรเงิน: งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ 
แสดงหนว่ยเงินตรำเป็นเงินบำท โดยแปลงคำ่จำกสกลุเงินตรำตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยรำย
เดือนของธนำคำรพำณิชย์คงที่ 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดองส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 อยู่
ในช่วง 0.0014 – 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดองส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2556 และอยู่ในช่วง 
0.0015 – 0.0016 บำทต่อเวียดนำมดองส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 โดยมีค่ำเฉลี่ยของอตัรำ
แลกเปลีย่นตลอดระยะเวลำ 36 เดือนหรือ 3 รอบปีบญัชีดงักลำ่วอยู่ที่ประมำณ 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดอง อ้ำงอิง
ข้อมลูจำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของกลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ TTA และบริษัทย่อยในกลุม่ภำยใต้กำรควบคมุใน
ล ำดับสูงสุดเดียวกัน บริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จำกเดิมวันที่ 1 ตุลำคมจนถึงวันที่ 30 
กนัยำยน มำเป็นวนัที่ 1 มกรำคมจนถึงวนัที่ 31 ธันวำคมตำมรอบปีปฏิทิน รวมถึงกำรแก้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นที่
เก่ียวข้อง กำรเปลีย่นแปลงรอบปีบญัชีดงักลำ่วเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 
ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุำคม 2556 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วนัที่ 
1 ตลุำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหม่ดงักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวันสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อนหน้ำ ซึ่ง
ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทัง้นี ้งบกำรเงินตรวจสอบส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนปิดตำมรอบปี
บญัชีใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคมจะเร่ิมในปี 2558 เป็นต้นไป 
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15.1 ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี 

(1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

งบการเงนิ บริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำล
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน 
เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
และบริษัทย่อย 

นำยบณัฑติ ตัง้ภำภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 8509  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน 
เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
และบริษัทย่อย 

นำยบณัฑติ ตัง้ภำภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 8509  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน 
เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษัทย่อย 

นำยบณัฑติ ตัง้ภำภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 8509  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด
สำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน 
เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
(มหำชน) และบริษัทย่อย 

นำยบณัฑติ ตัง้ภำภรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 8509  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

(2) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1/ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตได้ออกรำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลของ
บริษัทฯ ว่ำไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญั
จำกกำรสอบทำน 

งบกำรเงินรวมเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพำะ
ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2556 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนผู้สอบบญัชีว่ำงบ
กำรเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพำะและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ได้แสดง
ฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มบริษัทและของเฉพำะบริษัท ตำมล ำดับ ณ วันท่ี 30 
กนัยำยน 2556 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี/สิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

โดยมิได้แสดงควำมเหน็อย่ำงมีเง่ือนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 1 (ข) งบกำรเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะถูกจัดท ำโดย
น ำเสนอข้อมลูทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทก่อนกำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจเสมือนเป็นหนึ่ง
หน่วยธุรกิจตลอดปี  สิ น้สุดวันท่ี  30 กันยำยน 2556 และ 2555 ซึ่งรวมผลกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทนบัแต่วนัเร่ิมต้นรอบระยะเวลำบญัชีแรกท่ีน ำเสนอ แม้ว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีผลภำยหลัง
จำกวนัท่ีในงบกำรเงินรวมเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพำะ และตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ
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ประกอบงบกำรเงินข้อ 2 (ก) ซึ่งอธิบำยถึงเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ตลอดจน
แนวทำงปฏิบัติและวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำงบกำรเงินนี ้ งบกำรเงินรวมเพ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพำะและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนีถู้กจัดท ำขึน้เพ่ือน ำไปประกอบ
หนังสือชีช้วนของบริษัทฯ ซึ่งเ ป็นส่วนหนึ่งของกำรขออนุญำตจำก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์เป็น
ครัง้แรกแก่ผู้ลงทนุของบริษัทฯ ดงันัน้ งบกำรเงินนีอ้ำจไม่เหมำะสมส ำหรับวตัถปุระสงค์
อ่ืนๆ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนผู้สอบบญัชีว่ำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ได้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทและของเฉพำะบริษัท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2557 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

โดยมิได้แสดงควำมเหน็อย่ำงมีเง่ือนไข ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ (1) ข ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 บริษัทฯ ได้เข้ำ
ซือ้หุ้นทัง้หมดของ Baconco และ PMTA SG จำก Soleado ซึง่บริษัท Baconco 
PMTA SG และ Soleado ล้วนอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันของผู้ ถือหุ้นในล ำดบั
สูงสุด นั่นคือ TTA ทัง้ก่อนและหลงัจำกวนัซือ้ธุรกิจ และตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 2 (ก) บริษัทฯ ได้น ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 30 
กนัยำยน 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบโดยน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจตลอดปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนผู้สอบบญัชีว่ำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ผล
กำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตำมท่ี
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

หมำยเหต:ุ 1/ นกัลงทนุสำมำรถดรูำยละเอียดควำมเห็นของผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเพิ่มเติมได้ในงบกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 5 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

ข้อมลูทำงกำรเงินที่ส ำคญัตำมงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2556 
และงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 และงบกำรเงินรวมตำมรอบปีบญัชีใหม่ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่161 

(1) งบแสดงฐานะการเงนิ 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                         

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
งบการเงนิรวม               

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2/ 
งบการเงนิรวม               

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2/ 
2555 2556 2557 2557 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ 
สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  314.8   24.0   117.6   9.0  521.6 33.3 259.8 16.1 
ลกูหนีก้ำรค้ำ  80.1   6.1   260.7   19.9  124.8 8.0 131.9 8.2 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั  -     -     1.3   0.1  0.0 0.0 7.3 0.4 
ลกูหนีอ่ื้น  38.8   3.0   14.0   1.1  12.7 0.8 43.3 2.7 
สว่นของลกูหนีร้ะยะยำวกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  31.3   2.4   -     -    - - - - 
สินค้ำคงเหลือ  525.9   40.1   497.9   37.9  360.4 23.0 504.1 31.3 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  44.0   3.4   42.9   3.3  53.8 3.4 143.6 8.9 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,034.8   78.9   934.4   71.2  1,073.5 68.6 1,089.9 67.6 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
อำคำรและอปุกรณ์  272.6   20.8   374.8   28.6  489.1 31.3 521.0 32.3 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.2   0.0   0.0   0.0  0.1 0.0 0.1 0.0 
เงินจำ่ยลว่งหน้ำส ำหรับสิทธิกำรใช้ที่ดิน  4.2   0.3   3.2   0.2  2.1 0.1 1.9 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  277.0   21.1   378.0   28.8  491.3 31.4 523.0 32.4 
รวมสินทรัพย์  1,311.9   100.0   1,312.4   100.0  1,564.8 100.0 1,612.9 100.0 
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - - - - - 219.3 13.6 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  318.7   24.3   141.2   10.8  52.8 3.4 159.7 9.9 
เจ้ำหนีอ่ื้น  0.1   0.0   2.8   0.2  - - - - 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ  8.5   0.6   5.9   0.5  10.4 0.7 1.3 0.1 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่162 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                         

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
งบการเงนิรวม               

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2/ 
งบการเงนิรวม               

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2/ 
2555 2556 2557 2557 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย  22.4   1.7   27.4   2.1  24.0 1.5 18.8 1.2 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  84.6   6.4   94.3   7.2  107.3 6.9 39.6 2.5 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  434.3   33.1   271.6   20.7  194.5 12.4 438.7 27.2 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  4.8   0.4   4.8   0.4  9.0 0.6 9.8 0.6 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  4.8   0.4   4.8   0.4  9.0 0.6 9.8 0.6 
รวมหนีสิ้น  439.1   33.5   276.3   21.1  203.5 13.0 448.5 27.8 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว         

   ทนุจดทะเบียน 958.4 73.1 959.4 73.1  1,012.0 64.7 1,012.0 62.7 
   ทนุที่ช ำระแล้ว  958.4   73.1   959.4   73.1  931.0 59.5 931.0 57.7 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม         

   จดัสรรแล้ว-ทนุส ำรองตำมกฎหมำย - - - - 17.5 1.1 17.8 1.1 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  139.6   10.6   298.5   22.7  278.1 17.8 4.6 0.3 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (225.3)  (17.2)  (221.9)  (16.9) 134.7 8.6 211.1 13.1 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  872.8   66.5   1,036.0   78.9  1,361.3 87.0 1,164.4 72.2 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,311.9   100.0   1,312.4   100.0  1,564.8 100.0 1,612.9 100.0 
มูลค่าตามบัญชี (บาท/ต่อหุ้น) 3/ 9.4 11.1 14.6 12.5 

หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
2/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับ
รอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 จนถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมด่งักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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3/ ค ำนวณโดยใช้จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ ภำยหลงักำรออกหุ้นเพ่ิมทนุเพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในกำรเข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดที่ Soleado ถืออยู่ใน Baconco ซึ่งเท่ำกับ 93.1 ล้ำนหุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 10.0 บำท ทัง้นี ้ไมใ่ชจ่ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระแล้วทัง้หมดภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี  ้

 (2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                         

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
งบการเงนิรวม               

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด             
วันที่ 30 กันยายน 2/ 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล               
ส าหรับรอบระยะเวลา       

3 เดือนสิน้สุด            
วันที่ 31 ธันวาคม 3/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      

ส าหรับรอบระยะเวลา     
3 เดือนสิน้สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 2/ 
2555 2556 2557 2556 2557 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ 
รำยได้จำกกำรขำย  3,375.8   99.8   3,229.4   99.5  3,192.0 99.1 693.0 99.0 589.0 98.4 
รำยได้จำกกำรบริกำรเชำ่พืน้ที่  7.7   0.2   17.3   0.5  29.3 0.9 6.8 1.0 9.6 1.6 
รวมรายได้จากการขายและบริการ  3,383.5   100.0   3,246.7   100.0  3,221.3 100.0 699.8 100.0 598.6 100.0 
ต้นทนุขำย  3,039.0   89.8   2,779.0   85.6  2,580.0 80.1 557.1 79.6 482.8 80.7 
ต้นทนุบริกำร  -     -     10.6   0.3  16.9 0.5 3.7 0.5 4.5 0.7 
ก าไรขัน้ต้น  344.4   10.2   457.0   14.1  624.4 19.4 138.9 19.9 111.3 18.6 
รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่น  6.9   0.2   7.0   0.2  6.2 0.2 0.5 0.1 12.1 2.0 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ย  351.3   10.4   464.0   14.3  630.6 19.6 139.4 19.9 123.4 20.6 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย  79.0   2.3   98.8   3.0  173.3 5.4 26.4 3.8 31.7 5.3 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร  26.6   0.8   52.0   1.6  75.7 2.3 8.3 1.2 21.1 3.5 
รวมคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและกำรบริหำร  105.6   3.1   150.9   4.6  249.0 7.7 34.7 5.0 52.8 8.8 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้  245.8   7.3   313.1   9.6  381.6 11.8 104.7 15.0 70.6 11.8 
ต้นทนุทำงกำรเงิน  4.1   0.1   1.6   0.0  0.3 0.0 - - 0.6 0.1 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้  241.7   7.1   311.5   9.6  381.3 11.8 104.7 15.0 70.0 11.7 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่164 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                         

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
งบการเงนิรวม               

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด             
วันที่ 30 กันยายน 2/ 

งบการเงนิรวมระหว่างกาล               
ส าหรับรอบระยะเวลา       

3 เดือนสิน้สุด            
วันที่ 31 ธันวาคม 3/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      

ส าหรับรอบระยะเวลา     
3 เดือนสิน้สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 2/ 
2555 2556 2557 2556 2557 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ 1/ 
ภำษีเงินได้  39.6   1.2   54.2   1.7  78.9 2.4 29.9 4.3 14.6 2.4 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด  202.1   6.0   257.4   7.9  302.4 9.4 74.8 10.7 55.3 9.2 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน  0.0   0.0   3.4   0.1  (3.1) (0.1) 75.3 10.8 76.4 12.8 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  202.1   6.0   260.8   8.0  299.3 9.3 150.1 21.4 131.8 22.0 

หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

2/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับ
รอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 จนถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมด่งักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
3/ ข้อมลูที่น ำมำใช้เปรียบเทียบเพ่ือวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน คือข้อมลูที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุำคม 2556 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัท
ฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่เป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งกำลตำมรอบปีบญัชีเดิมและได้รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย 

 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่165 

 (3) งบกระแสเงนิสด 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                           

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด                                                            
วันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวม               
ส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
1/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      

ส าหรับรอบระยะเวลา     
3 เดือนสิน้สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 1/ 
2555 2556 2557 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก ำไรสทุธิส ำหรับงวด  202.1   257.4  302.4 55.3 
รำยกำรปรับปรุง     

คำ่เสื่อมรำคำ  25.1   31.4  39.8 10.2 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.4   0.2  0.0 0.0 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยเงินจำ่ยลว่งหน้ำส ำหรับสิทธิกำรใช้ที่ดิน  1.1   1.1  1.1 0.3 
คำ่เผ่ือ (กลบัรำยกำร) หนีส้งสยัจะสญู 0.4 1.3 (1.1) - 
คำ่เผ่ือ (กลบัรำยกำร) มลูคำ่สินค้ำลดลง 0.2  (0.2) 1.4 (1.0) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน  4.1   1.6  0.3 0.6 
ภำษีเงินได้  39.6   54.2  78.9 14.6 
(ก ำไร) ขำดทนุสทุธิจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำร อปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนั  -     1.4  (0.4) (0.3) 
ตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์ - - 0.7 - 
ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.0) - 4.2 0.2 
รวมรายการปรับปรุง 272.9 348.2 427.4 79.9 
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน     

ลกูหนีก้ำรค้ำ  (33.4)  (181.9) 137.0 1.0 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั  -     (1.3) (0.0) 22.7 
ลกูหนีอ่ื้น  25.9   24.8  1.5 (27.9) 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่166 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                           

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด                                                            
วันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวม               
ส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
1/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      

ส าหรับรอบระยะเวลา     
3 เดือนสิน้สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 1/ 
2555 2556 2557 2557 

สินค้ำคงเหลือ  (103.0)  28.3  136.0 (110.8) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  (9.6)  7.6  (10.9) (81.1) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  2.8   -    - - 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  172.1   (177.5) (88.4) 69.4 
เจ้ำหนีอ่ื้น  (0.2)  2.6  (2.8) - 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ  (117.0)  (2.6) 4.5 (9.2) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  22.3   3.2  13.0 (69.5) 
ผลตำ่งอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 0.2 2.0 (2.6) 17.8 
เงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  233.2   53.5  614.6 (107.6) 
   จำ่ยต้นทนุทำงกำรเงิน  (4.1)  (1.6) (0.3) (0.5) 
   จำ่ยภำษีเงินได้  (29.4)  (49.2) (82.6) (20.7) 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  199.7   2.7  531.7 (128.9) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจำ่ยซือ้อำคำรและอปุกรณ์  (140.1)  (134.4) (154.4) (9.4) 
เงินสดจำ่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - - (0.1) - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  -     0.9  0.4 0.3 
เงินจำ่ยสทุธิจำกกำรซือ้บริษัทยอ่ย  -     -    (904.0) - 

เงินสดรับจำกกำรรับช ำระคืนจำกลกูหนีร้ะยะยำวกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั  30.9   31.3  - - 

ดอกเบีย้รับ - - 1.0 - 
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  (109.2)  (102.3) (1,057.2) (9.2) 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่167 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                           

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด                                                            
วันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวม               
ส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
1/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      

ส าหรับรอบระยะเวลา     
3 เดือนสิน้สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม 1/ 
2555 2556 2557 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
เงินสดรับจำกเงินกู้ ระยะสัน้  209.8   142.7  78.0 205.6 
เงินสดจำ่ยคืนเงินกู้ ระยะสัน้  (209.8)  (142.7) (78.0) - 

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั  -     1.0  930.0 - 
เงินปันผลจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น  (109.7)  (98.5) - (328.6) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ  (109.7)  (97.5) 930.0 (123.0) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (19.2)  (197.1) 404.6 (261.1) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 ตลุำคม  334.2   314.8  117.6 521.6 

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำตำ่งประเทศ  (0.2)  (0.1) (0.6) (0.7) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด  314.8   117.6  521.6 259.8 

หมำยเหต:ุ 1/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับ
รอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 จนถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมด่งักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

 

 

 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่168 

(4) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                           

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด                                                            
วันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวม               
ส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด                        
วันที่ 30 กันยายน 7/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      
ส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือน
สิน้สุด                   

วันที่ 31 ธันวาคม 7/ 
2555 2556 2557 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่  2.4   3.4  5.5 2.5 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่  0.9   1.4  3.3 0.9 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งเงินสด 1/ 6/ เทำ่  0.5   0.0  2.3 (1.6) 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ 1/ 6/ เทำ่  51.6   18.9  16.6 18.6 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย 1/ 6/ วนั  7.0   19.0  21.7 19.4 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ 1/ 6/ เทำ่  6.8   5.8  6.6 5.0 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 1/ 6/ วนั  52.9   62.3  54.5 72.2 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 1/ 6/ เทำ่  13.1   12.1  26.8 18.3 
ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย 1/ 6/ วนั  27.6   29.7  13.4 19.6 
วงจรเงินสด (Cash Cycle)1/ 6/ วนั  32.4   51.7  62.7 71.9 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ  10.2   14.1  19.4 18.6 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ  7.2   9.6  11.8 11.6 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร ร้อยละ  81.3   0.9  139.3 (182.6) 
อตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ  6.0   7.9  9.4 9.1 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 1/ 6/ ร้อยละ  24.4   27.0  25.2 17.5 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่169 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ ภายหลังการจัดโครงสร้างธุรกิจ 
งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                           

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด                                                            
วันที่ 30 กันยายน 

งบการเงนิรวม               
ส าหรับรอบปีบัญชี

สิน้สุด                        
วันที่ 30 กันยายน 7/ 

งบการเงนิรวมตาม                
รอบปีบัญชีใหม่      
ส าหรับรอบ

ระยะเวลา 3 เดือน
สิน้สุด                   

วันที่ 31 ธันวาคม 7/ 
2555 2556 2557 2557 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 1/ 6/ ร้อยละ  16.5   19.6  21.0 13.9 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร 1/ 6/ ร้อยละ  105.6   89.2  79.2 51.9 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ 1/ 6/ เทำ่  2.8   2.5  2.2 1.5 
อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios) 
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่  0.5   0.3  0.1 0.4 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 57.6 33.8 2,101.3 (207.3) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนั เทำ่  0.8   0.0  0.5 (0.4) 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล  2/ 3/ 4/ 5/ ร้อยละ 48.8 - 48.5 - 
หมำยเหต:ุ 1/ อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 ค ำนวณโดยใช้ค่ำเฉลี่ยของยอดต้นงวดและปลำยงวดจำกงบกำรเงิน ซึ่งยอดต้นงวดดงักล่ำวเป็นกำรอ้ำงอิงจำกงบกำรเงิน

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพำะของ Baconco ทัง้นี ้งบกำรเงินเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพำะที่จดัท ำขึน้ใหมส่ ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2554 ของ Baconco ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ไทยดงักลำ่ว ไมไ่ด้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต แตเ่ป็นกำรจดัท ำโดยมีผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ควำมถกูต้องตำมที่ควร ซึ่งเป็นกำรอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของ Baconco ส ำหรับรอบ
ปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนัที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน ได้แก่ PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited ซึง่ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นอยำ่งไมมี่เง่ือนไขตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเวียดนำมในรำยงำนกำรสอบบญัชีฉบบัลงวนัที่ 16 พฤศจิกำยน 2554 
2/ ที่ประชมุคณะกรรมกำรของ Baconco มีมติจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2555 เป็นจ ำนวน 98.5 ล้ำนบำทให้แก่ Soleado ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียว
ก่อนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 
3/ ที่ประชมุคณะกรรมกำรของ Baconco มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557 เป็นจ ำนวน 65.0 ล้ำนบำทและ 321.7 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ให้แก่บริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวภำยหลงักำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ 
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4/ ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ณ วนัที่ 17 พฤศจิกำยน 2557 มีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซึ่งเป็นก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชี 2554 2555 และ 2556 ของ Baconco เป็นจ ำนวน 
328.6 ล้ำนบำทให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 
5/ ค ำนวณโดยกำรน ำเงินปันผลหำรด้วยก ำไรหลงัภำษีส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ๆ ซึง่ไมไ่ด้อิงตำมเกณฑ์บญัชีหรือเกณฑ์เงินสด เพื่อให้สำมำรถสะท้อนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำร กลำ่วคือ Baconco จำ่ยเงินปันผลให้แก่ Soleado ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวก่อนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ และบริษัทฯ จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) 
6/ อตัรำสว่นทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ค ำนวณโดยวิธีปรับคำ่ให้เป็นรำยปี (Annualized) 
7/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับ
รอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 จนถึงวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมด่งักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
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16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

16.1 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ค ำอธิบำยเชิงวิเครำะห์เก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัจะอ้ำงอิงข้อมลูทำงกำรเงิน
และข้อมลูอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนและงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 และงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
หรือในช่วง 3 รอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 

ผู้ลงทนุควรพิจำรณำงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพื่อใช้ประกอบ
ค ำอธิบำยเชิงวิเครำะห์เก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
และผู้ลงทนุควรศกึษำในรำยละเอียดของหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น ข้อมลูทัว่ไป กำรจดัโครงสร้ำง
โดยกำรรวมธุรกิจของกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงินและนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
เป็นต้น ทัง้นี ้งบกำรเงินภำยใต้วตัถุประสงค์เฉพำะนีจ้ัดท ำขึน้โดยใช้หลกัเกณฑ์บำงประกำร โดยสะท้อนเนือ้หำทำง
เศรษฐกิจของบริษัทในกลุม่ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั เสมือนว่ำบริษัทในกลุม่ได้ด ำเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจ
เดียวกนัตลอดในรอบปีบญัชีที่รำยงำน แม้ว่ำรูปแบบทำงกฎหมำยของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมี
ผลในวนัท่ีซือ้ธุรกิจ ซึง่เกิดขึน้ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะ 

16.1.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญัเป็นของตนเอง (Holding 
Company) โดยมีกำรลงทนุโดยกำรถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.0 ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้วในบริษัทย่อย 2 
แหง่ ได้แก่ Baconco และ PMTA SG ทัง้นี ้Baconco มีสถำนะเป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัเพียงบริษัทเดียวและมี
กำรด ำเนินงำนมำอยำ่งตอ่เนื่องภำยใต้กำรควบคมุของบริษัทใหญ่ในล ำดบัสงูสดุเดียวกนั ได้แก่ TTA ทัง้ก่อนและหลงักำร
ปรับโครงสร้ำงธุรกิจ ในขณะท่ี PMTA SG ไมม่ีกำรประกอบธุรกิจในเชิงพำณิชย์อย่ำงมีสำระส ำคญัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียน
ก่อตัง้ภำยใต้กฎหมำยสิงคโปร์ อย่ำงไรก็ดี PMTA SG ได้เข้ำเจรจำหำรือกบัผู้จดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศในรำยละเอียด
เก่ียวกบักำรเป็นบริษัทคูค้่ำเพื่อจดัซือ้วตัถดุิบแทน Soleado ตลอดจนรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นท่ีเรียบร้อย โดยสำมำรถ
เร่ิมด ำเนินกำรจัดซือ้วตัถุดิบหลกัที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้แก่ Baconco ได้ตัง้แต่เดือน
มิถนุำยน 2557 

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

(1) รายได้จากการขายในประเทศเวียดนาม 

Baconco ประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขต
พืน้ที่ Ba Ria-Vung Tau ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม Baconco มีกำรพฒันำ ผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด 
ขำยและจดัจ ำหนำ่ยปุ๋ ยเคมีเชิงผสมที่ได้จำกกำรน ำปุ๋ ยเคมีประเภทต่ำงๆ มำผสมเข้ำด้วยกนัเพื่อให้ได้ธำตอุำหำรหลกัใน
ปริมำณที่ต้องกำร อันประกอบไปด้วยไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P2O5) และโพแทส (K2O) (“ปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK”) 
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ตลอดจนปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ ยที่มีธำตอุำหำรหลกัธำตเุดียว และปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบที่ได้จำกกรรมวิธีทำงเคมีและมี
ธำตอุำหำรหลกัตัง้แต ่2 ธำตขุึน้ไป ได้แก่ ปุ๋ ยยเูรีย (Urea Super Phosphate) ปุ๋ ยมิวริเอทออฟโพแทส (Muriate of Potash 
(MOP)) ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium Sulphate (SA)) และปุ๋ ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium 
phosphate (DAP)) เป็นต้น (“ปุ๋ยเคมีอื่น”) (รวมเรียกทัง้หมดนีว้่ำ “ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี”) โดยมีก ำลงักำรผลิตสินค้ำใน
หมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีประมำณ 450,000 เมตริกตนัต่อปี เพิ่มขึน้จำกประมำณ 350,000 เมตริกตนัต่อปี ซึ่งเป็นผลมำ
จำกโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่
คำดวำ่จะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดย Baconco ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องภำยใน
ตวัอำคำร BCC I และเร่ิมน ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 นอกจำกนี ้
Baconco ยงัมีก ำลงักำรบรรจหุอ่ประมำณ 550,000 เมตริกตนัตอ่ปี  

Baconco ยงัมีกำรผลติ ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด ขำยและจดัจ ำหน่ำยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช สำรก ำจดัแมลง
และปุ๋ ยชนิดน ำ้หลำกหลำยประเภท (“ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น”) เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยและเป็นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำในด้ำนกำรดแูลรักษำพืชผลทำงกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร  (Crop 
Care Solutions) โดย Baconco ได้วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรผลติและบรรจุหีบห่อส ำหรับสำรเคมีป้องกนัก ำจดั
ศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลง ตลอดจนปุ๋ ยชนิดน ำ้ในบำงรำยกำร ให้เป็นไปตำมสตูรและมำตรฐำนที่ก ำหนด นอกจำกนี ้
Baconco ยงัเป็นตวัแทนขำยและจดัจ ำหนำ่ยสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชและสำรก ำจดัแมลงในประเทศเวียดนำมให้แก่
ลกูค้ำภำยนอก (Distributorship) อีกด้วย กำรท ำหน้ำที่ในลกัษณะตวัแทนขำยและจดัจ ำหนำ่ยดงักลำ่วมีสดัสว่นตอ่รำยได้
จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 33 ในรอบปีบญัชี 2557 

อนึง่ ปุ๋ ยชนิดน ำ้ คือปุ๋ ยเคมีประเภทหนึง่ที่อยูใ่นรูปของเหลว (Liquid Form) และมีวิธีใช้โดยกำรเจือจำงด้วยน ำ้ในอตัรำสว่น
ที่พอเหมำะก่อนน ำไปฉีดพน่ทำงใบ (ปุ๋ ยทำงใบ: “Foliar Technique”) ซึง่แตกตำ่งจำกปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และปุ๋ ยเคมีอื่น
ที่อยู่ในรูปของแข็ง (Solid Form) และใช้ในกำรหว่ำนหรือผสมเข้ำกับดินเพื่อให้พืชสำมำรถดดูซึมธำตุอำหำรทำงรำกที่
สมัผสักบัอนภุำคดิน เมื่อเปรียบเทียบกบัสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยชนิดน ำ้มีควำมแตกต่ำงในด้ำน คณุลกัษณะ 
ปริมำณวิธีกำรใช้และอตัรำกำรท ำก ำไร รวมถึงควำมแตกต่ำงในด้ำนช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย Baconco จึงจัด
ประเภทปุ๋ ยชนิดน ำ้รวมอยูก่บัสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืชในผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นเนื่องจำกสะท้อนเนือ้หำของ
สนิค้ำในเชิงเศรษฐกิจได้ดีกวำ่ Baconco สำมำรถด ำเนินกำรบรรจหุีบหอ่ส ำหรับปุ๋ ยชนิดน ำ้ด้วยตนเองจำกกำรลงทนุติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพิ่มเติม เร่ิมตัง้แต่ในรอบปีบญัชี 2557 เป็นต้นไป โดยปุ๋ ยชนิดน ำ้ ซึ่งขำยและจดัจ ำหน่ำยภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองทัง้ในประเทศเวียดนำมและในต่ำงประเทศ มีสดัสว่นต่อรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์
เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 18 ในรอบปีบญัชี 2557 

หำกไม่นบัรวมสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นในส่วนที่ Baconco ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนขำยและจัด
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำภำยนอกตำมที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น สินค้ำทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อ
กำรเกษตรอื่นที่ Baconco ขำยและจัดจ ำหน่ำยในประเทศเวียดนำมเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองทัง้หมด โดยในปัจจุบนักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัคือ ผู้ประกอบกำรค้ำสง่และค้ำปลีกที่อยู่
ทำงตอนใต้ของประเทศเวียดนำม เนื่องจำกสินค้ำเกษตรที่เพำะปลกูและเก็บเก่ียวจำกเขตพืน้ที่ทำงตอนใต้ของประเทศ
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เวียดนำมส่วนใหญ่เป็นสินค้ำเพื่อกำรส่งออก กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในเขตพืน้ที่นีจ้ึงให้ควำมส ำคญักับกำรใช้ปุ๋ ยเคมีที่มี
คณุภำพ เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำมำตรฐำนในด้ำนคณุภำพ อีกทัง้เป็นกำรเพิ่มผลผลติตอ่ไร่ 

(2)  รายได้จากการขายต่างประเทศ 

Baconco ยงัมีกำรรับจ้ำงผลิต รวมไปถึงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำเพื่อสง่ออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศ โดยมีกลุ่ม
ลกูค้ำเป้ำหมำยหลกัคือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปในแถบทวีปแอฟริกำเช่น ประเทศกำนำ แองโกลำ แคเมอรูน
และมำดำกสักำร์ เป็นต้น ซึง่เป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ และทีมงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำดของ Baconco มีควำมเช่ียวชำญ 
ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศสว่นใหญ่หรือประมำณร้อยละ 96 เกิดจำกกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์
ปุ๋ ยเคมี โดยสินค้ำที่สง่ออกขำยไปยงัประเทศปลำยทำงเหลำ่นีไ้ม่ได้อยู่ในขอบข่ำยของกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด 
ขำยและจัดจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่มีกำรจดทะเบียนไว้ของ Baconco เนื่องจำกเป็นเพียงกำรด ำเนินกำร
รับจ้ำงผลติและจดัสง่ตำมสตูรกำรผลิต คณุลกัษณะของสินค้ำ วสัดหุีบห่อและบรรจุภณัฑ์ภำยใต้เง่ือนไขทำงกำรค้ำที่ตก
ลงร่วมกนั ในขณะที่สดัสว่นที่เหลือหรือประมำณร้อยละ 4 ของรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศเกิดจำกกำรขำยและจัด
จ ำหนำ่ยสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง ครอบคลมุทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมี
เพื่อกำรเกษตรอื่น (เฉพำะปุ๋ ยชนิดน ำ้) 

ส ำหรับกำรจดัซือ้วตัถดุิบที่ใช้ส ำหรับธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร Baconco มีกำรน ำเข้ำวตัถดุิบหลำยรำยกำร
จำกบริษัทคู่ค้ำในต่ำงประเทศ อำทิเช่น ประเทศจีน แคนำดำ ไต้หวนัและฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยเฉพำะวตัถุดิบที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี สว่นหนึ่งมีสำเหตคุือ วตัถดุิบหลกับำงรำยกำรไม่สำมำรถจดัหำได้ใน
ประเทศเวียดนำม เช่น ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (Ammonium Sulphate (SA)) และปุ๋ ยเคมีในกลุม่โพแทส (K2O) ซึ่งด้วย
กรอบนโยบำยควบคมุปริมำณสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดบัเหมำะสม Baconco จะวำงแผนกำรจดัซือ้จดัหำไว้ลว่งหน้ำเพื่อ
ลดควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบ โดยค ำนงึถึงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจดัเตรียมและจดัสง่จำกบริษัท
คู่ค้ำ ตลอดจนประเภทและปริมำณที่ต้องใช้ตำมแผนกำรผลิตในแต่ละเดือน เพื่อให้ได้วัตถดุิบหลกัที่มีคณุภำพตรงตำม
มำตรฐำนในปริมำณที่เพียงพอ และอยู่ในภำยใต้เง่ือนไขกำรซือ้ขำยที่เป็นไปตำมรำคำตลำด ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 วตัถดุิบที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อยละ 64 ของมลูค่ำกำรจดัซือ้
วตัถุดิบรวม โดยเป็นกำรน ำเข้ำทำงอ้อมจำกบริษัทคู่ค้ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศผ่ำนกำรด ำเนินงำนของ Soleado และ 
PMTA SG (ซึ่งสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้ตัง้แต่เดือนมิถนุำยน 2557) คิดเป็นสดัสว่นอยู่ที่ประมำณร้อยละ 31 ของมลูค่ำ
กำรน ำเข้ำที่เกิดขึน้ หรือประมำณร้อยละ 20 ของมลูค่ำกำรจดัซือ้วตัถดุิบรวม (โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 
2.3 ข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) 

ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

Baconco เลง็เห็นโอกำสทำงธุรกิจในตลำดกำรบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเพื่อเก็บสนิค้ำ โดยเฉพำะในเขตเศรษฐกิจส ำคญัภำคใต้ 
(the Southern Key Economic Region: “SKER”) ซึง่มีจ ำนวนนิคมอตุสำหกรรมหนำแนน่ท่ีสดุและมีศกัยภำพกำรเติบโต
ในอนำคตโดยสว่นหนึง่เป็นผลจำกแรงขบัเคลื่อนของกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ประกอบกบัจ ำนวนผู้ ให้บริกำร
ยงัมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั อยำ่งไรก็ดี บริษัทท่ีได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนำม (ซึ่งใน
กรณีนีใ้ห้หมำยรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกิจกำรเพื่อกำรพำณิชย์ในด้ำนกำรจดัเตรียม กำรรับ บรรจุภณัฑ์และหีบห่อ กำร



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่174 

จดัสง่และกำรบริหำรจดักำรพืน้ที่เก็บสินค้ำ ตลอดจนกำรให้ค ำปรึกษำ กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนและพิธีกำรศลุกำกรที่
เก่ียวข้อง) ต้องมีคณุสมบตัิและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ ตลอดจนมีกำรด ำรงสดัสว่นกำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ 
(Foreign Limit) ตำมที่กฎหมำยก ำหนดโดยข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโลจิ
สติกส์จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 49-51 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ขึน้อยู่กับประเภทกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของบริษัทผู้
ให้บริกำรโลจิสติกส์นัน้ๆเนื่องด้วยข้อจ ำกดัทำงกฎหมำยในด้ำนสดัสว่นกำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นชำวต่ำงชำติดงักลำ่ว 
Baconco จึงไมส่ำมำรถด ำเนินกิจกำรเพื่อกำรพำณิชย์ใดๆ เป็นของตนเอง ที่อำจถกูพิจำรณำวำ่เข้ำขำ่ยกำรประกอบธุรกิจ
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์ภำยใต้กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับหรือระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องในประเทศ
เวียดนำม 

ดงันัน้ อันเป็นผลจำกกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ ปัจจัยและเง่ือนไขทำงธุรกิจต่ำงๆ ตลอดจนข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย  
Baconco จึงตกลงเข้ำท ำสญัญำกำรให้บริกำรกบับริษัทร่วมภำยใต้กลุม่บริษัท TTA ได้แก่ Thoresen Vinama Agencies 
Ltd (“TVA”) โดยสญัญำดงักลำ่วให้เร่ิมมีผลตัง้แต่วนัที่ตกลงเข้ำท ำสญัญำจนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 TVA เป็นบริษัท
จดทะเบียนก่อตัง้และมีใบรับรองกำรลงทุนในกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ภำยใต้กฎหมำย ประกำศ 
ข้อบงัคบัหรือระเบียบของหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมโดย Baconco ตกลงที่จะลงทนุ พฒันำ และมี
ไว้ซึง่พืน้ท่ี อปุกรณ์และเคร่ืองมือในสภำพทีเ่หมำะสมกบักำรจดัเก็บสนิค้ำเพื่อให้เชำ่ในขณะท่ี TVA ตกลงที่จะเช่ำเพื่อน ำไป
จดัหำผลประโยชน์และจ่ำยคำ่ตอบแทนในรูปของคำ่เช่ำเป็นรำยเดือนให้แก่ Baconco ในอตัรำที่ตกลงร่วมกนั (“ธุรกิจให้
เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า”) ทัง้นี ้TVA ในฐำนะผู้ เช่ำจะท ำหน้ำที่จดัหำผลประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่เช่ำ ตัง้แต่กำร
ติดตอ่ประสำนงำนด้ำนกำรขำยและบริกำรกบัลกูค้ำภำยนอกที่มำเช่ำพืน้ท่ี ไปจนถึงกำรบริหำรจดักำรพืน้ท่ีและด ำเนินกำร
ให้บริกำรโลจิสติกส์แบบเพิ่มมูลค่ำ ได้แก่ กำรจัดเก็บ บรรจุ ขนถ่ำยและล ำเลียง ขนส่งสินค้ำทัง้ในประเทศและระหว่ำง
ประเทศแบบครบวงจร ใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ของ TVA โดยในปัจจุบนั Baconco มีอำคำรที่
รองรับกำรให้เช่ำพืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้ำจ ำนวนทัง้หมด 3 แห่ง ได้แก่ BCC I BCCIII และ BCC V ด้วยขนำดพืน้ที่จดัเก็บสินค้ำ
รวมกนัทัง้หมดอยูท่ี่ประมำณ 31,800 ตำรำงเมตร ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ท่ี Ba Ria-Vung Tau 

นอกเหนือไปจำกอำคำรทัง้ 3 แหง่ในปัจจบุนั Baconco ก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลงทนุพฒันำโครงกำร 
BCC V-B ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินขนำดประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร และมีสถำนที่ตัง้อยู่ติดกับโครงกำร BCC V โดยใน
เบือ้งต้นจะมีพืน้ที่จดัสรรเพื่อให้เช่ำจัดเก็บสินค้ำรวมทัง้โครงกำรประมำณ 29,200 ตำรำงเมตร ส่วนที่เหลือของพืน้ที่ใช้
ประโยชน์จะถูกส ำรองไว้เพื่อกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ทัง้นี ้อำคำรใหม่ภำยใต้โครงกำร BCC V-B 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลงทนุพฒันำในระยะที่ 1 จะมีขนำดพืน้ที่ให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำอยู่ที่ประมำณ 11,200 
ตำรำงเมตร และคำดวำ่จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษำยน 2558 จำกนัน้ Baconco จึงคอ่ยพิจำรณำเร่ิมด ำเนินงำนในระยะ
ที่ 2 เพื่อพฒันำพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำอีกประมำณ 18,000 ตำรำงเมตรตอ่ไปในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 

ในอนำคต หำกกฎหมำยและกฎระเบียบตำ่งๆ ในประเทศเวียดนำมมีกำรผ่อนปรนเก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือครองหุ้นของผู้
ถือหุ้นชำวต่ำงชำติในบริษัทที่ประกอบธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรพืน้ที่ และบริกำรให้เช่ำพืน้ที่เพื่อเก็บสินค้ำในลกัษณะ
คลงัสินค้ำทัว่ไป (General Warehouse) บริษัทฯ และ Baconco จะร่วมกนัศึกษำถึงรูปแบบ ควำมเป็นไปได้และควำม
เหมำะสมของกำรด ำเนินกำรด้วยตนเอง ตลอดจนกำรยื่นขออนญุำตจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมตอ่ไป 
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ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำไมใ่ช่ธุรกิจหลกั แตเ่ป็นธุรกิจที่ช่วยสง่เสริมธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร
ในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติอย่ำงต่อเนื่อง และในด้ำนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแขง่ขนัท่ีสงูและมีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวั
ของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต กลำ่วคือ กำรมีพืน้ท่ีรองรับเป็นปัจจยัพืน้ฐำนท่ีดี สง่ผลให้ Baconco มีควำมยืดหยุน่มำก
ขึน้ในด้ำนกำรจดัซือ้ จดัเก็บ กำรผลิตและควบคมุให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีปริมำณสินค้ำสง่มอบสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำ หำกมีพืน้ที่เหลือก็จะพิจำรณำจดัหำผลประโยชน์จำกกำรปลอ่ยให้เช่ำเพื่อสร้ำง
รำยได้และผลก ำไรสว่นเพิ่มให้เกิดขึน้แก่กิจกำร นอกจำกนี ้Baconco จะมีควำมพร้อมและสำมำรถด ำเนินกำรปรับตวั 
ตลอดจนขยำยธุรกิจได้อย่ำงคลอ่งตวั ดงัจะเห็นได้จำกกำรใช้ BCC III และ BCC V เป็นสถำนที่ในกำรลงทุนติดตัง้
สำยกำรผลติและสำยกำรบรรจหุีบหอ่ส ำหรับปุ๋ ยชนิดน ำ้ โดยอำศยัพืน้ท่ีสว่นหนึง่ภำยในตวัอำคำร ซึง่แยกตำ่งหำกออกจำก
พืน้ท่ีจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำเก็บสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำภำยนอก เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัสินค้ำ
ในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น อีกทัง้โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ที่ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องภำยในพืน้ที่ภำยในตวัอำคำร BCC I นอกจำกนี ้แผนกำรลงทุน
พฒันำโครงกำร BCC V-B ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินขนำดประมำณ 50,000 ตำรำงเมตร และมีสถำนที่ตัง้อยู่ติดกบัโครงกำร BCC 
V ก็มีกำรส ำรองสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีใช้ประโยชน์รวมไว้เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

16.1.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2556 และงบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ธุรกิจหลกั ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำน Baconco ในปัจจุบนัสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ประกอบไปด้วย (ก.) ธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลกั (Core Business) และมีรำยได้คิดเป็นสว่นใหญ่หรือมีสดัสว่นมำกกว่ำ
ร้อยละ 99 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม และ (ข.) ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วย
สง่เสริมศกัยภำพและสร้ำงโอกำสในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 Baconco มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของทัง้สอง
กลุม่ธุรกิจรวมกนัเท่ำกบั 3,383.5 ล้ำนบำท 3,246.7 ล้ำนบำทและ 3,221.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 136.8 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 4.0 ในรอบปีบญัชี 2556 และลดลง 25.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.8 ในรอบปีบญัชี 2557 กำรเปลี่ยนแปลงของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมดงักลำ่วสำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร: รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ซึ่งประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์
ปุ๋ ยเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นรวมกนัเท่ำกบั 3,375.8 ล้ำนบำท 3,229.4 ล้ำนบำทและ 3,192.0 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 146.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.3 ในรอบปีบญัชี 2556 และ
กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 37.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.2 ในรอบปีบญัชี 2557 สอดคล้องกบักำร
เปลีย่นแปลงของรำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัและมีสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำย
ของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร อยู่ในช่วงร้อยละ 96 ถึงร้อยละ 97 ในรอบปีบญัชีดงักลำ่ว ปริมำณ
สินค้ำส่งมอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์
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ปุ๋ ยเคมีจึงมีสำเหตจุำกปัจจยัด้ำนรำคำขำยที่เคลื่อนไหวตำมระดบัอปุสงค์และอปุทำน (Market Forces) และขึน้อยู่
กบัต้นทนุวตัถดุิบตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแต่ละช่วงเวลำเป็นหลกั นอกเหนือไปจำก
ปัจจยัภำยนอก สว่นหนึง่เป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงของสว่นผสมกำรขำยผลติภณัฑ์ (Product Mix) ได้แก่ สตูรและ
ปุ๋ ยเคมีประเภทต่ำงๆ ตลอดจนกลุ่มลูกค้ำและช่องทำงกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและ
ตำ่งประเทศ 

Baconco ได้ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภำยนอกภำยใต้กำรแข่งขันในสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัเหลำ่นี ้จึงสนบัสนนุให้เกิดกำรตอ่ยอดของรำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น ซึง่มีอตัรำ
กำรท ำก ำไรสงูกว่ำบนพืน้ฐำนของกำรเป็นสินค้ำเพิ่มมลูค่ำ (Value-added Products) ควบคู่ไปกบักำรท ำกิจกรรม
ทำงกำรตลำดอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้สว่นเพิ่มให้เกิดแก่ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ผลที่
ตำมมำคือ รำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง กลำ่วคือ เพิ่มขึน้ 13.7 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 12.7 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 13.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 11.0 ในรอบปีบัญชี 2557 โดยมี
สดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึน้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 อยูท่ี่ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.2 ตำมล ำดบั 

ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีกำรเปลีย่นแปลงของโครงสร้ำงรำยได้ในภำพรวมช่วงที่ผ่ำนมำ รำยได้จำก
กำรขำยตำ่งประเทศเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีสดัสว่นต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ร้อยละ 27.1 ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 30.7 ตำมล ำดบั เมื่อเปรียบเทียบกบั
สดัสว่นกำรสง่ออกที่ประมำณร้อยละ 13 ในรอบปีบญัชี 2554 กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจหลกัของ Baconco ในกำรขยำยฐำนลูกค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจัด
จ ำหนำ่ยในตลำดตำ่งประเทศให้มำกขึน้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้เกิดกำรใช้ก ำลงักำรผลติที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
และลดควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัแหลง่ที่มำของรำยได้ (Concentration Risk) ที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม โดย
ให้ควำมส ำคญักบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ 

2. ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ: รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 คือ รำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนที่ TVA ช ำระเป็นรำย
เดือนในอตัรำที่ตกลงร่วมกนั เท่ำกบั 7.7 ล้ำนบำท 17.3 ล้ำนบำทและ 29.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 9.6 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 125.9 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 12.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 69.3 ในรอบปีบญัชี 2557 ปัจจยั
สนบัสนนุตอ่กำรเพิ่มขึน้ คือกำรขยำยตวัของพืน้ท่ีจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำของอำคำรแห่งใหม่ที่ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จและเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์แก่ลกูค้ำภำยนอกได้แก่ อำคำร BCC III และ BCC V 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 202.1 ล้ำน
บำท 257.4 ล้ำนบำทและ 302.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 55.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 27.3 ในรอบปีบญัชี 2556 และ
เพิ่มขึน้ 45.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 17.5 ในรอบปีบญัชี 2557 

กำรเปลีย่นแปลงของก ำไรสทุธิตำมที่กลำ่วไว้ข้ำงต้นมีสำเหตหุลกัเกิดจำกปัจจยัด้ำนรำคำขำยที่เคลื่อนไหวตำมระดบัอปุ
สงค์และอปุทำน (Market Forces) และขึน้อยูก่บัต้นทนุวตัถดุิบตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแต่
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ละช่วงเวลำเป็นหลกั โดยวตัถุดิบปุ๋ ยเคมีซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัของต้นทนุขำยและบริกำรรวม มีทิศทำงรำคำปรับตวั
ลดลงในอตัรำที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วย ส่งผลให้ Baconco มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ใน
ภำพรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร อนึ่ง ประเทศเวียดนำมไม่มีกฎหมำย หลกัเกณฑ์หรือมำตรกำรที่ใช้
บงัคบัเก่ียวกบักำรควบคมุรำคำปุ๋ ยเคมี ผู้ประกอบกำรท่ีต้องกำรปรับขึน้รำคำขำยก็สำมำรถกระท ำได้ในทำงปฏิบตัิ แม้ว่ำ 
Baconco จะถกูพิจำรณำว่ำมีควำมยืดหยุ่นในนโยบำยกำรตัง้รำคำส ำหรับสินค้ำในแต่ละหมวดผลิตภณัฑ์จำกแผนกำร
วำงต ำแหนง่ทำงกำรตลำดที่ชดัเจนและมีคณุภำพสินค้ำเป็นที่ยอมรับในกลุม่ลกูค้ำระดบับน ควบคู่ไปกบักำรท ำกิจกรรม
ทำงกำรตลำดเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในด้ำนคุณภำพและเคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนอย่ำงต่อเนื่อง กำรผลกัภำระต้นทนุไปยงั
ลกูค้ำในช่วงเวลำที่ประสบกบัสภำวะรำคำวตัถดุิบขำขึน้อำจไมส่ำมำรถกระท ำได้ทกุครัง้ในทนัที ขึน้อยู่กบัปัจจยัภำยนอก
หลำยประกำร อำทิเช่น ปริมำณกำรกกัเก็บสนิค้ำคงคลงั ตลอดจนระดบัอปุสงค์และอปุทำนของตลำดในขณะนัน้ 

นอกเหนือไปจำกต้นทนุวตัถดุิบ กำรเปลี่ยนแปลงของก ำไรสทุธิสว่นหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสว่นผสมกำร
ขำยผลิตภณัฑ์ รวมทัง้ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำรที่ส ำคญัเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำ
บคุลำกร ค่ำขนส่งและค่ำกำรตลำด เป็นต้น ส ำหรับส่วนผสมกำรขำยผลิตภณัฑ์ของสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี 
Baconco จะให้ควำมส ำคญักบัปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ไม่เพียงเพรำะกำรเป็นสินค้ำหลกัในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี แต่
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะมีรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วยและอตัรำกำรท ำก ำไรที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัปุ๋ ยเคมีอื่น  ส ำหรับ
สนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น Baconco จะให้ควำมส ำคญักบัปุ๋ ยชนิดน ำ้เป็นหลกั เนื่องจำกเป็นมิตรต่อ
ธรรมชำติโดยไมท่ิง้สำรเคมตีกค้ำงในปริมำณมำก และมีกำรใช้งำนกนัอยำ่งแพร่หลำยมำกขึน้ส ำหรับพืชผลทำงกำรเกษตร
ที่เป็นผกัและผลไม้ 

ผลประกอบกำรที่มีก ำไรสทุธิอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐำนะทำงกำรเงินที่ดีและสำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมกำรลงทนุตำมแผนธุรกิจในอนำคต และจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องใน 3 รอบปีบญัชีที่
ผำ่นมำ นอกจำกนี ้ยงัมีโครงสร้ำงทนุที่แข็งแกร่ง โดยอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 0.5 เท่ำ 0.3 เท่ำและ 0.1 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยไม่มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภำระ
ดอกเบีย้จ่ำย (Interest-bearing debts) ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำดงักลำ่ว 
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16.1.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและบริการ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม จ ำแนกตำมกลุม่ธุรกิจ 

รายได้จากการขายและ
บริการรวม 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
รำยได้จำกกำรขำย 3,375.8 99.8 3,229.4 99.5 3,192.0 99.1 
รำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ท่ี
โรงงำน 

7.7 0.2 17.3 0.5 29.3 0.9 

รายได้จากการขายและ
บริการ 

3,383.5 100.0 3,246.7 100.0 3,221.3 100.0 

หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 3,383.5 
ล้ำนบำท 3,246.7 ล้ำนบำทและ 3,221.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 136.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.0 ในรอบปีบญัชี 2556 
และลดลง 25.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.8 ในรอบปีบญัชี 2557 แม้ว่ำรำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนจะมีอตัรำกำร
เติบโตสงูจำกกำรขยำยตวัของพืน้ที่ให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำของอำคำรแห่งใหม่ รำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรม
เคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลกัยงัคงมีรำยได้คิดเป็นสว่นใหญ่หรือมีสดัสว่นมำกกว่ำร้อยละ 99 ของรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรรวมในแตล่ะรอบปีบญัชีดงักลำ่ว 

รายได้จากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร จ ำแนกตำมสนิค้ำ 

รายได้จากการขายของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมี
เพื่อการเกษตร 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี 3,267.9 96.8 3,107.8 96.8 3,057.0 95.8 
- ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK 3,079.3 91.2 3,025.5 93.7 3,024.1 94.7 
- ปุ๋ ยเคมีอ่ืน 188.7 5.6 82.3 2.5 32.9 1.0 
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ
การเกษตรอ่ืน 

107.9 3.2 121.6 3.8 135.0 4.2 

รายได้จากการขาย 3,375.8 100.0 3,229.4 100.0 3,192.0 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

รำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 3,375.8 ล้ำนบำท 3,229.4 
ล้ำนบำทและ 3,192.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 146.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 4.3 ใน
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รอบปีบญัชี 2556 และกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 37.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.2 ในรอบปีบญัชี 2557 
สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของรำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซึง่เป็นผลติภณัฑ์หลกัและมีสดัสว่นต่อรำยได้
จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 
2557 อยูใ่นช่วงร้อยละ 96 ถึงร้อยละ 97  

ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK คือสนิค้ำหลกัในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและมีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 3,079.3 ล้ำนบำท 3,025.5 ล้ำนบำทและ 3,024.1 ล้ำนบำทหรือมีสดัสว่นต่อ
รำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีอยูท่ี่ร้อยละ 94.2 ร้อยละ 97.4 และร้อยละ 98.9 ตำมล ำดบั 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร จ ำแนกเป็นรำยประเทศ 

รายได้จากการขายของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมี
เพื่อการเกษตร 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ประเทศกำนำ 1.1 0.0 22.4 0.7 188.3 5.9 
ประเทศแองโกลำ  422.1  12.5  623.6  19.3  154.8  4.8 
ประเทศฟิลิปปินส์ - - - - 125.8 3.9 

ประเทศแคเมอรูน - - 82.0 2.5 124.3 3.9 
ประเทศมำดำกสักำร์  93.5    2.8  76.0  2.4  111.5  3.5 
ประเทศไทย - - - - 100.3 3.1 

ประเทศกมัพชูำ  56.6  1.7  49.9  1.5  36.2  1.1 

อ่ืนๆ  341.0  10.1  119.7  3.7  139.1  4.4 
รายได้ขายต่างประเทศ  914.3  27.1  973.6  30.1  980.3  30.7 
รายได้ขายในประเทศ
เวียดนาม 2/ 

 2,461.5  72.9  2,255.7  69.8  2,211.7  69.3 

รวมรายได้จากการขาย  3,375.8  100.0  3,229.4  100.0  3,192.0  100.0 
หมำยเหต:ุ  1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

2/ สินค้ำทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอ่ืนที่ Baconco ขำยและจดัจ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำมเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดขำยและจัดจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง
ทัง้หมด ยกเว้นสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืนในส่วนที่ Baconco ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนขำยและจัด
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำภำยนอก 

รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 914.3 ล้ำนบำท 973.6 ล้ำนบำทและ 980.3 ล้ำนบำท หรือมีสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำย
รวมอยู่ที่ร้อยละ 27.1 ร้อยละ 30.1 และร้อยละ 30.7 ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 59.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 6.5 ในรอบปีบญัชี 
2556 และเพิ่มขึน้ 6.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.7 ในรอบปีบญัชี 2557 รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศเติบโตและมีสดัสว่น
เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องเมื่อเปรียบเทียบกบัสดัสว่นท่ีประมำณร้อยละ 13 ในรอบปีบญัชี 2554 เกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมกล
ยทุธ์ทำงธุรกิจหลกัของ Baconco ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยในตลำดตำ่งประเทศให้
มำกขึน้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้เกิดกำรใช้ก ำลงักำรผลติที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ และลดควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตวั
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แหลง่ที่มำของรำยได้ (Concentration Risk) ที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม โดยให้ควำมส ำคญักบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยใน
ประเทศแถบแอฟริกำ ยอดสัง่ซือ้สินค้ำจำกกลุม่ลกูค้ำเหลำ่นีจ้ะเพิ่มขึน้ตำมปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ ใช้
สนิค้ำในประเทศปลำยทำงนัน้ๆ โดยเฉพำะในช่วงตัง้แตช่่วงเดือนมิถนุำยนไปจนถึงเดือนกนัยำยนหรือตลุำคม 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับควำมเสียหำยจำกพำยไุต้ฝุ่ นไห่เยี่ยนในเดือนพฤศจิกำยน 2556 สง่ผลให้โรงงำนผลิตปุ๋ ยเคมีใน
จ ำนวนหนึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรผลิตได้ Baconco จึงมีค ำสัง่ซือ้ในรูปแบบกำรรับจ้ำงผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK เพื่อ
สง่ออกขำยไปให้บริษัทลกูค้ำที่เป็นผู้ซือ้ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยรำยได้จำกกำรสง่ออกสินค้ำไปประเทศฟิลิปปินส์เท่ำกบั 
125.8 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12.8 ของรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2557 รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศในสว่นท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรสง่ออกสนิค้ำไปประเทศฟิลิปปินส์ดงักลำ่วเป็นผล
ของภยัธรรมชำติที่เกิดขึน้ หำกโรงงำนผลติปุ๋ ยเคมีที่ได้รับผลกระทบจนท ำให้ต้องหยดุชะงกัไปในปี 2556 สำมำรถกลบัมำ
ด ำเนินกำรได้อีกครัง้ รำยได้จำกกำรสง่ออกไปประเทศฟิลิปปินส์ก็อำจจะทยอยลดลงไปตำมล ำดบั นอกจำกนี ้Baconco 
ยงัมีกำรสง่ออกในรูปแบบกำรรับจ้ำงผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ให้แก่บริษัทลกูค้ำที่เป็นผู้ซือ้ในประเทศไทยเป็นจ ำนวน 
100.3 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.2 ของรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยำยน 2557 

อนึง่ ส ำหรับตลำดตำ่งประเทศที่ไมไ่ด้อยู่ในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ ไมว่ำ่จะเป็นตลำดในประเทศฟิลิปปินส์หรือประเทศ
ไทยตำมที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น Baconco ยงัคงไว้ด้วยนโยบำยที่จะพยำยำมเข้ำถึง รักษำมำตรฐำนในด้ำนคณุภำพและมองหำ
โอกำสเพื่อรักษำควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำเพื่อตอ่ยอดธุรกิจในอนำคตตอ่ไป 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี จ ำแนกตำมสนิค้ำ 

ปริมาณสินค้าส่งมอบ
ของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

เมตริกตัน ร้อยละ 1/ เมตริกตัน ร้อยละ 1/ เมตริกตัน ร้อยละ 1/ 
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  174,920   92.1   184,613   95.2   196,951   98.7  
ปุ๋ ยเคมีอ่ืน  15,008   7.9   9,369   4.8   2,511   1.3  
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  189,928   100.0   193,982   100.0   199,462   100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของปริมำณสินค้ำสง่มอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี 

ด้วยก ำลงักำรผลติสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีประมำณ 450,000 เมตริกตนัตอ่ปี ทัง้นี ้เพิ่มขึน้จำกประมำณ 350,000 
เมตริกตนัต่อปี ซึ่งเป็นผลของกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ภำยในตวัอำคำร BCC I เพื่อรองรับ
ปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดยเร่ิมน ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในเชิง
พำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 ปริมำณสินค้ำสง่มอบรวมของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และปุ๋ ยเคมีอื่นส ำหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 189,928 เมตริกตนั 193,982 เมตริกตนัและ 199,462 
เมตริกตนั ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 4,054 เมตริกตนัหรือร้อยละ 2.1 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 5,481 เมตริกตนัหรือร้อย
ละ 2.8 ในรอบปีบญัชี 2557 กำรเพิ่มขึน้ของปริมำณสินค้ำส่งมอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีดงักล่ำวเป็นผลของกำร
ปรับเปลี่ยนสว่นผสมกำรขำยผลิตภณัฑ์ ดงัสำมำรถเห็นได้จำกปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ที่ขยำยตวัและมีสดัสว่นต่อปริมำณ
สนิค้ำสง่มอบรวมของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง 
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อนึง่ ปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นไมส่ำมำรถน ำมำพิจำรณำเป็นเคร่ืองชีว้ดักำรเปลี่ยนแปลง
ของรำยได้จำกกำรขำยได้ เนื่องจำกสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นสินค้ำเพิ่มมลูค่ำและประกอบไปด้วยสินค้ำสำรเคมี
ป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช สำรก ำจดัแมลงและปุ๋ ยชนิดน ำ้หลำกหลำยประเภท 

หำกเป็นกำรกลำ่วโดยสรุปนัน้ กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ไม่ได้เกิดจำกปริมำณสินค้ำสง่มอบแต่มีสำเหตหุลกัเกิดจำก
กำรเคลือ่นไหวของรำคำขำยที่ถกูก ำหนดโดยระดบัอปุสงค์และอปุทำน (Market Forces) และขึน้อยูก่บัต้นทนุวตัถดุิบตำม
สภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแตล่ะช่วงเวลำ Baconco จึงให้ควำมส ำคญักบัหลกักำรบริหำรจดักำร
ต้นทนุที่มีประสิทธิภำพ โดยติดตำมสถำนกำรณ์และวิเครำะห์แนวโน้มรำคำวตัถดุิบ พร้อมกบักำรประเมินควำมต้องกำร
ปุ๋ ยเคมีของแต่ละกลุ่มลูกค้ำโดยทีมงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำดในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและควบคมุปริมำณสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม และก ำหนดรำคำขำยให้สะท้อน
ต้นทนุกำรผลติที่แท้จริงบนพืน้ฐำนของวธีิต้นทนุบวกก ำไร (Cost Plus Margin) กลำ่วคือ อำจมีกำรพิจำรณำปรับรำคำขำย
เพิ่มเมื่อต้องเผชิญกบัต้นทนุวตัถดุิบขำขึน้ หรือเมื่อควำมต้องกำรผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในตลำดมีปริมำณมำก ซึ่งอำจมีสำเหตุ
เกิดจำกฤดกูำลเพำะปลกูหรือรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรท่ีส ำคญัมีกำรปรับตวัสงูขึน้ ทัง้หมดนีเ้พื่อคงไว้ซึง่ควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัและอตัรำกำรท ำก ำไรในระดบัท่ีเหมำะสมภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจบุนั 

นอกเหนือไปจำกปัจจยัภำยนอกที่มีผลกระทบตอ่ระดบัรำคำและปริมำณสินค้ำสง่มอบตำมกลำ่วข้ำงต้น สว่นหนึ่งเป็นผล
จำกกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมกำรขำยผลิตภณัฑ์  ได้แก่ สตูรและปุ๋ ยเคมีประเภทต่ำงๆ ตลอดจนกลุ่มลกูค้ำและ
ช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ ทัง้นี ้ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะมีรำคำขำยเฉลี่ย
ต่อหน่วยสงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ ยเคมีอื่น และในสตูรเดียวกันปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) จะมีรำคำขำยเฉลี่ยต่อ
หนว่ยสงูกวำ่เมื่อเปรียบเทียบกบัปุ๋ ยเคมีชนิดเมด็แบบคอมแพ็ค (Compacted) และปุ๋ ยเคมีชนิดคลกุเคล้ำ (Bulk Blended) 
Baconco จึงมีแนวทำงกำรท ำกิจกรรมกำรขำยและกำรตลำดที่มุ่งเน้นไปยงักำรน ำเสนอปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และสินค้ำ
ใหม่ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี เช่น ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) สีเหลืองที่เคลือบชัน้ผิวด้วย Bio 
Stimulant รวมไปถึงสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น 

ส ำหรับสนิค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น Baconco จะให้ควำมส ำคญักบัปุ๋ ยชนิดน ำ้ เนื่องจำกเป็นมิตรต่อ
ธรรมชำติโดยไมท่ิง้สำรเคมตีกค้ำงในปริมำณมำก และมีกำรใช้งำนกนัอยำ่งแพร่หลำยมำกขึน้ส ำหรับพืชผลทำงกำรเกษตร
ที่เป็นผกัและผลไม้ กำรน ำเสนอสนิค้ำที่มีควำมหลำยหลำยด้วยคณุลกัษณะทัง้ในด้ำนคณุภำพสินค้ำและควำมปลอดภยั
จะช่วยสง่เสริมให้เกิดภำพลกัษณ์และกำรรับรู้ที่ดีในกลุม่ลกูค้ำที่ประกอบธุรกิจขำยสง่และขำยปลีกไปจนถึงกลุม่เกษตรกร
ผู้ ใช้สินค้ำ ทัง้นี ้ Baconco มีกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยปุ๋ ยชนิดน ำ้ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองทัง้ในประเทศ
เวียดนำมและในต่ำงประเทศ โดยปุ๋ ยชนิดน ำ้มีสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นอยู่ที่
ประมำณร้อยละ 18 ในรอบปีบญัชี 2557 
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รายได้ค่าบริการให้เช่าพืน้ที่โรงงานของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดเก่ียวกบัอำคำรท่ีรองรับกำรให้เช่ำพืน้ท่ี จ ำแนกตำมสถำนท่ี 

รายละเอียดอาคาร วันเร่ิมเปิดให้บริการ             
เป็นครัง้แรก 

พืน้ท่ีจัดสรรไว้เพื่อให้เช่าจัดเก็บสินค้า          
(ตารางเมตร) 

BCC I เม.ย. 2553 2,000 
BCC III ก.พ. 2555 3,000 
BCC V (ระยะที่ 1) มี.ค. 2556 20,000 
 (ระยะที่ 2) ม.ค. 2557 6,800 
BCC V-B (ระยะที่ 1) เม.ย. 2558 11,200 
 (ระยะที่ 2) คร่ึงหลงัของปี 2558 

หรือต้นปี 2559 
18,000 

รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนคือ รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนที่ TVA ช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำ
ที่ตกลงร่วมกบั Baconco ตำมสญัญำกำรให้บริกำร  

รำยได้ค่ำบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 
2557 เทำ่กบั 7.7 ล้ำนบำท 17.3 ล้ำนบำทและ 29.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 9.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 125.9 ในรอบ
ปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 12.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 69.3 ในรอบปีบญัชี 2557 กำรเพิ่มขึน้ดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัเกิดจำก
กำรขยำยตวัของพืน้ท่ีจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำของอำคำรแห่งใหม่ที่ Baconco ได้ลงทนุและพฒันำขึน้ โดย BCC 
III และ BCC V ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์แก่ลกูค้ำภำยนอกเป็นครัง้แรกในเดือน
กุมภำพนัธ์ 2555 และในเดือนมีนำคม 2556 ตำมแผนกำรด ำเนินงำนในระยะที่ 1 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้BCC V เป็นอำคำร
ขนำดใหญ่ด้วยขนำดพืน้ท่ีจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำรวมทัง้สิน้ 26,800 ตำรำงเมตร โดยแผนกำรด ำเนินกำรในระยะ
ที่ 2 ของ BCC V ซึง่มีขนำดพืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้ำ 6,800 ตำรำงเมตรเร่ิมเปิดให้บริกำรในเดือนมกรำคม 2557 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงต้นทนุขำยและบริกำรรวม จ ำแนกตำมธุรกิจ 

ต้นทุนขายและบริการ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร  3,039.0   100.0   2,779.0   99.6   2,580.0   99.4  
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ  -     -     10.6     0.4     16.9   0.6  
รวมต้นทุนขายและบริการ  3,039.0   100.0   2,789.7   100.0   2,596.8   100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของต้นทนุขำยและบริกำรรวม 
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ต้นทนุขำยและบริกำรรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 3,039.0 ล้ำนบำท 
2,789.7 ล้ำนบำทและ 2,596.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 249.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.2 ในรอบปีบญัชี 2556 และ
ลดลง 192.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 6.9 ในรอบปีบญัชี 2557 ทัง้นี ้เกือบทัง้จ ำนวนของต้นทนุขำยและบริกำรเกิดจำกธุรกิจ
ในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 

ต้นทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 
เทำ่กบั 3,039.0 ล้ำนบำท 2,779.0 ล้ำนบำทและ 2,580.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 260.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.6 ใน
รอบปีบญัชี 2556 และลดลง 199.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 7.2 ในรอบปีบญัชี 2557 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงองค์ประกอบของต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 

ต้นทุนขายของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเคมีเพื่อ
การเกษตร 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
วตัถดุิบ  2,857.1   94.0   2,569.9   92.5   2,351.6   91.1  
ต้นทนุสินค้ำเพ่ือขำย 2/  65.2   2.1   80.9   2.9   85.0   3.3  
คำ่จ้ำงแรงงำน  53.6   1.8   61.9   2.2   76.2   3.0  
คำ่เส่ือมรำคำ  24.2   0.8   24.0   0.9   27.1   1.1  
อ่ืนๆ  38.9   1.3   42.3   1.5   40.1   1.6  
รวมต้นทุนขาย  3,039.0   100.0   2,779.0   100.0   2,580.0   100.0  
หมำยเหต:ุ  1/ ร้อยละของต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

2/ ต้นทนุสินค้ำเพื่อขำยสว่นใหญ่เกิดจำกกำรที่ Baconco วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรผลิตและ/หรือ บรรจหุีบห่อ
แทน รวมทัง้วตัถดุิบที่เก่ียวข้องส ำหรับสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอื่น 

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรคือ วตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำใน
หมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมี กล่ำวคือ ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ ย และปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบ เช่น ปุ๋ ยยูเรีย (Urea Super 
Phosphate) ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (Ammonium Sulphate (SA)) ปุ๋ ยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono-Ammonium 
Phosphate (MAP)) ปุ๋ ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate (DAP)) และปุ๋ ยมิวริเอทออฟโพแทส 
(Muriate of Potash (MOP)) เป็นต้น โดยเป็นกำรจดัหำจำกบริษัทคูค้่ำหลำยรำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ 
ทัง้นี ้ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ต้นทนุวตัถดุิบเท่ำกับ 2,857.1 ล้ำนบำท 2,569.9 
ล้ำนบำทและ 2,351.6 ล้ำนบำท หรือมีสดัสว่นตอ่ต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 94.0 
ร้อยละ 92.5 และร้อยละ 91.1 ตำมล ำดบั ในขณะเดียวกนั ผลรวมของวตัถดุิบและต้นทนุสินค้ำเพื่อขำยคิดเป็นสดัสว่นต่อ
รำยได้จำกกำรขำยรวมอยู่ที่ร้อยละ 86.6 ร้อยละ 82.1 และร้อยละ 76.3 ตำมล ำดบั สดัสว่นที่ลดลงดงักล่ำวส่วนหนึ่ง
สะท้อนให้เห็นกำรปรับตวัลดลงของรำคำวตัถดุิบทีเ่ก่ียวเนื่องกบักำรผลติ ขำยและจดัจ ำหนำ่ยของ Baconco โดยเฉลี่ยต่อ
หนว่ยในแตล่ะรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 
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คำ่จ้ำงแรงงำนเพิ่มสงูขึน้ต่อเนื่อง กลำ่วคือ เพิ่มขึน้ 8.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.5 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 14.3 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 23.1 ในรอบปีบญัชี 2557 เกิดจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มมำกขึน้ โดยจ ำนวนพนกังำนที่เพิ่มสว่นหนึ่ง
เป็นผลของกำรเปลีย่นรูปแบบจำกกำรวำ่จ้ำงผำ่นบริษัทจดัหำพนกังำน (Contractor) มำเป็นกำรท ำสญัญำวำ่จ้ำงโดยตรง
เพื่อสะดวกต่อกำรบริหำร ควบคมุและประเมินผลกำรท ำงำน  นอกจำกนี ้กำรเพิ่มขึน้ของค่ำจ้ำงแรงงำนดงักลำ่วสะท้อน
กำรปรับขึน้ค่ำจ้ำงในแต่ละครำวตำมนโยบำยบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับอตัรำเงินเฟ้อในประเทศ
เวียดนำม ทัง้นี ้ในปี 2554 2555 และ 2556 และส ำหรับรอบเก้ำเดือน (มกรำคม – กันยำยน) ของปี 2557 ประเทศ
เวียดนำมมีอตัรำเงินเฟ้อเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 6.6 และร้อยละ 4.6 ตำมล ำดบั อ้ำงอิงข้อมลูจำก 
General Statistics Office of Vietnam 

Baconco มีจ ำนวนพนกังำน ซึง่นบัรวมผู้บริหำร ผู้จดักำรของแต่ละฝ่ำยและพนกังำนทีท ำงำนเต็มเวลำในองค์กรทัง้หมด 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 426 คน 451 คนและ 497 คน เพิ่มขึน้ 25 คนหรือร้อยละ 5.9 ในรอบ
ปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 46 คนหรือร้อยละ 10.2 ในรอบปีบญัชี 2557 

คำดว่ำ Baconco จะมีภำระค่ำใช้จ่ำยแรงงำนเพิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรปรับขึน้อตัรำค่ำจ้ำงให้
สอดคล้องกบัอตัรำเงินเฟ้อในประเทศเวียดนำม เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดีและลดอัตรำกำรหมนุเวียนเข้ำ
ออกของพนกังำนในภำพรวม อย่ำงไรก็ดี ค่ำจ้ำงแรงงำนไม่ใช่องค์ประกอบหลกั โดยมีสดัสว่นต่อต้นทนุขำยของธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ร้อย
ละ 2.2 และร้อยละ 3.0 ตำมล ำดบั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพในกำรท ำงำนและลดกำรพึง่พิงปริมำณกำรวำ่จ้ำงแรงงำน 
Baconco ได้น ำเคร่ืองมือตำ่งๆ มำใช้ในกระบวนกำรผลติมำกขึน้ ได้แก่ กำรติดตัง้ระบบมือกลอตัโนมตัิส ำหรับขัน้ตอนกำร
บรรจหุีบหอ่ และรถยกส ำหรับกำรล ำเลียงและเคลื่อนย้ำยระหว่ำงหน่วยปฏิบตัิงำนในโรงงำน รวมถึงกำรตรวจเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ให้มีสภำพดีตำมแผนงำนซอ่มบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ  

ต้นทุนบริการของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

Baconco ในปัจจบุนัมีอำคำรท่ีสำมำรถรองรับกำรให้เช่ำพืน้ท่ีจดัเก็บสนิค้ำแก่ลกูค้ำภำยนอกจ ำนวนทัง้หมด 3 แห่ง ได้แก่ 
BCC I BCC III และ BCC V ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria-Vung Tau โดยในปัจจุบนั BCC I มี
พืน้ท่ีเหลอืจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำแก่ลกูค้ำภำยนอกลดลงจำกเดิมที่ 4,000 ตำรำงเมตรมำอยู่ที่ 2,000 ตำรำงเมตร อนัเป็นผล
จำกโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ใหม่ที่
เก่ียวข้องภำยในตวัอำคำร ในขณะที่ BCC III ถกูใช้ส ำหรับกำรจดัเก็บวตัถดุิบ สินค้ำส ำเร็จรูปและอื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมำกขึน้ ท ำให้พืน้ที่เหลือจัดสรรไว้เพื่อให้เช่ำแก่ลกูค้ำ
ภำยนอกลดลงจำกเดิมที่ 6,000 ตำรำงเมตรมำอยูท่ี่ 3,000 ตำรำงเมตร ในกรณีที่ BCC I และ BCC III มีพืน้ท่ีเหลือใช้จำก
กำรใช้ประโยชน์ภำยใต้วตัถปุระสงค์ดงักลำ่ว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง Baconco จะด ำเนินกำรจดัสรรและประสำนงำนไปยงั 
TVA เพื่อจดัหำผลประโยชน์จำกพืน้ท่ีดงักลำ่วโดยกำรให้เช่ำจดัเก็บสินค้ำ พร้อมกบักำรให้บริกำรโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องแก่
ลกูค้ำภำยนอกแบบครบวงจรตอ่ไป 

BCC V ซึง่เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ถกูสร้ำงขึน้ใหม่และมีพืน้ที่จดัสรรไว้เพื่อกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บ
สินค้ำเป็นหลกั ทัง้นี ้Baconco มีกำรใช้ BCC III และ BCC V เป็นสถำนที่ในกำรลงทนุติดตัง้สำยกำรผลิตและสำยกำร
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บรรจหุีบหอ่ส ำหรับปุ๋ ยชนิดน ำ้ โดยอำศยัพืน้ท่ีสว่นหนึง่ภำยในตวัอำคำร ซึง่แยกตำ่งหำกออกจำกพืน้ที่จดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำ
เก็บสนิค้ำให้แก่ลกูค้ำภำยนอก เพื่อเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมี
เพื่อกำรเกษตรอื่น 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงองค์ประกอบของต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ 

ต้นทุนบริการของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ี
โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่เส่ือมรำคำ - - 6.4 60.3 10.9 64.6 
คำ่จ้ำงแรงงำน - - 1.8 17.0 2.2 13.0 
อ่ืนๆ - - 2.5 23.6 3.7 21.9 
รวมต้นทุนบริการ - - 10.6 100.0 16.9  100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ 

เพื่อประโยชน์ของกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน Baconco เร่ิมมีกำรปันสว่นต้นทุนที่เก่ียวข้องกับ
รำยได้ของธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำในรอบปีบญัชี 2556 โดยก่อนหน้ำนัน้รำยได้ของธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำน
เพื่อเก็บสินค้ำถกูพิจำรณำเป็นเพียงรำยได้อื่นที่เกิดจำกกำรแบ่งพืน้ที่เหลือใช้จำกกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมี
เพื่อกำรเกษตร ทัง้นี ้ต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2556 และ 2557 เทำ่กบั 10.6 ล้ำนบำทและ 16.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ดงักลำ่วเป็นผลมำจำกค่ำเสื่อมรำคำที่
เก่ียวข้องกบั BCC V ที่ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์เต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลมุทัง้ในสว่นของแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 
และในระยะที่ 2 ด้วยขนำดพืน้ท่ีจดัสรรไว้เพื่อให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำรวมอยูท่ี่ 26,800 ตำรำงเมตร 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นรวมส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 344.4 ล้ำนบำท 457.0 ล้ำน
บำทและ 624.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 112.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 32.7 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 167.4 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 36.6 ในรอบปีบญัชี 2557 
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ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น จ ำแนกตำมธุรกิจ 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
สัดส่วนก าไรขัน้ต้น 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร  336.8   97.8   450.3   98.5   612.0   98.0  
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ  7.7   2.2   6.7   1.5   12.4   2.0  
รวมก าไรขัน้ต้น  344.4   100.0   457.0   100.0   624.4   100.0  
อัตราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร  10.0  13.9 19.2 

ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ  n/m  38.7 42.4 

รวมอัตราก าไรขัน้ต้น  10.2  14.1 19.4 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของก ำไรขัน้ต้นรวม 

ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 
2557 อยูท่ี่ร้อยละ 10.0 ร้อยละ 13.9 และร้อยละ 19.2 ตำมล ำดบั ในขณะท่ีธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 38.7 ในรอบปีบญัชี 2556 และอยูท่ี่ร้อยละ 42.4 ในรอบปีบญัชี 2557 จำกกำรเร่ิมปันสว่นต้นทนุที่
เก่ียวข้องของกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน โดยธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีสดัสว่นต่อก ำไรขัน้ต้นรวมอยู่ที่
ประมำณร้อยละ 98 แม้ว่ำจะมีสดัส่วนต่อผลก ำไรขัน้ต้นค่อนข้ำงน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตร กำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำซึง่ Baconco ด ำเนินกำรและมีกำรลงทนุ
เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง สะท้อนผลของกำรมีธุรกิจที่ช่วยสร้ำงรำยได้และผลก ำไร ที่ เพิ่มขึน้ให้เกิดขึน้แก่กิจกำร 
นอกเหนือไปจำกกำรช่วยสง่เสริมศกัยภำพและสร้ำงโอกำสในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรให้
มีประสทิธิภำพมำกขึน้  

กำรเปลีย่นแปลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นรวมมีควำมสมัพนัธ์กบักำรเปลี่ยนแปลงของต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
สนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี กลำ่วคือ รำคำวตัถดุิบมีทิศทำงรำคำปรับตวัลดลงในอตัรำที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบั
รำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วย ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อ
กำรเกษตรอื่นมีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้ Baconco มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ในภำพรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมี
เพื่อกำรเกษตร ทัง้นี ้นอกจำกทิศทำงกำรเปลีย่นแปลงของรำคำวตัถดุิบ กำรก ำหนดรำคำขำยปุ๋ ยเคมีในตลำดยงัขึน้อยู่กบั
สภำวะเศรษฐกิจ สภำพอำกำศ ฤดกูำล รำคำและปริมำณผลผลติทำงกำรเกษตรท่ีส ำคญั รำคำน ำ้มนัและกำรเก็งก ำไรจำก
กำรเปลีย่นแปลงของรำคำในตลำดซือ้ขำยลว่งหน้ำที่ส ำคญั เป็นต้น กำรผลกัภำระต้นทนุไปยงัลกูค้ำในช่วงเวลำที่ประสบ
กบัสภำวะรำคำวตัถดุิบขำขึน้ อำจไมส่ำมำรถกระท ำได้ทกุครัง้ในทนัที โดยขึน้อยูก่บัปัจจยัภำยนอกหลำยประกำร อำทิเช่น 
ปริมำณกำรกกัเก็บสนิค้ำคงคลงั ตลอดจนระดบัอปุสงค์และอปุทำนของตลำดในขณะนัน้  

ไมเ่พียงแตก่ำรเปลีย่นแปลงตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวม ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยจะแปรเปลี่ยน
ไปในแตล่ะช่วง (Seasonality) ตวัอยำ่งเช่นในประเทศเวียดนำม ผู้ประกอบกำรค้ำสง่และค้ำปลีก ตลอดจนกลุม่เกษตรกร
ผู้ ใช้สินค้ำจะเร่ิมจัดซือ้และเก็บปุ๋ ยเคมีเมื่อฤดกูำลเพำะปลกูใกล้เข้ำมำ ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยในตลำดเพิ่ม
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สงูขึน้ในช่วงเดือนมีนำคมถึงมิถนุำยนหรือกรกฎำคม และอีกครัง้ในช่วงเดือนกนัยำยนถึงธันวำคมของทกุปี ในขณะที่ยอด
สัง่ซือ้สนิค้ำจำกกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำจะเพิ่มขึน้โดยเฉพำะในช่วงเดือนมิถนุำยนไปจนถึงเดือน
กนัยำยนหรือตลุำคม ซึง่เป็นไปตำมปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ใช้สนิค้ำในประเทศปลำยทำงนัน้ๆ อยำ่งไรก็
ดี กำรแปรเปลี่ยนไปตำมฤดกูำลดงักลำ่วไม่ได้สง่ผลกระทบจนเป็นเหตใุห้ผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสของแต่ละรอบปี
บญัชีเปลีย่นแปลงขึน้ลงอยำ่งมีสำระส ำคญั  

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 และ 2557 

 รอบปีบัญชี 2556 รอบปีบัญชี 2557 
1 ต.ค. – 
31 ธ.ค. 

1 ม.ค. – 
31 มี.ค. 

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 

1 ต.ค. – 
30 ก.ย. 

1 ต.ค. – 
31 ธ.ค. 

1 ม.ค. – 
31 มี.ค. 

1 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 

1 ก.ค. – 
30 ก.ย. 

1 ต.ค. – 
30 ก.ย. 

ปริมำณสินค้ำสง่มอบ
ของ ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี 
(เมตริกตนั) 

41,441 39,526 42,989 70,027 193,982 39,522 40,233 50,059 69,648 199,462 

ก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตร (ล้ำนบำท) 

110.6 91.2 119.7 128.8 450.3 135.9 147.8 140.0 188.3 612.0 

จำกตำรำงข้ำงต้น ปริมำณสินค้ำส่งมอบของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีจะทยอยปรับตวัสงูขึน้ตำมปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยทัง้
ตลำดในประเทศเวียดนำมและในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ โดยเฉพำะในช่วงเดือนกรกฎำคมไปจนถึงเดือนกันยำยน 
อยำ่งไรก็ดี ส ำหรับช่วงเวลำดงักลำ่ว ปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีคิดเป็นสดัสว่นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณไม่
เกินร้อยละ 36 ของปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีรวม หำกพิจำรณำในด้ำนก ำไรขัน้ต้นจะมีสดัสว่นโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ประมำณไม่เกินร้อยละ 30 ของก ำไรขัน้ต้นรวมส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2556 และ 2557

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 6.9 ล้ำนบำท 7.0 
ล้ำนบำทและ 6.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั องค์ประกอบหลกัของรำยได้จำกำรด ำเนินงำนอื่นคือ ดอกเบีย้รับและก ำไรจำก
อตัรำแลกเปลีย่น 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 Baconco มีกำรบนัทึกรำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจจ ำนวน 
4.1 ล้ำนบำทหรือมีสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นอยู่ที่ร้อยละ 59.3 รำยได้จำกกำรให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจ
ดงักลำ่วเป็นผลตำมเง่ือนไขภำยใต้สญัญำเงินกู้ ร่วมกบั TVA ฉบบัลงวนัที่ 29 มิถนุำยน 2554 โดย Baconco ตกลงให้กำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินเป็นจ ำนวน 2.0 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ แก่ TVA เพื่อน ำไปใช้ในกำรลงทุนพฒันำและเปิดให้บริกำร
คลงัสินค้ำทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ทัง้นี ้Baconco จะได้รับส่วนแบ่งรำยได้หลงัหกัต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่
เก่ียวข้องในช่วงระยะเวลำด ำเนินงำนของคลงัสินค้ำทณัฑ์บนและในอตัรำที่ตกลงร่วมกันไว้ โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 
2556 เงินให้กำรสนบัสนนุแก่ TVA ได้รับช ำระคืนทัง้จ ำนวนแล้ว 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 79.0 ล้ำนบำท 98.8 ล้ำน
บำทและ 173.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 19.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 25.1 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 74.5 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 75.4 ล้ำนบำทในรอบปีบญัชี 2557 องค์ประกอบหลกัของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบไปด้วย ค่ำขนสง่ 
คำ่บคุลำกรและคำ่กำรตลำด 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำแนกตำมรำยกำรหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่ขนส่ง 26.2   33.2   47.0   47.6   102.3   59.0  
คำ่บคุลำกร 24.7   31.3   24.3   24.6   31.4   18.1  
คำ่กำรตลำด 10.8   13.7   8.6   8.7   18.3   10.6  
คำ่เดนิทำง 4.7   5.9   5.1   5.2   5.7   3.3  

คำ่จดัสมัมนำ 3.8   4.8   4.3   4.4   5.0   2.9  
คำ่วสัดแุละอปุกรณ์ 1.6   2.0   2.4   2.4   1.9   1.1  
อ่ืนๆ 7.3   9.2   7.2   7.3   8.7   5.0  
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 79.0   100.0   98.8   100.0   173.3   100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยรวม 

ค่ำขนสง่ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 26.2 ล้ำนบำท 47.0 ล้ำนบำทและ 
102.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 20.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 79.4 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 55.3 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 117.7 ในรอบปีบญัชี 2557 คำ่ขนสง่มีสดัสว่นตอ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยรวมเพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง เป็นผลมำจำกกำรขยำย
ฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศเวียดนำมและต่ำงประเทศ โดยค่ำขนสง่ที่เพิ่มขึน้ สว่น
หนึง่เกิดจำกควำมพยำยำมในกำรเพิ่มยอดขำยในเขตพืน้ท่ีทำงตอนกลำงของประเทศเวียดนำม สง่ผลให้เกิดคำ่ใช้จ่ำยเพื่อ
ขนสง่สนิค้ำจำกนิคมอตุสำหกรรม Phu My I ไปยงัลกูค้ำที่อยูใ่นละแวกนัน้มำกขึน้ ประกอบกบัรำยกำรสง่ออกในลกัษณะ
ที่ก ำหนดให้ Baconco เป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ระวำงเรือขนสง่สนิค้ำไปยงัประเทศปลำยทำงมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ ทัง้นี ้เป็นไป
ตำมรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำปกติที่ตกลงร่วมกบับริษัทลกูค้ำแตล่ะรำย 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ซึ่งหมำยรวมถึงพนักงำนในทีมงำนฝ่ำยขำยและกำรตลำดส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 24.7 ล้ำนบำท 24.3 ล้ำนบำทและ 31.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.4 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 1.6 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 7.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 29.2 ในรอบปีบญัชี 2557 สอดคล้องต่อ
จ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้และกำรปรับขึน้คำ่จ้ำงในแตล่ะครำวตำมนโยบำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล ตลอดจนรำยได้
จำกกำรขำยของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร เนื่องจำกส่วนหนึ่งของผลตอบแทนของทีมงำนฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดคือ คำ่คอมมิชชัน่ท่ีแปรผนัตำมยอดขำยที่เกิดขึน้ 
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คำ่กำรตลำด ซึง่ประกอบไปด้วยกำรโฆษณำผำ่นสือ่ กำรจดัท ำป้ำย แผน่พบัและโปรแกรมสมนำคณุลกูค้ำในรูปแบบต่ำงๆ 
ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 10.8 ล้ำนบำท 8.6 ล้ำนบำทและ 18.3 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั ลดลง 2.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 20.4 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 9.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 112.8 ใน
รอบปีบญัชี 2557 โดย Baconco มีกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดอยำ่งตอ่เนื่องในประเทศเวียดนำม หมำยรวมถึงกำรเพิ่ม
ช่องทำงกำรโฆษณำผำ่นสือ่ทำงโทรทศัน์ในหลำยเมืองใหญ่ของประเทศ นอกเหนือไปจำกเคร่ืองมือสื่อสำรทำงกำรตลำด
และสง่เสริมกำรขำยที่ด ำเนินกำรอยู่เดิม อำทิเช่น  กำรอบรมให้ควำมรู้และกำรสำธิตวิธีกำรใช้ภำคสนำมในสถำนที่ต่ำงๆ 
และกำรจดัสมัมนำด้ำนวิชำกำร เพื่อเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในวงกว้ำง สง่เสริมให้เกิดกำรจดจ ำภำพลกัษณ์และกำร
รับรู้ในคุณภำพ รวมถึงข้อมลูเก่ียวกับสินค้ำใหม่ที่ขำยและจัดจ ำหน่ำย และสร้ำงควำมสมัพนัธ์หลำยระดบัในระยะยำว 
ตัง้แต่กลุ่มลูกค้ำที่ประกอบธุรกิจขำยส่งและขำยปลีกไปจนถึงกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำ  ส ำหรับตลำดต่ำงประเทศนัน้ 
Baconco ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงฐำนและขยำยไปสูก่ลุม่ลกูค้ำที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปรำยใหญ่ 

คำ่กำรตลำดที่เกิดขึน้เป็นผลจำกกิจกรรมทำงกำรตลำดในประเทศเวียดนำมเป็นหลกั ส ำหรับสินค้ำที่ Baconco ขำยและ
จดัจ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองไปยงัตลำดต่ำงประเทศ ได้แก่ สินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ย
ชนิดน ำ้ บริษัทคูค้่ำที่เป็นผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด สง่เสริมกำรขำยและประชำสมัพนัธ์ 
ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ทัง้หมด ในขณะที่ Baconco จะให้กำรสนบัสนนุในด้ำนกำรจัดสง่บคุคลำกรพร้อมทัง้
ป้ำยและแผน่พบัตำ่งๆ เพื่อไปอบรมให้ควำมรู้และสำธิตวิธีกำรใช้สนิค้ำให้แก่ลกูค้ำ 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยรำยกำรหลกัอื่นๆ ซึง่ประกอบไปด้วยค่ำสำธำรณปูโภค ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และค่ำเช่ำ
สำขำที่ Hai Phong City ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 7.3 ล้ำนบำท 7.2 
ล้ำนบำทและ 8.7 ล้ำนบำท โดยมีสดัส่วนต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยรวมอยู่ที่ร้อยละ 9.2 ร้อยละ 7.3 และร้อยละ 5.0 
ตำมล ำดบั  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 26.6 ล้ำนบำท 52.0 
ล้ำนบำทและ 75.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 25.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 95.9 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 23.6 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 45.4 ในรอบปีบญัชี 2557 องค์ประกอบหลกัของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรประกอบไปด้วย ค่ำบคุลำกร 
คำ่เช่ำและคำ่เดินทำง 

รำยงำนกำรตรวจสอบภำษีย้อนหลงัฉบบัลงวนัที่ 15 มีนำคม 2556 ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องในประเทศ
เวียดนำม ได้แก่ Department of Taxation Ba Ria-Vung Tau ได้ระบวุ่ำ Baconco มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรและเสีย
ภำษีไม่ถกูต้องในรอบ 5 ปีบญัชีที่ผ่ำน นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2550 จนถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2554 (Baconco มีกำร
เปลีย่นรอบปีบญัชีในปี 2553 จำกสิน้สดุทกุวนัท่ี 31 ธนัวำคมมำเป็นวนัท่ี 30 กนัยำยน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรปิดรอบ
ปีบญัชีของกลุม่บริษัท TTA) สง่ผลให้ Baconco ต้องด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอภำยใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง กลำ่วคือ นอกเหนือไปจำกกำรจ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลและภำษีอื่นๆ ที่เก่ียวข้องสทุธิเพิ่มเติมแล้ว Baconco มี
กำรเสียค่ำปรับ อนัประกอบไปด้วย (1) ค่ำปรับเทียบเท่ำจ ำนวน 4.2 ล้ำนบำท โดยเป็นผลของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
และเสยีภำษีก ำไรจำกกำรขำยหุ้น (Capital gains) ที ่EMC ถืออยูใ่น Baconco ให้แก่ Soleado ในปี 2552 ไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้
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เนื่องจำก EMC ในฐำนะผู้ขำยและ Soleado ในฐำนะผู้ซือ้มีสถำนะเป็นนิติบคุคลต่ำงชำติทัง้สองฝ่ำย Baconco ซึ่งจด
ทะเบียนก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียว (SMLLC) ภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำมจึงมี
หน้ำที่ต้องเรียกเก็บหกั ณ ที่จ่ำย แจ้งและน ำสง่ก ำไรจำกกำรขำยหุ้นให้แก่หน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกบัดแูลในอตัรำภำษีที่
ก ำหนดแทนผู้ขำย และ (2) ค่ำปรับเทียบเท่ำจ ำนวน 3.7 ล้ำนบำท โดยเป็นผลของกำรจ ำแนกเงินได้พึงประเมินเพื่อคิด
ค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบธุรกิจในสว่นที่เข้ำข่ำยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ 
(Investment Certificate) ของ Baconco ไม่ถกูต้อง ซึ่งรวมกนัแล้วเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 7.9 ล้ำนบำท และได้ถกูบนัทึกเป็น
สว่นหนึง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรตำมที่ปรำกฏอยู่บนงบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

อนึ่ง ทีมงำนฝ่ำยบริหำรและบคุคลำกรที่เก่ียวข้องของ Baconco รับทรำบผลรำยงำนกำรตรวจสอบภำษีย้อนหลงัและ
ด ำเนินกำรตำมที่ร้องขอเสร็จสิน้ในรอบปีบญัชี 2556 พร้อมกนันีย้งัได้มีกำรปรึกษำหำรือกบั Department of Taxation Ba 
Ria-Vung Tau เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชดัเจนและสำมำรถน ำมำปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วนในอนำคต ตำมกฎหมำย 
ประกำศ ข้อบงัคบัหรือระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำม โดยเฉพำะกำรจ ำแนกเงินได้พึง
ประเมินเพื่อคิดค ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกกำรประกอบธุรกิจของ Baconco ว่ำลกัษณะกำรประกอบธุรกิจใดถูก
พิจำรณำเข้ำขำ่ยหรืออยูน่อกเหนือกำรได้รับสทิธิพิเศษทำงภำษีภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ของ 
Baconco ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับทรำบผลและแนวทำงกำรแก้ไขประเด็นดงักลำ่วเป็นที่เรียบร้อย 
(รำยละเอียดเก่ียวกบัผลของกำรตรวจสอบภำษีย้อนหลงัมกีลำ่วไว้ในข้อ 16.1.2.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและภำษีเงินได้นิติบคุคล และในข้อ 16.1.2.2 กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินในสว่นที่
เก่ียวข้องกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น) 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำแนกตำมรำยกำรหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่บคุลำกร  13.4   50.5   15.3   29.4   50.4   66.6  
คำ่ปรับภำษี  -     -     7.9     15.2     -   -  
คำ่เช่ำ  2.7   10.2   4.1   7.9   4.9   6.5  

คำ่เดนิทำง  2.2   8.3   3.6   6.9   4.0   5.3  
คำ่เส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย  1.7   6.4   1.5   2.9   1.2   1.6  
คำ่ธรรมเนียมวิชำชีพ  1.6   6.0   7.1   13.6   8.0   10.6  

อ่ืนๆ  5.0   18.8   12.5   24.0   7.2   9.5  
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  26.6   100.0   52.0   100.0   75.7   100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรรวม 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 13.4 ล้ำนบำท 15.3 
ล้ำนบำทและ 50.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 1.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.2 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 35.1 
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ล้ำนบำทหรือร้อยละ 229.4 ในรอบปีบญัชี 2557 หำกจ ำแนกเป็นรำยบริษัท ค่ำบคุลำกรในสว่นที่เป็นของ Baconco มี
จ ำนวนเท่ำกบั 19.4 ล้ำนบำทในรอบปีบญัชี 2557 โดยสว่นที่เหลือหรือจ ำนวนเท่ำกับ 31.0 ล้ำนบำทเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรของบริษัทฯ และ PMTA SG ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะในส่วนที่เป็นของ Baconco 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรในรอบปีบญัชี 2557 จะเพิ่มขึน้จำก 15.3 ล้ำนบำทมำอยู่ที่ 19.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 4.1 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 26.8 ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนและกำรปรับฐำนเงินเดือนในแต่ละครำวตำมนโยบำย
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ทัง้นี ้เช่นเดียวกบัค่ำจ้ำงแรงงำนในต้นทุนขำยและบริกำร คำดว่ำ Baconco จะมีภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรในสว่นนีเ้พิ่มสงูขึน้ในอนำคต โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรปรับขึน้อตัรำค่ำจ้ำงให้สอดคล้องกับ
อตัรำเงินเฟ้อในประเทศเวียดนำม เพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีและลดอตัรำกำรหมุนเวียนเข้ำออกของ
พนกังำนในภำพรวม 

คำ่เช่ำส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 2.7 ล้ำนบำท 4.1 ล้ำนบำทและ 4.9 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 1.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 51.9 ในรอบปีบญัชี 2556 และเพิ่มขึน้ 0.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 19.5 ใน
รอบปีบญัชี 2557 คำ่เช่ำที่เพิ่มสงูขึน้ดงักลำ่วเป็นผลมำจำกรำยกำรค่ำเช่ำที่ดินส ำหรับ  BCC III และ BCC V ทัง้นี ้คำดว่ำ 
Baconco จะมีคำ่ใช้จ่ำยในสว่นนีเ้พิ่มสงูขึน้ โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรลงทนุพฒันำโครงกำร  
BCC V-B  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรรำยกำรหลกัอื่นๆ ซึง่ประกอบไปด้วยคำ่วสัด ุคำ่ใช้จ่ำยส ำนกังำนและกำรบริหำร และคำ่ธรรมเนียม
ธนำคำรส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 5.0 ล้ำนบำท 12.5 ล้ำนบำทและ 7.2 
ล้ำนบำท โดยมีสดัสว่นตอ่คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมอยูท่ี่ร้อยละ 18.8 ร้อยละ 24.0 และร้อยละ 9.5 ตำมล ำดบั 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทำงกำรเงินสว่นใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้เงินกู้ยืมธนำคำรเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน ซึ่งอยู่ในรูปของเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิตและธุรกรรมเพื่อกำรสง่ออกประเภทต่ำงๆ โดยในปัจจุบนั Baconco มีวงเงินสินเช่ือกบั
ธนำคำรพำณิชย์หลกัจ ำนวน 2 แหง่ในประเทศเวียดนำมทัง้ในสกลุเงินเวียดนำมดองและดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 4.1 ล้ำนบำท 1.6 ล้ำนบำท
และ 0.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ต้นทนุทำงกำรเงินดงักลำ่วทัง้จ ำนวนมีสำเหตุจำกกำรที่ Baconco มีกำรเบิกใช้เงินกู้ยืม
ระยะสัน้เพื่อน ำไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส ำหรับกำรจดัซือ้วตัถุดิบ อย่ำงไรก็ดี Baconco ช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ทัง้
จ ำนวนก่อนวนัสิน้สดุในแตล่ะรอบปีบญัชีดงักลำ่ว 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 39.6 ล้ำนบำท 
54.2 ล้ำนบำทและ 78.9 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงเท่ำกบัร้อยละ 16.4 ร้อยละ 17.4 และ
ร้อยละ 20.7 ตำมล ำดบั 
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สบืเนื่องจำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำษีย้อนหลงัโดย Department of Taxation Ba Ria-Vung Tau ในสว่นที่เก่ียวข้องกบั
ภำษีเงินได้นิติบคุคล งบกำรเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพำะของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจึงได้มีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมลูที่
ถกูต้องและเป็นปัจจุบนัในแต่ละรอบปีบญัชีที่น ำเสนอ กล่ำวคือ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ปรำกฏอยู่บนงบก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสร็จในรอบปีบญัชี 2555 ถกูปรับด้วยผลต่ำงทัง้จ ำนวนระหว่ำงภำษีเงินได้นิติบคุคลที่เกิดขึน้จริงตำมผลกำร
ตรวจสอบภำษีย้อนหลงัและภำษีเงินได้ที่ได้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเพื่อช ำระไว้ในรอบปีบญัชีนัน้ สง่ผลให้ค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้นิติบคุคลถกูปรับเพิ่มขึน้ด้วยภำษีเงินได้นิติบคุคลที่ช ำระขำดไปสทุธิ (Underpaid) เป็นจ ำนวน 1.9 ล้ำนบำทใน
รอบปีบัญชี 2555 ตำมล ำดบั (รำยละเอียดเก่ียวกับผลของกำรตรวจสอบภำษีย้อนหลงัมีกล่ำวไว้ในข้อ 16.1.2 กำร
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในสว่นที่เก่ียวข้องกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและภำษีเงินได้นิติบคุคล และในข้อ 16.1.3 กำร
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น) 

ในมมุมองด้ำนภำษีเงินได้นิติบคุคล เง่ือนไขภำยใต้ใบรับรองกำรลงทุน (Investment Certificate) ของ Baconco ซึ่ง
ครอบคลมุระยะเวลำ 50 ปีและเร่ิมมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษำยน 2538 มีกำรก ำหนดสทิธิพิเศษทำงภำษีส ำหรับลกัษณะของ
กำรประกอบธุรกิจที่ได้รับอนญุำตในตอนแรก กลำ่วคือ ผลก ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกบักระบวนกำรผลิตหรือ
ผสมสินค้ำปุ๋ ยเคมีเพื่อขำยและจดัจ ำหน่ำย ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศให้เสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 15 
ตวัอยำ่งเช่น ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และปุ๋ ยชนิดน ำ้ เป็นต้น ในขณะท่ีผลก ำไรท่ีอยูน่อกเหนือลกัษณะของกำรประกอบธุรกิจ
ที่ได้รับอนญุำตในตอนแรก กลำ่วคือ สนิค้ำที่ไม่เข้ำข่ำยปุ๋ ยเคมีและไม่ได้มำจำกกระบวนกำรผลิตหรือผสม ก ำหนดให้เสีย
ภำษีเงินนิติบคุคลในอตัรำปกติที่ร้อยละ 25 (Standard Rate) ตวัอย่ำงเช่น ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบที่ใน
บำงรำยกำรที่ Baconco รับมำและบรรจุหีบห่อเพื่อขำยและจดัจ ำหน่ำยต่อไปยงัลกูค้ำภำยนอกโดยไม่ผ่ำนขัน้ตอนกำร
ผลติหรือผสมอื่นใด นอกจำกนี ้ยงัรวมไปถึงสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช สำรก ำจดัแมลงประเภทต่ำงๆ และกำรบริกำรให้
เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน เป็นต้น 

รัฐบำลของประเทศเวียดนำมโดย the National Assembly of Vietnam ได้อนมุตัิกำรปรับลดภำษีเงินได้นิติบคุคลจำก
อตัรำปกติที่ร้อยละ 25 มำอยูท่ี่ร้อยละ 22 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2557 และจำกนัน้ให้ปรับลดมำอยู่ที่ร้อยละ 20 มีผล
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 โดยก ำหนดให้มีผลเป็นกำรทัว่ไป ยกเว้นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มี 
(ก.) จ ำนวนพนกังำนประจ ำไมเ่กิน 200 คนและ (ข.) มีรำยได้ตอ่ปีไมเ่กิน 20,000 ล้ำนเวียดนำมดองหรือประมำณ 30 ล้ำน
บำท (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดอง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557) ดงันัน้ คำดว่ำ Baconco จะมี
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลเมื่อคิดค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริง ลดลงในอนำคตตำมช่วงระยะเวลำที่
ผลของกำรปรับลดอตัรำภำษีข้ำงต้นใช้บงัคบั 

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสทุธิส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 202.1 ล้ำนบำท 257.4 ล้ำนบำทและ 
302.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิที่ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 9.4 ตำมล ำดบั  
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16.1.2.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาท หรือ                        
ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                            
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ) 

งบการเงนิรวม                  
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 

2555 2556 2557 
จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ1/ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  314.8   24.0   117.6   9.0  521.6 33.3 
ลกูหนีก้ำรค้ำ  80.1   6.1   260.7   19.9  124.8 8.0 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั  -     -     1.3   0.1  0.0 0.0 
ลกูหนีอ่ื้น  38.8   3.0   14.0   1.1  12.7 0.8 
สว่นของลกูหนีร้ะยะยำวกิจกำรที่เก่ียวข้อง
กนัที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 31.3   2.4   -     -    - - 

สินค้ำคงเหลือ  525.9   40.1   497.9   37.9  360.4 23.0 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  44.0   3.4   42.9   3.3  53.8 3.4 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,034.8   78.9   934.4   71.2  1,073.5 68.6 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
อำคำรและอปุกรณ์  272.6   20.8   374.8   28.6  489.1 31.3 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  0.2   0.0   0.0   0.0  0.1 0.0 
เงินจำ่ยลว่งหน้ำส ำหรับสิทธิกำรใช้ที่ดนิ  4.2   0.3   3.2   0.2  2.1 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  277.0   21.1   378.0   28.8  491.3 31.4 
รวมสินทรัพย์  1,311.9   100.0   1,312.4   100.0  1,564.8 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 1,311.9 ล้ำนบำท 1,312.4 ล้ำนบำทและ 1,564.8 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั องค์ประกอบหลกัของสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินค้ำคงเหลือ
และอำคำรและอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 หำกเปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนัก่อนหน้ำ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย
จ ำนวน 0.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 0.0 จำกกำรที่มีสินทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ ำนวน 100.4 ล้ำนบำท และมีสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ ำนวน 100.9 ล้ำนบำท ทัง้นี ้สินทรัพย์หมนุเวียนมีสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 71.2 
จำกร้อยละ 78.9 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของสินทรัพย์หมนุเวียนคือ กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
จ ำนวน 197.2 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 180.6 ล้ำนบำท โดยเงินสนบัสนนุตำมเง่ือนไขภำยใต้
สญัญำเงินกู้ ร่วมกบั TVA ซึง่ถกูบนัทกึเป็นลกูหนีร้ะยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัได้รับกำรช ำระคืนทัง้จ ำนวน พร้อมกบัสว่น
แบ่งรำยได้หลงัหกัต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องในช่วงระยะเวลำด ำเนินงำนของคลงัสินค้ำทณัฑ์บนในอตัรำที่ตกลง
ร่วมกนัไว้ในรอบปีบญัชี 2556 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ร้อยละ 28.8 จำก
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ร้อยละ 21.1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนคือ กำรเพิ่มขึน้ของอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 102.2 
ล้ำนบำทจำกกำรลงทนุเพิ่มเติมส ำหรับแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 ของ BCC V เป็นหลกั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 หำกเปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนัก่อนหน้ำ สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ ำนวน 252.4 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 19.2 จำกกำรที่มีสินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ ำนวน 139.1 ล้ำนบำท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึน้จ ำนวน 113.4 ล้ำนบำท ทัง้นี ้สินทรัพย์หมนุเวียนมีสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมลดลงมำอยู่ที่ร้อยละ 68.6 จำกร้อยละ 
71.2 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของสินทรัพย์หมุนเวียนคือ กำรเพิ่มขึน้ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 
404.0 ล้ำนบำท กำรลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 135.8 ล้ำนบำทและกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 137.4 ล้ำน
บำท โดยเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดที่เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำกเกิดจำกกำรส ำรองไว้เพื่อจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
(หมำยรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีสดัสว่นต่อสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึน้มำอยูท่ี่ร้อยละ 31.4 จำกร้อยละ 28.8 กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนคือ กำรเพิ่มขึน้ของ
อำคำรและอปุกรณ์จ ำนวน 114.3 ล้ำนบำทจำกกำรลงทนุเพิ่มเติมส ำหรับแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 ของ BCC V 
ประกอบกบัโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ำรค้ำประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำจำกรำยกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรค้ำส่งและค้ำปลีกใน
ประเทศเวียดนำม และกลุม่ลกูค้ำที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปและช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ 
ตลอดจนลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ TVA ที่ต้องช ำระค่ำเช่ำในอัตรำที่ตกลงร่วมกันตำมเง่ือนไขภำยใต้
สญัญำกำรให้บริกำรให้แก่ Baconco เป็นรำยเดือน ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 
เทำ่กบั 80.1 ล้ำนบำท 260.7 ล้ำนบำทและ 124.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ภำยหลงัที่กลุม่บริษัท TTA เข้ำซือ้กิจกำรในปี 2552 Baconco มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ ซึ่งเป็น
หนึ่งในแนวทำงกำรริเร่ิมปรับโครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและฐำนะกำรเงินของ Baconco ในระยะยำว เพื่อเป็นกำรเพิ่มสภำพคลอ่งและลดควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึน้ รำยกำรขำยทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศสว่นใหญ่จะเป็นกำรเรียกเก็บเงินคำ่สนิค้ำบำงสว่นหรือ
ทัง้จ ำนวนลว่งหน้ำ หรือเมื่อมีกำรจดัสง่สนิค้ำ ในกรณีที่รำยกำรขำยแบบเครดิตให้แก่ลกูค้ำเง่ือนไขระยะเวลำเรียกเก็บเงิน
จะไม่เกิน 30-90 วัน ขึน้อยู่กับปัจจัยต่ำงๆ เช่น ประวตัิกำรเรียกช ำระเงิน ประเภทของสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ที่ขำย 
ปริมำณและควำมถ่ีของกำรสัง่ซือ้ ตลอดจนผลกระทบของสภำพอำกำศและฤดกูำลที่มีต่อปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำใน
แตล่ะช่วงเวลำ 
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ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงลกูหนีก้ำรค้ำ จ ำแนกตำมประเภทลกูค้ำ 

ลูกหนีก้ารค้า สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ(1)  1.1  100.0  1.8  100.0  2.7  100.0 

กิจการอ่ืน 
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  74.9  94.3  246.3  94.5  113.9  92.9 

เกินก ำหนดช ำระ       

- น้อยกวำ่ 3 เดือน  3.2  4.0  13.2  5.1 8.7 7.1 

- 3 – 6 เดือน  1.2    1.5  -  -  - - 

- 6 – 12 เดือน  -    -  1.1    0.4  -   - 
- มำกกวำ่ 12 เดือน  -  -  -    - - - 
รวม 79.4 100.0 260.6 100.0 122.6 100.0 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (0.4) (0.5)  (1.6) (0.6)  (0.5) (0.4) 
ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืนสุทธิ (2) 79.0 99.5 258.9 99.3 122.1 99.6 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ (1)+(2)  80.1   260.7  124.8 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของลกูหนีก้ำรค้ำแตล่ะประเภท โดยจ ำแนกเป็นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัและกิจกำรอ่ืน 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ลกูหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้ 180.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 225.5 และลดลง 135.8 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 52.1 หำกเปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนัก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั สอดคล้องและเป็นปัจจยั
สนบัสนุนต่อรำยได้ในรอบปีบญัชีนัน้ โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัยอดลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่วเป็นผลมำจำกรำยกำร
ขำยตำ่งประเทศของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเป็นหลกั ซึ่งลกูค้ำต่ำงประเทศที่ส ำคญัเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจซือ้มำขำยไปรำยใหญ่และยงัไมเ่คยมีประวตัิกำรค้ำงช ำระ 

ส ำหรับค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 จ ำนวน 0.4 ล้ำนบำท 1.6 ล้ำนบำทและ 0.5 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.4 ถึงร้อยละ 0.5 ของลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นรวม เป็นผลจำกรำยกำรขำย
สินค้ำให้แก่ลกูค้ำในประเทศเวียดนำมจ ำนวน 1-2 รำย ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เพิ่มขึน้จำก 0.4 ล้ำนบำท มำอยู่ที่ 1.6 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 1.2 ล้ำนบำทในรอบปีบญัชี 2556 มีสำเหตุเกิดจำกกำรปรับเพิ่มอตัรำสว่นร้อยละของ
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระตำมนโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นหลกั 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 อยูท่ี่ 7.0 วนั 19.0 วนัและ 21.7 
วนั ตำมล ำดบั ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ โดยในแต่ละรอบปีบญัชีดงักล่ำว Baconco มีหนีเ้สียใน
จ ำนวนน้อยและไม่มีสำระส ำคญั โดยที่ Baconco มีนโยบำยที่จะไม่ท ำรำยกำรขำยแบบเครดิตให้แก่ลกูค้ำที่มียอดเกิน
ก ำหนดช ำระจนกระทัง่ลกูค้ำรำยดงักลำ่วได้ด ำเนินกำรช ำระยอดคงค้ำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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สินค้าคงเหลือ 

สนิค้ำคงเหลอื ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบั 525.9 ล้ำนบำท 497.9 ล้ำนบำทและ 360.4 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยมีสนิค้ำระหวำ่งทำง (มลูคำ่สว่นใหญ่คือ วตัถดุิบที่สัง่ซือ้และอยูใ่นขัน้ตอนกำรจดัสง่ทำงเรือจำกบริษัทคู่ค้ำ
ในตำ่งประเทศ) และวตัถดุิบ ซึง่เมื่อนบัรวมกนัแล้วคิดเป็นสว่นใหญ่หรือเกินกวำ่คร่ึงของสนิค้ำคงเหลอืรวม ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชีดงักลำ่ว 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงสนิค้ำคงเหลอื จ ำแนกตำมประเภทหลกั 

สินค้าคงเหลือ สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
สินค้ำระหวำ่งทำง  123.9   23.6   71.6   14.4   8.7   2.4  

วตัถดุบิ  264.8   50.3   289.5   58.1   188.1   52.0  
วสัดแุละอปุกรณ์  25.9   4.9   32.1   6.4   40.9   11.3  
สินค้ำส ำเร็จรูป  64.0   12.2   62.1   12.5   66.9   18.5  

สินค้ำเพ่ือขำย 47.6   9.0   42.5   8.5   57.2   15.8  
สินค้าคงเหลือรวม 526.1   100.0   497.9   100.0   361.8   100.0  
หกั คำ่เผ่ือมลูคำ่สินค้ำลดลง  (0.2)     (0.0)     -  -  (1.4)     (0.4)    
สินค้าคงเหลือสุทธ ิ 525.9   100.0   497.9   100.0   360.4   99.6  
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินค้ำคงเหลือรวม 

Baconco มีกำรน ำเข้ำวตัถุดิบหลำยรำยกำรจำกบริษัทคู่ค้ำในต่ำงประเทศ อำทิเช่น ประเทศจีน แคนำดำ ไต้หวนัและ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยเฉพำะวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำในหมวดผลิตภัณฑ์ปุ๋ ยเคมี  ส่วนหนึ่งมีสำเหตุคือ 
วตัถุดิบหลกับำงรำยกำรไม่สำมำรถจดัหำได้ในประเทศเวียดนำม เช่น ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (Ammonium Sulphate 
(SA)) และปุ๋ ยเคมีในกลุ่มโพแทส (K2O) ซึ่งด้วยกรอบนโยบำยควบคุมปริมำณสินค้ำคงคลงัให้อยู่ในระดับเหมำะสม 
Baconco จะวำงแผนกำรจดัซือ้จดัหำไว้ลว่งหน้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนวตัถดุิบ โดยค ำนึงถึง
ระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจดัเตรียมและจดัสง่จำกบริษัทคู่ค้ำ ตลอดจนประเภทและปริมำณที่ต้องใช้ตำมแผนกำรผลิตใน
แตล่ะเดือน เพื่อให้ได้วตัถดุิบหลกัที่มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนในปริมำณที่เพียงพอ และอยูใ่นภำยใต้เง่ือนไขกำรซือ้ขำย
ที่เป็นไปตำมรำคำตลำด 

ส ำหรับสนิค้ำส ำเร็จรูปและสนิค้ำเพื่อขำยในธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรโดยปกติจะมีอำยกุำรเก็บ (Shelf Life) 
อยูท่ี่ 2 ปี เนื่องจำกปริมำณธำตอุำหำรและคณุภำพขององค์ประกอบทำงเคมีจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลำผำ่นไป ขึน้อยู่กบั
ประเภทสินค้ำ วิธีและสภำพแวดล้อมในกำรเก็บรักษำ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรรักษำคุณภำพและลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้
จำกควำมผนัผวนของรำคำขำย Baconco จึงมีนโยบำยเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำเพื่อขำยส่วนใหญ่ในปริมำณที่
เพียงพอเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำ ซึง่ประเมินโดยทีมงำนขำยและกำรตลำด 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 และ 2557 สนิค้ำคงเหลอืลดลง 28.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 5.3 และลดลง 137.4 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 27.6 จำกวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วสะท้อนนโยบำยควบคมุปริมำณสินค้ำคงคลงัให้
สอดคล้องตอ่กำรคำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำร ทัง้นี ้จะเก็บสนิค้ำคงคลงัอยูใ่นช่วงเฉลีย่ไมเ่กิน 1-2 เดือน 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 52.9 วนั 62.3 วนั
และ 54.5 วนั ตำมล ำดบั โดยในแตล่ะรอบปีบญัชีดงักลำ่ว Baconco มีกำรบนัทกึด้อยคำ่ของสนิค้ำคงเหลอืในจ ำนวนน้อย
และไมม่ีสำระส ำคญั 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

อาคารและอุปกรณ์ 

อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย อำคำร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ยำนพำหนะ อปุกรณ์ส ำนกังำนและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุเพื่อพฒันำ BCC III และ BCC V 
เทำ่กบั 272.6 ล้ำนบำท 374.8 ล้ำนบำทและ 489.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงอำคำรและอปุกรณ์ จ ำแนกตำมประเภทสนิทรัพย์ 

อาคารและอุปกรณ์ สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
อำคำร 147.2   54.0   284.4   75.9   300.4   61.4  
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 66.3   24.3   58.7   15.7   58.0   11.9  

ยำนพำหนะ 10.6   3.9   18.1   4.8   21.3   4.4  
อปุกรณ์ส ำนกังำน 1.5   0.6   1.0   0.3   0.6   0.1  
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง 47.1   17.3   12.6   3.4   108.8   22.2  
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 272.6   100.0   374.8   100.0   489.1   100.0  
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของอำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 และ 2557 อำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 102.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 37.5 และเพิ่มขึน้ 114.3 
ล้ำนบำทหรือร้อยละ 30.5 จำกวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของอำคำรและอปุกรณ์ดงักล่ำวมี
สำเหตหุลกัเกิดจำกกำรพฒันำ BCC III และ BCC V โดยสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงก็เป็นผลของกำรพฒันำอำคำรดงักลำ่ว 
นอกจำกนี ้กำรลงทุนที่ส ำคญัคือ Baconco ได้ติดตัง้ระบบมือกลอตัโนมตัิส ำหรับขัน้ตอนกำรบรรจุหีบห่อ รวมถึงระบบ
บ ำบดัน ำ้เสยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรท ำงำนในกระบวนกำรผลติในรอบปีบญัชี 2555 และด ำเนินโครงกำรขยำยก ำลงักำร
ผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะเพิ่มสูงขึน้ใน
อนำคต โดย Baconco ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องภำยในตวัอำคำร BCC I และ
เร่ิมน ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์เป็นครัง้แรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2558 ตลอดจนกำรลงทนุติดตัง้เคร่ืองป่ันไฟ 
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เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อเดินสำยกำรบรรจหุีบหอ่ส ำหรับปุ๋ ยชนิดน ำ้ และกำรซือ้รถยกและยำนพำหนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจในรอบปีบญัชี 2557 

กำรลงทนุอยำ่งตอ่เนื่องในธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ สง่ผลให้พืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำขยำยตวัและ Baconco 
มีรำยได้ในรูปของคำ่เช่ำเพิ่มขึน้ โดยในปัจจบุนัมีอำคำรจดัเก็บสินค้ำที่เปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์แก่ลกูค้ำภำยนอกเป็น
กำรทัว่ไปจ ำนวน 3 แห่ง ด้วยพืน้ที่จัดเก็บสินค้ำรวมทัง้สิน้ 31,800 ตำรำงเมตร แบ่งเป็นอำคำร BCC I จ ำนวน 2,000 
ตำรำงเมตร อำคำร BCC III จ ำนวน 3,000 ตำรำงเมตรและอำคำร BCC V จ ำนวน 26,800 ตำรำงเมตร 

อนัเป็นผลสืบเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย นิติบุคคลที่เป็นองค์กรภำคเอกชน ไม่ได้รับอนุญำตให้ซือ้หรือถือครอง
กรรมสิทธ์ิบนท่ีดินในประเทศเวียดนำม แต่มีสิทธิในกำรเช่ำที่ดิน ด้วยเหตุนี ้ส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนและอำคำรทุกแห่งที่ 
Baconco ใช้เป็นฐำนส ำหรับกำรประกอบธุรกิจ ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ที่ Ba Ria-Vung Tau ทำง
ตอนใต้ของประเทศเวียดนำม ตลอดจนส ำนกังำนตวัแทนใน Ho Chi Minh City และสำขำที่ Hai Phong City ของ 
Baconco เป็นกำรใช้ประโยชน์บนที่ดินผ่ำนกำรเข้ำท ำสญัญำเช่ำจำกบคุคลภำยนอกทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปตำมเนือ้หำใน
สญัญำเช่ำกับผู้ ให้เช่ำแต่ละรำยและที่ส ำคญัคือ สอดคล้องกับระยะเวลำและขอบข่ำยกำรประกอบธุรกิจที่ Baconco 
สำมำรถกระท ำได้ตำมเง่ือนไขภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) 

ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน 

อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 0.5 เท่ำ 0.3 เท่ำและ 0.1 เท่ำ 
ตำมล ำดบั อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ในระดบัต ่ำและค่อนข้ำงคงที่ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็น
ถึงโครงสร้ำงทนุท่ีแข็งแกร่งของ Baconco 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หน่วย: ล้านบาท หรือ                        
ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                            
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ) 

งบการเงนิรวม                  
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 

2555 2556 2557 
จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ1/ 

หนีสิ้นหมุนเวียน       
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  318.7   24.3   141.2   10.8  52.8 3.4 
เจ้ำหนีอ่ื้น  0.1   0.0   2.8   0.2  - - 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ  8.5   0.6   5.9   0.5  10.4 0.7 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย  22.4   1.7   27.4   2.1  24.0 1.5 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  84.6   6.4   94.3   7.2  107.3 6.9 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน  434.3   33.1   271.6   20.7  194.5 12.4 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  4.8   0.4   4.8   0.4  9.0 0.6 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน  4.8   0.4   4.8   0.4  9.0 0.6 
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หน่วย: ล้านบาท หรือ                        
ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                            
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ) 

งบการเงนิรวม                  
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 

2555 2556 2557 
จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ 1/ จ านวน ร้อยละ1/ 

รวมหนีสิ้น  439.1   33.5   276.3   21.1  203.5 13.0 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว       

   ทนุจดทะเบียน 958.4 73.1 959.4 73.1  1,012.0 64.7 
   ทนุที่ช ำระแล้ว  958.4   73.1   959.4   73.1  931.0 59.5 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม       

   จดัสรรแล้ว-ทนุส ำรองตำมกฎหมำย - - - - 17.5 1.1 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร  139.6   10.6   298.5   22.7  278.1 17.8 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น  (225.3)  (17.2)  (221.9)  (16.9) 134.7 8.6 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  872.8   66.5   1,036.0   78.9  1,361.3 87.0 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,311.9   100.0   1,312.4   100.0  1,564.8 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

หนีส้ินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 439.1 ล้ำนบำท 276.3 ล้ำนบำทและ 203.5 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั องค์ประกอบหลกัของหนีส้นิรวมประกอบไปด้วยเจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำและหนีส้ินหมนุเวียน
อื่น ซึง่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน และไมม่ีหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภำระดอกเบีย้จ่ำย (Interest-bearing debts)  

หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้า 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ซึ่งสว่นใหญ่ประกอบไปด้วยเจ้ำหนีก้ำรค้ำจำกรำยกำรซือ้
วตัถดุิบทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศเทำ่กบั 318.7 ล้ำนบำท 141.2 ล้ำนบำทและ 52.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 และ 2557 เจ้ำหนีก้ำรค้ำลดลง 177.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 55.7 และลดลง 88.4 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 62.6 จำกวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีก่อนหน้ำ ตำมล ำดบั กำรเปลี่ยนแปลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำดงักลำ่วเกิดจำกกำร
ด ำเนินงำนและสอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของสินค้ำคงเหลือ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรวำงแผนกำรจดัซือ้จัดหำวตัถดุิบ
และกำรประเมินควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำในแตล่ะช่วงเวลำโดยทีมงำนขำยและกำรตลำด 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 8.5 ล้ำนบำท 5.9 ล้ำนบำทและ 10.4 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำสะท้อนนโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มสภำพคล่องและลด
ควำมเสีย่งด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึน้ส ำหรับลกูค้ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ  
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หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 84.6 ล้ำนบำท 94.3 ล้ำนบำทและ 107.3 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั โดยมีส่วนลดกำรค้ำค้ำงจ่ำยคิดเป็นส่วนใหญ่หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 59.2 ถึงร้อยละ 71.1 ของหนีส้ิน
หมนุเวียนอื่น ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีดงักลำ่ว ทัง้นี ้สว่นลดกำรค้ำค้ำงจ่ำยเป็นผลจำกแผนกำรขำยและกำรตลำดของธุรกิจ
ในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร โดยลกูค้ำจะได้รับสว่นลดเมื่อมีกำรสัง่ซือ้สนิค้ำในปริมำณ และ/หรือจ ำนวนที่ตกลงกนั
ในแตล่ะรอบระยะ  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 ซึง่ประกอบไปด้วยทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว ก ำไร
สะสม และผลต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เท่ำกบั 872.8 ล้ำนบำท 1,036.0 ล้ำนบำทและ 1,361.3 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิในแตล่ะรอบปีบญัชีคือสำเหตหุลกัที่ท ำให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่อง ทัง้นี ้องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 356.5 ล้ำนบำทมำอยู่ที่ 134.7 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 
30 กนัยำยน 2557 จำกวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีก่อนหน้ำเกิดจำกผลของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัเป็นส ำคญั 

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ประกอบกบัแนวทำงกำรประกอบธุรกิจที่ส ำคญั  ได้แก่ นโยบำยเรียกเก็บเงินจำก
ลกูค้ำ กำรบริหำรจดักำรและควบคมุสนิค้ำคงคลงั ตลอดจนกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย
ในตลำดต่ำงประเทศให้มำกขึน้ สง่ผลให้เกิดกำรถือครองเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นจ ำนวนที่ค่อนข้ำงมำก 
เมื่อเปรียบเทียบกบัขนำดรำยได้และสินทรัพย์รวม เป็นแหลง่สภำพคลอ่งและพืน้ฐำนที่ส ำคญัต่อโครงสร้ำงทนุที่แข็งแกร่ง 
และเพื่อใช้ลงทนุในกำรขยำยธุรกิจของ Baconco 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 
199.7 ล้ำนบำท 2.7 ล้ำนบำทและ 531.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 199.7 ล้ำนบำทสว่น
ใหญ่เกิดจำกผลก ำไรสทุธิส ำหรับงวดจ ำนวน 202.1 ล้ำนบำท ปรับเพิ่มด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดหลกั ได้แก่ ค่ำเสื่อม
รำคำจ ำนวน 25.1 ล้ำนบำท และปรับเพิ่มเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำนได้แก่ กำรลดลง
ของลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 25.9 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 172.1 ล้ำนบำท หกัลดด้วยกำรเพิ่มขึน้ของ
ลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 33.4 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 103.0 ล้ำนบำทและกำรลดลงของเงินรับ
ลว่งหน้ำจำกลกูค้ำจ ำนวน 117.0 ล้ำนบำท เป็นต้น 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2556 กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 2.7 ล้ำนบำท สว่น
ใหญ่เกิดจำกผลก ำไรสทุธิส ำหรับงวดจ ำนวน 257.4 ล้ำนบำท ปรับเพิ่มด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดหลกั ได้แก่ ค่ำเสื่อม



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่201 

รำคำจ ำนวน 31.4 ล้ำนบำท และปรับเพิ่มเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำนได้แก่ กำรลดลง
ของลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 24.8 ล้ำนบำท กำรลดลงของสนิค้ำคงเหลอืจ ำนวน 28.3 ล้ำนบำท หกัลดด้วยกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนี ้
กำรค้ำจ ำนวน 181.9 ล้ำนบำทและกำรลดลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 177.5 ล้ำนบำท เป็นต้น 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกบั 531.7 ล้ำนบำท สว่นใหญ่
เกิดจำกผลก ำไรสทุธิส ำหรับงวดจ ำนวน 302.4 ล้ำนบำท ปรับเพิ่มด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดหลกั ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำ
จ ำนวน 39.8 ล้ำนบำท และปรับเพิ่มเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำนที่ส ำคญั ได้แก่ กำร
ลดลงของลกูหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 137.0 ล้ำนบำทและกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 136.0 ล้ำนบำท หกัลดด้วยกำร
ลดลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 88.4 ล้ำนบำท เป็นต้น 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 กระแสเงินสดใช้ไปกบักิจกรรมลงทนุเท่ำกบั 109.2 
ล้ำนบำท 102.3 ล้ำนบำทและ 1,057.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 Baconco ลงทนุในสว่นที่เหลือส ำหรับกำรก่อสร้ำงจนสำมำรถเร่ิมเปิด
ให้บริกำร BCC III แก่ลกูค้ำภำยนอกในเชิงพำณิชย์ได้เป็นครัง้แรกในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์ 2555 นอกเหนือจำกนีค้ือ 
Baconco มีกำรลงทุนติดตัง้ระบบมือกลอตัโนมตัิส ำหรับขัน้ตอนกำรบรรจุหีบห่อ รวมถึงระบบบ ำบดัน ำ้เสีย  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนในกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรขยำยธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำ โดยเร่ิมด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง BCC V ส ำหรับเงินสนบัสนนุทำงกำรเงินท่ีให้ TVA ในรอบปีบญัชีก่อนหน้ำได้รับช ำระคืนบำงสว่นเป็นจ ำนวน 1.0 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทำ่กบั 30.9 ล้ำนบำทในรอบปีบญัชี 2555 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2556 Baconco ด ำเนินกำรต่อเนื่องในกำรพฒันำ BCC V ระยะที่ 1 จน
สำมำรถเร่ิมเปิดให้บริกำร BCC V แก่ลกูค้ำภำยนอกในเชิงพำณิชย์ได้เป็นครัง้แรกในช่วงเดือนมีนำคม 2556 และลงทนุ
พฒันำต่อเนื่องตำมแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 2 เพื่อให้เปิดบริกำรได้ทัง้หมดภำยในเดือนมกรำคม 2557 กำรลงทุน
พฒันำ BCC V ถือเป็นสว่นใหญ่ของกระแสเงินสดใช้ไปกบักิจกรรมลงทนุ ส ำหรับเงินสนบัสนนุทำงกำรเงินให้แก่ TVA ใน
สว่นท่ีเหลอื Baconco ได้รับช ำระคืนทัง้จ ำนวนในรอบปีบญัชี 2556 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 กระแสเงินสดใช้ไปกบักิจกรรมลงทนุเทำ่กบั 1,057.2 ล้ำนบำท สว่นใหญ่
เกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯ เข้ำท ำรำยกำรซือ้และรับโอนหุ้นทัง้หมดที่ Soleado ถืออยูใ่น Baconco นอกจำกนี ้Baconco มีกำร
ลงทนุพฒันำโครงกำร BCC V ตำมแผนในระยะที่ 2 ซึง่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและสำมำรถเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์แก่ลกูค้ำ
ภำยนอกได้ในเดือนมกรำคม 2557 รวมทัง้โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ซึ่งได้เร่ิมน ำเข้ำสู่
กระบวนกำรผลติเป็นครัง้แรกในเดือนกมุภำพนัธ์ 2558 ตลอดจนกำรลงทนุติดตัง้เคร่ืองป่ันไฟ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพื่อ
เดินสำยกำรบรรจหุีบหอ่ส ำหรับปุ๋ ยชนิดน ำ้ และกำรซือ้รถยกและยำนพำหนะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 และ 2556 กระแสเงินสดใช้ไปกบักิจกรรมจดัหำเงินเท่ำกบั 109.7 ล้ำน
บำทและ 97.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย Baconco มีกำรเบิกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำม 
เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน แต่ได้ช ำระคืนทัง้จ ำนวนในรอบปีบญัชีเดียวกนั  ดงันัน้ กระแสเงินสดใช้ไปกับกิจกรรมจดัหำ
เงินจึงเป็นผลจำกกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของกิจกำรเป็นส ำคญั กลำ่วคือ Baconco จ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 109.7 
ล้ำนบำทและ 98.5 ล้ำนบำทจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2554 และ 2555 
ตำมล ำดบั ให้แก่ Soleado ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวก่อนกำรจดัโครงสร้ำงธุรกิจ  

ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 กระแสดเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงินเท่ำกบั 930.0 ล้ำนบำท เป็น
ผลมำจำกกำรที่บริษัทฯ มีกำรออกหุ้นเพิ่มทุนและเรียกช ำระแล้วทัง้หมดเพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในกำรเข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดที่  
Soleado ถืออยูใ่น Baconco 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 2.4 เท่ำ 3.4 เท่ำและ 5.5 เท่ำ ตำมล ำดบั 
อตัรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดบัที่ค่อนข้ำงสงู โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวนมำกหรือคิดเป็น
สดัสว่นอยูใ่นช่วงร้อยละ 68.6 ถึงร้อยละ 78.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัขนำดของสนิทรัพย์รวม ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีดงักลำ่ว  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เทำ่กบัร้อยละ 6.0 ร้อยละ 7.9 และร้อย
ละ 9.4 ตำมล ำดบั เกิดจำกปัจจยัด้ำนรำคำขำยที่เคลื่อนไหวตำมระดบัอปุสงค์และอปุทำนและขึน้อยูก่บัต้นทนุวตัถดุิบตำม
สภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแต่ละช่วงเวลำเป็นหลกั โดยวตัถดุิบปุ๋ ยเคมีซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกั
ของต้นทนุขำยและบริกำรรวม มีทิศทำงรำคำปรับตวัลดลงในอตัรำที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วย  
นอกจำกนี ้กำรเพิ่มขึน้ก ำไรสทุธิยงัเป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลงของสว่นผสมกำรขำยผลติภณัฑ์ ปรับลดด้วยต้นทนุและ
คำ่ใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำรท่ีเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ คำ่จ้ำงแรงงำน คำ่บคุลำกรคำ่ขนสง่และคำ่กำรตลำด เป็นต้น 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 2.8 เท่ำ 2.5 เท่ำ
และ 2.2 เทำ่ ตำมล ำดบั กำรลดลงของอตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์เป็นผลจำกกำรลงทนุพฒันำ BCC III และ BCC V ซึ่ง
สง่ผลให้อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์รวมโดยเฉลีย่เพิ่มสงูขึน้ในอตัรำที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรรวมในแตล่ะรอบปีบญัชี อยำ่งไรก็ดี ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจหลกั แต่เป็นธุรกิจที่ช่วย
สง่เสริมธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติอยำ่งตอ่เนื่อง และในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัที่สงูและมีกำร
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เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวัของธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ในกรณีที่มีพืน้ที่เหลือก็จะพิจำรณำ
จดัหำผลประโยชน์จำกกำรปลอ่ยให้เช่ำเพื่อสร้ำงรำยได้และผลก ำไรสว่นเพิ่มให้เกิดขึน้แก่กิจกำร 

กำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำม
แผนธุรกิจที่มุง่เน้นให้เกิดกำรกระจำยควำมเสีย่งและสร้ำงรำยได้ตอ่เนื่อง (Recurring Income) จำกธุรกิจอื่นที่มีศกัยภำพ
กำรเติบโตในอนำคต นอกเหนือไปจำกธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรที่มีระดบักำรแข่งขนัสงูและเปลี่ยนแปลง
ตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวม 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 

อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2555 2556 และ 2557 เท่ำกบั 0.5 เท่ำ 0.3 เท่ำและ 0.1 เท่ำ
ตำมล ำดบั โดยไมม่ีหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภำระดอกเบีย้จ่ำย (Interest-bearing debts) อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่
ในระดบัต ่ำเนื่องจำกผลประกอบกำรท่ีมีก ำไรสทุธิอยำ่งตอ่เนื่อง สว่นของผู้ ถือหุ้นจึงเพิ่มขึน้ตำมล ำดบั 

16.1.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กำรเปลีย่นแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 ครัง้ใน
ปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กลำ่วคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุำคม 
2556 จนถึงวนัที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุำคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหมด่งักลำ่วเป็นกำรรำยงำนฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนถดัจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดมิครัง้ก่อนหน้ำ ซึง่ได้รับกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

ข้อมลูที่น ำมำใช้เปรียบเทียบเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน คือข้อมลูที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 
เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรรำยงำนฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำลตำมรอบปีบญัชีเดิมและได้รับกำรสอบทำนจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย ทัง้นี ้ส ำหรับฐำนะทำงกำรเงิน จะเป็นกำรเปรียบเทียบกบังบกำรเงินตำมรอบปีบญัชี
เดิมครัง้ก่อนหน้ำสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของทัง้สองกลุม่ธุรกิจรวมกนัส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 
และ 2557 เท่ำกับ 699.8 ล้ำนบำทและ 598.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลง 101.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.5 กำร
เปลีย่นแปลงของรำยได้รวมดงักลำ่วสำมำรถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี:้ 

1.  ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร: ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 
2557 รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยของ
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นรวมกนั เท่ำกับ 693.0 ล้ำนบำทและ 589.0 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ลดลง 104.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.0 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศเวียดนำมเท่ำกบั 598.5 
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ล้ำนบำทและ 417.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 181.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 30.3 จำกสภำพภมูิอำกำศที่มีฝน
ตกอย่ำงต่อเนื่องและสง่ผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำในประเทศ ในขณะที่
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศเท่ำกบั 94.5 ล้ำนบำทและ 172.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 77.5 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 82.0 จำกยอดกำรสง่ออกที่เพิ่มขึน้ตอ่เนื่องทัง้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชียและอื่นๆ 

ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีมีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 
เทำ่กบั 655.7 ล้ำนบำทและ 552.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 103.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.8 โดยมีปริมำณ
สินค้ำสง่มอบเท่ำกบั 39,522 เมตริกตนัและ 34,444 เมตริกตนั ตำมล ำดบั ลดลง 5,078 เมตริกตนัหรือร้อยละ 
12.8 และหำกจ ำแนกตำมสนิค้ำ สดัสว่นของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 99 
ของทัง้รำยได้จำกกำรขำยและปริมำณสนิค้ำสง่มอบ 

ผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นมีรำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2556 และ 2557 เทำ่กบั 37.3 ล้ำนบำทและ 36.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.6 โดย
คิดเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 5.4 มำ
อยูท่ี่ร้อยละ 6.2 

2. ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ: ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557
รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำคือ รำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนที่ TVA 
ช ำระเป็นรำยเดือนในอตัรำที่ตกลงร่วมกนั เท่ำกบั 6.8 ล้ำนบำทและ 9.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 2.8 ล้ำน
บำทหรือร้อยละ 41.6 จำกกำรเร่ิมให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ของ BCC V เต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลมุทัง้ในสว่นของ
แผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 และในระยะที่ 2 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 74.8 
ล้ำนบำทและ 55.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 19.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 26.0 กำรลดลงของก ำไรสทุธิมีสำเหตุหลกัเกิด
จำกธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรที่มีฐำนยอดขำยในประเทศปรับตวัลดลง นอกจำกนี ้ยงัได้รับผลกระทบจำก
กำรมีต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำรท่ีส ำคญัเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ คำ่จ้ำงแรงงำน คำ่บคุลำกรและค่ำขนสง่ 
เป็นต้น 

16.1.3.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายและบริการ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม จ ำแนกตำมกลุม่ธุรกิจ 
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รายได้จากการขายและบริการรวม รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
รำยได้จำกกำรขำย  693.0   99.0  589.0 84.2 
รำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำน  6.8   1.0  9.6 1.4 
รายได้จากการขายและบริการ  699.8   100.0  598.6 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 699.8 
ล้ำนบำทและ 598.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 101.2 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.5 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจใน
อตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรคิดเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมลดลงจำกร้อยละ 99.0 มำอยูท่ี่ร้อยละ 
84.2 ทัง้นี ้ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมเีพื่อกำรเกษตรมีสดัสว่นลดลงจำกฐำนยอดขำยในประเทศเวียดนำมที่ปรับตวัลดลง ซึง่
เป็นผลของสภำพภูมิอำกำศที่มีฝนตกอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้
สนิค้ำในประเทศ ในขณะท่ีรำยได้คำ่บริกำรให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนของธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำมีอตัรำกำรเติบโต
สงูตอ่เนื่องจำกกำรขยำยตวัของพืน้ท่ีให้เช่ำจดัเก็บสนิค้ำของอำคำรแหง่ใหม่ ได้แก่ BCC V (ระยะที่ 2) 

รายได้จากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร จ ำแนกตำมสนิค้ำ 

รายได้จากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  655.7   94.6  552.3 93.8 
- ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  654.9   94.5  549.4 93.3 
- ปุ๋ ยเคมีอ่ืน  0.8   0.1  2.9 0.5 
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอ่ืน  37.3   5.4  36.7 6.2 
รายได้จากการขาย  693.0   100.0  589.0 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

รำยได้จำกกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 693.0 ล้ำนบำทและ 
589.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 104.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 15.0 สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของรำยได้จำกกำรขำย
ของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัและมีสดัส่วนต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรอยู่ที่ประมำณร้อยละ 94-95 ทัง้นี ้Baconco ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรผลิต ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำด 
ขำยและจดัจ ำหนำ่ยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ซึง่เป็นสนิค้ำหลกัในหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี โดยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK มีสดัสว่น
ตอ่รำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีไมเ่ปลีย่นแปลง โดยอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 99  
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ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร จ ำแนกเป็นรำยประเทศ 

รายได้จากการขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ประเทศแองโกลำ  13.5   1.9  40.6 6.9 
ประเทศฟิลิปปินส์ - - 34.5 5.9 
ประเทศแคเมอรูน  -     -    34.1 5.8 

ประเทศโคลมัเบีย - - 19.6 3.3 
ประเทศกมัพชูำ  5.2   0.8  9.4 1.6 
ประเทศมำดำกสักำร์  31.8   4.6  1.3 0.2 

อ่ืนๆ 44.0 6.3 32.5 5.5 
รายได้ขายต่างประเทศ  94.5   13.6  172.0 29.2 
รายได้ขายในประเทศเวียดนาม 2/  598.5   86.4  417.0 70.8 
รวมรายได้จากการขาย  693.0   100.0  589.0 100.0 
หมำยเหต:ุ  1/ ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

2/ สินค้ำทัง้ในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอ่ืนที่ Baconco ขำยและจดัจ ำหน่ำยใน
ประเทศเวียดนำมเป็นกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรตลำดขำยและจัดจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง
ทัง้หมด ยกเว้นสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอ่ืนในส่วนที่ Baconco ท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนขำยและจัด
จ ำหน่ำยให้แก่ลกูค้ำภำยนอก 

รำยได้จำกกำรขำยตำ่งประเทศของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 94.5 ล้ำนบำทและ 172.0 ล้ำนบำท หรือมีสดัสว่นต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมอยู่ที่ร้อย
ละ 13.6 และร้อยละ 29.2 ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 77.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 82.0 ทัง้นี ้ตลำดสง่ออกโดยเฉพำะในสว่นที่เป็น
กำรรับจ้ำงผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ให้กบับริษัทลกูค้ำเติบโตต่อเนื่อง ทัง้ในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชียและ
อื่นๆ สอดคล้องกบักำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ทำงธุรกิจหลกัของ Baconco ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำร
ขำยและจดัจ ำหนำ่ยในตลำดตำ่งประเทศให้มำกขึน้ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้เกิดกำรใช้ก ำลงักำรผลติที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์
สงูสดุ และลดควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัแหลง่ที่มำของรำยได้ (Concentration Risk) ที่เกิดขึน้ในประเทศเวียดนำม โดย
ให้ควำมส ำคญักบักลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำ ซึง่เป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ และทีมงำนฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดของ Baconco มีควำมเช่ียวชำญ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี จ ำแนกตำมสนิค้ำ 

ปริมาณสินค้าส่งมอบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

เมตริกตัน ร้อยละ 1/ เมตริกตัน ร้อยละ 1/ 
ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK  39,452   99.8  34,243 99.4 

ปุ๋ ยเคมีอ่ืน  70   0.2  201 0.6 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี  39,522   100.0  34,444 100.0 
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หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของปริมำณสินค้ำสง่มอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี 

ปริมำณสนิค้ำสง่มอบรวมของปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK และปุ๋ ยเคมีอื่นส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2556 และ 2557 เท่ำกบั 39,522 เมตริกตนัและ 34,444 เมตริกตนั ตำมล ำดบั ลดลง 5,078 เมตริกตนัหรือร้อยละ 12.8 
กำรลดลงของปริมำณสินค้ำส่งมอบเกิดจำกสภำพภมูิอำกำศที่มีฝนตกอย่ำงต่อเนื่องและสง่ผลกระทบต่อปริมำณควำม
ต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ใช้สนิค้ำในประเทศเวียดนำม โดยถือเป็นสำเหตหุลกัที่ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์
ปุ๋ ยเคมี และรำยได้จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรลดลง 

เนื่องจำกพืน้ท่ีเพำะปลกูสว่นใหญ่ตัง้อยูท่ำงตอนใต้ของประเทศเวยีดนำม สภำพอำกำศที่มีฝนตกตอ่เนื่องในพืน้ท่ีสว่นใหญ่
ของสำมเหลี่ยมแม่โขง (Mekong Delta) สง่ผลกระทบต่อปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำในประเทศ 
และเป็นเหตุให้ผู้ประกอบกำรปุ๋ ยเคมีรวมถึง Baconco มีปริมำณสินค้ำส่งมอบลดลง นอกเหนือไปจำกปัจจยัในด้ำน
ภมูิอำกำศ รัฐบำลของประเทศเวียดนำมได้มีกำรประกำศปรับลดอตัรำภำษีมลูคำ่เพิ่ม (VAT) ส ำหรับผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีเพื่อ
เป็นกำรสง่เสริมภำคกำรเกษตรและอตุสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องในประเทศ จำกเดิมเรียกเก็บที่อตัรำร้อยละ 5.0 มำอยู่ที่ร้อย
ละ 0.0 โดยก ำหนดให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป กำรปรับลดอตัรำภำษีมลูคำ่เพิ่มดงักลำ่วสง่ผล
ให้ผู้ประกอบกำรค้ำสง่โดยทัว่ไปในประเทศมีแนวโน้มชะลอกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิค้ำใหมจ่ำกผู้จดัจ ำหนำ่ยไปจนถึงสิน้ปี 2557 
อยำ่งไรก็ดี Baconco ได้ปรับตวัต่อสถำนกำรณ์ในระยะสัน้ด้วยกำรมุ่งเน้นกิจกรรมสง่เสริมกำรขำยในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ
เช่น กำรจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำนพร้อมมอบตวัอย่ำงผลิตภณัฑ์ รวมทัง้กำรโฆษณำผ่ำนสื่อทำงโทรทศัน์ในหลำยเมือง
ใหญ่ของประเทศ นอกเหนือไปจำกเคร่ืองมือสือ่สำรทำงกำรตลำดและสง่เสริมกำรขำยที่ด ำเนินกำรอยูเ่ดิม 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมรำยเดือน 

ปริมาณสินค้าส่งมอบของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีในประเทศเวียดนาม รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

เมตริกตัน ร้อยละ 1/ เมตริกตัน ร้อยละ 1/ 
ตลุำคม 9,538 28.9 4,889 21.5 
พฤศจิกำยน 13,835 41.9 9,676 42.6 
ธนัวำคม 9,679 29.3 8,169 35.9 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีในประเทศเวียดนาม 33,052 100.0 22,734 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของปริมำณสินค้ำสง่มอบรวมของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำม 

ปริมำณสนิค้ำสง่มอบของผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมของ Baconco มีแนวโน้มปรับตวัดีขึน้จำกแผนระยะสัน้ที่
มุ่งเน้นให้เกิดกำรกระตุ้นยอดขำยในประเทศ ควบคู่ไปกับกำรรักษำมำตรฐำนในด้ำนคณุภำพสินค้ำ ซึ่งอำจพิจำรณำได้
จำกอตัรำกำรหดตวัของปริมำณสินค้ำสง่มอบของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศเวียดนำมในแต่ละเดือน เมื่อเปรียบเทียบ
กบัช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ กลำ่วคือ ปริมำณสินค้ำส่งมอบของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในเดือนธันวำคม 2557 ลดลง 
1,510 เมตริกตนัหรือร้อยละ 15.6 จำก 9,679 เมตริกตนัในเดือนธันวำคม 2556 ทัง้นี ้หำกพิจำรณำปริมำณสินค้ำสง่มอบ
ของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในเดือนตุลำคม 2557 จะเห็นว่ำลดลง 4,649 เมตริกตนัหรือคิดเป็นอตัรำกำรหดตวัสงูถึงร้อยละ 
48.7 จำก 9,538 เมตริกตนัในเดือนตลุำคม 2556 
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อ้ำงอิงข้อมูลจำกรำยงำนประจ ำเดือนฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ปริมำณสินค้ำส่งมอบของผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีในประเทศ
เวียดนำมส ำหรับเดือนมกรำคม 2558 เบือ้งต้นอยู่ที่ 12,727 เมตริกตนั เพิ่มขึน้ 1,993 เมตริกตนัหรือร้อยละ 18.6 จำก 
10,734 เมตริกตนัในเดือนมกรำคม 2557 

รำยได้จำกกำรขำยของผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่นส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 
2557 เท่ำกบั 37.3 ล้ำนบำทและ 36.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 0.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.6 โดยมีสดัสว่นต่อรำยได้
จำกกำรขำยรวมของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 5.4 มำอยูท่ี่ร้อยละ 6.2  

รายได้ค่าบริการให้เช่าพืน้ที่โรงงานของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

รำยได้ค่ำบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 
และ 2557 เท่ำกับ 6.8 ล้ำนบำทและ 9.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 2.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 41.6 จำกกำรเร่ิม
ให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ของ BCC V ครอบคลมุทัง้ในสว่นของแผนกำรด ำเนินกำรในระยะที่ 1 และในระยะที่ 2 

ต้นทุนขายและบริการ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงต้นทนุขำยและบริกำรรวม จ ำแนกตำมธุรกิจ 

ต้นทุนขายและบริการ รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร  557.1   99.3  482.8 99.1 
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ  3.7   0.7  4.5 0.9 
รวมต้นทุนขายและบริการ 560.8 100.0 487.3 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของต้นทนุขำยและบริกำรรวม 

ต้นทนุขำยและบริกำรรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2557 เทำ่กบั 560.8 ล้ำนบำท
และ 487.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 73.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 13.1 ทัง้นี ้เกือบทัง้จ ำนวนของต้นทนุขำยและบริกำร
เกิดจำกธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 

ต้นทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร 

ต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 
2557 เทำ่กบั 557.1 ล้ำนบำทและ 482.8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 74.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 13.3  

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงองค์ประกอบของต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 
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ต้นทุนขายของธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
วตัถดุบิ  505.8   90.8  425.1 88.1 
ต้นทนุสินค้ำเพ่ือขำย 2/  22.9   4.1  26.7 5.5 

คำ่จ้ำงแรงงำน  13.4   2.4  16.7 3.5 
คำ่เส่ือมรำคำ  6.6   1.2  7.0 1.4 
อ่ืนๆ  8.4   1.5  7.3 1.5 
รวมต้นทุนขาย  557.1   100.0  482.8 100.0 
หมำยเหต:ุ  1/ ร้อยละของต้นทนุขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 

2/ ต้นทนุสินค้ำเพื่อขำยสว่นใหญ่เกิดจำกกำรที่ Baconco วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกให้ด ำเนินกำรผลิตและ/หรือ บรรจหุีบห่อ
แทน รวมทัง้วตัถดุิบที่เก่ียวข้องส ำหรับสินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ือกำรเกษตรอื่น 

ต้นทนุวตัถดุิบส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 505.8 ล้ำนบำทและ 425.1 
ล้ำนบำท หรือมีสดัส่วนต่อต้นทุนขำยของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรอยู่ที่ร้อยละ 90.8 และร้อยละ 88.1 
ตำมล ำดบั ในขณะเดียวกนั ผลรวมของวตัถดุิบและต้นทนุสนิค้ำเพื่อขำยคิดเป็นสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยรวมอยูท่ี่ร้อย
ละ 76.3 และร้อยละ 76.7 ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของต้นทุนสินค้ำเพื่อขำยเป็นผลของวตัถุดิบบำงรำยกำรที่สำมำรถ
น ำมำใช้ร่วมกันทัง้สินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีและผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น แต่ถกูจัดกลุม่และบนัทึกเป็น
ต้นทนุสนิค้ำเพื่อขำยทัง้จ ำนวน เนื่องจำกวตัถดุิบรำยกำรดงักลำ่วมกัถกูใช้กบัสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตร
อื่นเป็นหลกั 

รำคำวตัถดุิบที่เก่ียวเนื่องกบักำรผลติ ขำยและจดัจ ำหนำ่ยของ Baconco โดยเฉลีย่ตอ่หนว่ยไมไ่ด้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
มีสำระส ำคญั โดยรำคำวตัถดุิบปุ๋ ยเคมียงัคงปรับตวัตำมอปุสงค์และอปุทำนในอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวม
ในทิศทำงที่คอ่นข้ำงเป็นอิสระจำกทิศทำงรำคำน ำ้มนัดิบ กลำ่วคือ รำคำน ำ้มนัดิบในตลำดโลกที่มีทิศทำงเคลื่อนไหวอย่ำง
ผนัผวนในขำลงโดยเฉพำะในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2557 ไม่มีควำมสมัพนัธ์และไม่มีผลกระทบทำงตรงอย่ำงชดัเจนต่อรำคำ
วตัถดุิบปุ๋ ยเคมี 

ค่ำจ้ำงแรงงำนส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 13.4 ล้ำนบำทและ 16.7 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 3.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 24.6 เกิดจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้และกำรปรับขึน้คำ่จ้ำงในแต่
ละครำวตำมนโยบำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล ทัง้นี ้Baconco มีจ ำนวนพนกังำน ซึง่นบัรวมผู้บริหำร ผู้จดักำรของแต่
ละฝ่ำยและพนกังำนทีท ำงำนเต็มเวลำในองค์กรทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 อยู่ที่ 507 คน เพิ่มขึน้จำก 455 คน ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 โดยประมำณร้อยละ 75 ของจ ำนวนพนกังำนรวมทัง้หมดปฏิบตัิหน้ำที่ในสว่นของกิจกรรมต่ำงๆ 
ในโรงงำน 

ต้นทุนบริการของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้า 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงองค์ประกอบของต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำ 
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ต้นทุนบริการของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีโรงงานเพื่อเก็บสินค้า รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่เส่ือมรำคำ  2.3   61.8  2.9 64.8 
คำ่จ้ำงแรงงำน  0.6   16.1  0.7 15.6 

อ่ืนๆ  0.8   22.1  0.9 19.6 
รวมต้นทุนบริการ  3.7   100.0  4.5 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เชำ่พืน้ที่โรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ 

ต้นทนุบริกำรของธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 
2557 เทำ่กบั 3.7 ล้ำนบำทและ 4.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 0.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 20.2 กำรเพิ่มขึน้ดงักลำ่วเป็น
ผลมำจำกคำ่เสือ่มรำคำทีเ่ก่ียวข้องกบั BCC V (ระยะที่ 2) เป็นหลกั 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก ำไรขัน้ต้นรวมส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกับ 138.9 ล้ำนบำทและ 
111.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 27.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 19.9 โดยธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีสดัสว่น
ตอ่ก ำไรขัน้ต้นรวมลดลงจำกร้อยละ 97.8 มำอยูท่ี่ร้อยละ 95.4 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น จ ำแนกตำมธุรกิจ 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
สัดส่วนก าไรขัน้ต้น 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร  135.9   97.8  106.2 95.4 

ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ  3.1   2.2  5.1 4.6 
รวมก าไรขัน้ต้น  138.9   100.0  111.3 100.0 
อัตราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 
ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพ่ือกำรเกษตร 19.6 18.0 
ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพ่ือเก็บสินค้ำ 45.2 53.4 
รวมอัตราก าไรขัน้ต้น 19.9 18.6 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของก ำไรขัน้ต้นรวม 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 ธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นลดลงจำกร้อยละ 19.6 มำอยูท่ี่ร้อยละ 18.0 ในขณะท่ีธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 45.2 มำอยูท่ี่ร้อยละ 53.4  

อนึ่ง แม้ว่ำจะมีขนำดที่ค่อนข้ำงเล็กเมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร กำรขยำยขอบเขตกำร
ประกอบธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีโรงงำนเพื่อเก็บสนิค้ำซึง่ Baconco ด ำเนินกำรและมีกำรลงทนุเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องสะท้อนผล
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ของกำรกระจำยควำมเสีย่งที่เกิดจำกปัจจยัภำยนอก โดยเป็นกำรสร้ำงฐำนรำยได้ให้มีเสถียรภำพมำกขึน้ ดงัจะเห็นได้จำก
อตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.0 แต่เมื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนของ
ทัง้สองกลุม่ธุรกิจรวมกนั จะมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นรวมเพิ่มขึน้มำอยูท่ี่ร้อยละ 18.6 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอื่นส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2557 เทำ่กบั 0.5 ล้ำนบำท
และ 12.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 11.6 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัคือ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่บนัทกึเป็นจ ำนวน 
10.6 ล้ำนบำทของบริษัทฯ จำกรำยได้เงินปันผลรับจำก Baconco 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 26.4 ล้ำนบำทและ 
31.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 5.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 20.2 องค์ประกอบหลกัของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบไป
ด้วย คำ่ขนสง่ คำ่บคุลำกรและคำ่กำรตลำด 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำแนกตำมรำยกำรหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการขาย รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่ขนส่ง  10.0   37.9  16.7 52.7 
คำ่บคุลำกร  5.5   20.9  6.6 20.8 

คำ่กำรตลำด  4.9   18.6  3.4 10.7 
คำ่เดนิทำง  1.5   5.7  1.6 5.0 
คำ่จดัสมัมนำ  1.1   4.2  0.9 2.8 

คำ่วสัดแุละอปุกรณ์  0.8   3.0  0.4 1.3 
อ่ืนๆ  2.6   9.7  2.1 6.6 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย  26.4   100.0  31.7 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยรวม 

ค่ำขนสง่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 10.0 ล้ำนบำทและ 16.7 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 6.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 67.0 สอดคล้องกบัรำยได้ขำยต่ำงประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจำกกำรที่ 
Baconco มีรำยกำรส่งออกในลกัษณะที่ก ำหนดให้เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำระวำงเรือขนส่งสินค้ำไปยังประเทศปลำยทำง
จ ำนวนเพิ่มมำกขึน้ ทัง้นี ้เป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำปกติที่ตกลงร่วมกบับริษัทลกูค้ำแตล่ะรำย 

คำ่ใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 5.5 ล้ำนบำทและ 
6.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 1.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 20.0 สอดคล้องต่อจ ำนวนพนกังำนที่เพิ่มขึน้และกำรปรับขึน้
คำ่จ้ำงในแตล่ะครำวตำมนโยบำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล 
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ค่ำกำรตลำดส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 4.9 ล้ำนบำทและ 3.4 ล้ำน
บำท ตำมล ำดบั ลดลง 1.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 30.6 สอดคล้องกับกำรลดลงของรำยได้ขำยในประเทศเวียดนำม
เนื่องจำกคำ่กำรตลำดที่เกิดขึน้เป็นผลจำกกิจกรรมทำงกำรตลำดในประเทศเวียดนำมเป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 8.3 ล้ำนบำทและ 
21.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 12.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 152.9 องค์ประกอบหลกัของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรประกอบ
ไปด้วย คำ่บคุลำกร คำ่เช่ำและคำ่เดินทำง 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำแนกตำมรำยกำรหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รอบระยะเวลา 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2555 2556 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
คำ่บคุลำกร  4.6   55.1 15.5 73.4 
คำ่เช่ำ  1.1   13.2  1.9 9.0 

คำ่เดนิทำง  0.8   9.6  0.6 2.8 
คำ่เส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย  0.4   4.8 0.3 1.4 
คำ่ธรรมเนียมวชิำชีพ  0.5   6.0  0.9 4.3 

อ่ืนๆ  0.9   11.3  1.9 9.0 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8.3  100.0  21.1 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรรวม 

คำ่ใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 4.6 ล้ำนบำทและ 
15.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 10.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 237.0 หำกจ ำแนกเป็นรำยบริษัท ค่ำบคุลำกรในสว่นที่เป็น
ของ Baconco มีจ ำนวนเท่ำกับ 3.9 ล้ำนบำท โดยส่วนที่เหลือหรือจ ำนวนเท่ำกับ 11.6 ล้ำนบำทเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำน
บุคลำกรของบริษัทฯ และ PMTA SG ดงันัน้ เมื่อเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะในส่วนที่เป็นของ Baconco 
คำ่ใช้จ่ำยด้ำนบคุลำกรจะเพิ่มขึน้จำก 3.6 มำอยู่ที่ 3.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 0.3 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 8.3 ซึ่งเป็นผลจำกกำร
เพิ่มขึน้ของจ ำนวนพนกังำนและกำรปรับฐำนเงินเดือนในแตล่ะครำวตำมนโยบำยบริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล  

ค่ำเช่ำส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 1.1 ล้ำนบำทและ 1.9 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 0.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 72.7 ค่ำเช่ำที่เพิ่มสงูขึน้ดงักลำ่วเป็นผลมำจำกรำยกำรค่ำเช่ำที่ดินส ำหรับ 
BCC V ทัง้นี ้คำดว่ำ Baconco จะมีค่ำใช้จ่ำยในสว่นนีเ้พิ่มสงูขึน้ โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ลงทนุพฒันำโครงกำร BCC V-B 



สว่นที่ 2 บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที่ 2 หน้ำที ่213 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทำงกำรเงินสว่นใหญ่เกิดจำกค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้เงินกู้ยืมธนำคำรเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน ซึ่งอยู่ในรูปของเงิน
กู้ยืมระยะสัน้ เลตเตอร์ออฟเครดิตและธุรกรรมเพื่อกำรสง่ออกประเภทต่ำงๆ โดยในปัจจุบนั Baconco มีวงเงินสินเช่ือกบั
ธนำคำรพำณิชย์หลกัจ ำนวน 2 แหง่ในประเทศเวียดนำมทัง้ในสกลุเงินเวียดนำมดองและดอลลำร์สหรัฐฯ 

ต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 0.6 ล้ำนบำท ต้นทนุทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนมีสำเหตุจำกกำรที่ Baconco มีกำรเบิกใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อน ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทัง้นี ้
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีต้นทนุทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 

ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 29.9 ล้ำน
บำทและ 14.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงเทำ่กบัร้อยละ 28.6 และร้อยละ 20.9 ตำมล ำดบั 

ก าไรสุทธิ 

ก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 74.8 ล้ำนบำทและ 55.3 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิที่ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 9.1 ตำมล ำดบั ก ำไรสทุธิที่ลดลงจ ำนวน 19.4 ล้ำนบำทหรือ
ร้อยละ 26.0 ไมเ่พียงเป็นผลสบืเนื่องจำกกำรลดลงของก ำไรขัน้ต้นตำมที่ได้กลำ่วไว้ แต่ยงัได้รับผลกระทบจำกกำรมีต้นทนุ
และคำ่ใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในบำงรำยกำรท่ีส ำคญัเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ คำ่จ้ำงแรงงำน คำ่บคุลำกรและคำ่ขนสง่ เป็นต้น 

16.1.3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ1/ 
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 521.6 33.3 259.8 16.1 
ลกูหนีก้ำรค้ำ 124.8 8.0 131.9 8.2 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั 0.0 0.0 7.3 0.4 
ลกูหนีอ่ื้น 12.7 0.8 43.3 2.7 
สินค้ำคงเหลือ 360.4 23.0 504.1 31.3 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 53.8 3.4 143.6 8.9 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,073.5 68.6 1,089.9 67.6 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
อำคำรและอปุกรณ์ 489.1 31.3 521.0 32.3 
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หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ1/ 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.1 0.0 0.1 0.0 
เงินจำ่ยลว่งหน้ำส ำหรับสิทธิกำรใช้ที่ดนิ 2.1 0.1 1.9 0.1 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 491.3 31.4 523.0 32.4 
รวมสินทรัพย์ 1,564.8 100.0 1,612.9 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

2/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 
ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่
วนัที่ 1 ตลุำคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหม่ดงักล่ำวเป็นกำรรำยงำนฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถัดจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 1,612.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 48.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 3.1 จำก ณ วนัที่ 
30 กนัยำยน 2557 องค์ประกอบหลกัของสนิทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำ 
สนิค้ำคงเหลอืและอำคำรและอปุกรณ์ 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญประกอบไปด้วย ลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้  30.6 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึน้ 143.7 ล้ำนบำท 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 89.8 ล้ำนบำท และอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 31.9 ล้ำนบำท ทัง้นี ้เงินสดและรำยกำร
เทียบเทำ่เงินสดลดลง 261.8 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ด ำเนินงำนดงักลำ่ว รวมทัง้กำร
จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) จ ำนวน 328.6 
ล้ำนบำท โดยแหลง่รำยได้ที่บริษัทฯ น ำมำใช้ส ำหรับกำรจ่ำยเป็นเงินปันผลดงักลำ่ว คือรำยได้เงินปันผลรับจำก Baconco 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหนีก้ำรค้ำประกอบไปด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำจำกรำยกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรค้ำส่งและค้ำปลีกใน
ประเทศเวียดนำม และกลุม่ลกูค้ำที่ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปและช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ 
ตลอดจนลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ TVA ที่ต้องช ำระค่ำเช่ำในอตัรำที่ตกลงร่วมกันตำมเง่ือนไขภำยใต้
สญัญำกำรให้บริกำรให้แก่ Baconco เป็นรำยเดือน ทัง้นี ้ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 131.9 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 7.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 5.7 จำก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

รำยกำรขำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศส่วนใหญ่ของ Baconco จะเป็นกำรเรียกเก็บเงินค่ำสินค้ำบำงส่วนหรือทัง้
จ ำนวนลว่งหน้ำ หรือเมื่อมีกำรจดัสง่สนิค้ำ ในกรณีที่รำยกำรขำยแบบเครดิตให้แก่ลกูค้ำเง่ือนไขระยะเวลำเรียกเก็บเงินจะ
ไมเ่กิน 30-90 วนั ขึน้อยูก่บัปัจจยัตำ่งๆ เช่น ประวตัิกำรเรียกช ำระเงิน ประเภทของสนิค้ำในหมวดผลติภณัฑ์ที่ขำย ปริมำณ
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และควำมถ่ีของกำรสัง่ซือ้ ตลอดจนผลกระทบของสภำพอำกำศและฤดกูำลที่มีต่อปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำในแต่ละ
ช่วงเวลำ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงลกูหนีก้ำรค้ำ จ ำแนกตำมประเภทลกูค้ำ 

ลูกหนีก้ารค้า สิน้สุดวันที่                          
30 กันยายน 2557 

สิน้สุดวันที่                          
31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ(1)  2.7  100.0 4.6 100.0 
กิจการอ่ืน     

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  113.9  92.9 118.2 92.6 
เกินก ำหนดช ำระ     

- น้อยกวำ่ 3 เดือน 8.7 7.1 9.5 7.4 

- 3 – 6 เดือน  - - - - 

- 6 – 12 เดือน  -   - - - 

- มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวม 122.6 100.0 127.7 100.0 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (0.5) (0.4) (0.5) (0.4) 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืนสุทธิ (2) 122.1 99.6 127.2 99.6 
ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ (1)+(2) 124.8 131.8 

หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของลกูหนีก้ำรค้ำแตล่ะประเภท โดยจ ำแนกเป็นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัและกิจกำรอ่ืน 

กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำสอดคล้องและเป็นปัจจยัสนบัสนนุตอ่รำยได้ส ำหรับรอบระยะเวลำดงักลำ่ว โดยเฉพำะในสว่น
ของรำยกำรขำยต่ำงประเทศของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร ซึ่งลกูค้ำต่ำงประเทศที่ส ำคญัเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจซือ้มำขำยไปรำยใหญ่และยงัไมเ่คยมีประวตัิกำรค้ำงช ำระ 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 19.4 วนัซึ่งอยู่ในกรอบ
นโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ โดยมีหนีเ้สยีในจ ำนวนน้อยและไมม่ีสำระส ำคญั 

ลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 43.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 30.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 240.9 จำก ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2557 โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้เงินจ่ำยลว่งหน้ำแกผู่้ขำยซึง่เก่ียวเนื่องกบักำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ลงทนุพฒันำโครงกำร BCC V-B และโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดเป็นหลกั ทัง้นี ้จ ำนวนสว่นใหญ่หรือ
ประมำณร้อยละ 88 ของเงินจ่ำยลว่งหน้ำแก่ผู้ขำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ดงักลำ่วเป็นเงินจ่ำยลว่งหน้ำตำมเง่ือนไขที่
ตกลงกบับริษัทแหง่หนึง่ในประเทศเวียดนำมซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบในด้ำนกำรก่อสร้ำงโครงกำร BCC V-B 
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สินค้าคงเหลือ 

สนิค้ำคงเหลอื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 504.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 143.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 39.9 จำก ณ วนัที่ 
30 กนัยำยน 2557 โดยมีสินค้ำระหว่ำงทำง (มลูค่ำสว่นใหญ่คือ วตัถดุิบที่สัง่ซือ้และอยู่ในขัน้ตอนกำรจดัสง่ทำงเรือจำก
บริษัทคูค้่ำในตำ่งประเทศ) และวตัถดุิบ ซึ่งเมื่อนบัรวมกนัแล้วคิดเป็นสว่นใหญ่หรือเกินกว่ำคร่ึงของสินค้ำคงเหลือรวม ณ 
วนัสิน้รอบปีบญัชีดงักลำ่ว 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงสนิค้ำคงเหลอื จ ำแนกตำมประเภทหลกั 

สินค้าคงเหลือ สิน้สุดวันที่                          
30 กันยายน 2557 

สิน้สุดวันที่                          
31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
สินค้ำระหวำ่งทำง   8.7   2.4  11.9 2.4 

วตัถดุบิ   188.1   52.0  262.5 52.0 
วสัดแุละอปุกรณ์   40.9   11.3  43.9 8.7 
สินค้ำส ำเร็จรูป   66.9   18.5  146.1 29.0 

สินค้ำเพ่ือขำย  57.2   15.8  40.1 7.9 
สินค้าคงเหลือรวม  361.8   100.0  504.5 100.0 
หกั คำ่เผ่ือมลูคำ่สินค้ำลดลง  (1.4)     (0.4)    (0.4) (0.1) 
สินค้าคงเหลือสุทธ ิ  360.4   99.6  504.1 99.9 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของสินค้ำคงเหลือรวม 

ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยทีเ่ปลีย่นไปในแตล่ะช่วงเวลำ (Seasonality) คือสำเหตหุลกัของกำรเพิ่มขึน้ในทกุองค์ประกอบที่
ส ำคญัของสินค้ำคงเหลือสทุธิ โดยเฉพำะในสว่นของวตัถดุิบและสินค้ำส ำเร็จรูป เนื่องจำกเป็นกำรเปรียบเทียบปริมำณ
ควำมต้องกำรปุ๋ ยในเดือนที่แตกตำ่งกนั ตวัอย่ำงเช่นในประเทศเวียดนำม ผู้ประกอบกำรค้ำสง่และค้ำปลีก ตลอดจนกลุม่
เกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำจะเร่ิมจัดซือ้และเก็บปุ๋ ยเคมีเมื่อฤดูกำลเพำะปลกูใกล้เข้ำมำ สง่ผลให้ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยใน
ตลำดเพิ่มสูงขึน้ในช่วงเดือนมีนำคมถึงมิถุนำยนหรือกรกฎำคม และอีกครัง้ในช่วงเดือนกันยำยนถึงธันวำคมของทุกปี 
ในขณะทีย่อดสัง่ซือ้สนิค้ำจำกกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในประเทศแถบทวีปแอฟริกำจะเพิ่มขึน้โดยเฉพำะในช่วงเดือนมิถนุำยน
ไปจนถึงเดือนกนัยำยนหรือตลุำคม ซึง่เป็นไปตำมปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ใช้สนิค้ำในประเทศปลำยทำง
นัน้ๆ ทัง้นี ้ภำยใต้กรอบนโยบำยควบคมุปริมำณสินค้ำคงคลงัให้อยู่ในระดบัเหมำะสม Baconco จะวำงแผนกำรจดัซือ้
จัดหำไว้ล่วงหน้ำเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบ  โดยค ำนึงถึงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำร
จัดเตรียมและจัดส่งจำกบริษัทคู่ค้ำ ตลอดจนประเภทและปริมำณที่ต้องใช้ตำมแผนกำรผลิตในแต่ละเดือน เพื่อให้ได้
วตัถดุิบหลกัที่มีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนในปริมำณที่เพียงพอ และอยู่ในภำยใต้เง่ือนไขกำรซือ้ขำยที่เป็นไปตำมรำคำ
ตลำด  

นอกเหนือไปจำกปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยที่แตกต่ำงกนัในแต่ละช่วงเวลำดงักลำ่ว กำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำคงเหลือสทุธิ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีครัง้ก่อนหน้ำสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 สว่นหนึ่งเป็นผลของ
นโยบำยกำรเก็บสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำเพื่อขำยสว่นใหญ่ในปริมำณที่เพียงพอเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่ม
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ลกูค้ำในช่วง 1-2 เดือนข้ำงหน้ำ โดยเฉพำะในสว่นของตลำดในประเทศเวียดนำมภำยหลงัจำกสภำพอำกำศเป็นไปในทำง
ที่เอือ้ตอ่ภำคกำรเกษตรมำกขึน้ และผู้ประกอบกำรค้ำสง่และค้ำปลกีปุ๋ ยเคมีโดยทัว่ไปในประเทศเร่ิมสง่ค ำสัง่ซือ้สินค้ำใหม่
จำกผู้จดัจ ำหนำ่ยเมื่อภำษีมลูคำ่เพิ่มในอตัรำใหมส่ ำหรับผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีมีผลใช้บงัคบัแล้ว 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่รอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 72.2 วนั โดยมีกำรบนัทึกด้อยค่ำ
ของสนิค้ำคงเหลอืในจ ำนวนน้อยและไมม่ีสำระส ำคญั 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 143.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 89.8 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 166.9 จำก 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 โดยมีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินฝำกระยะสัน้ที่ถกูใช้เพื่อค ำ้ประกนัเลตเตอร์ออฟ
เครดิตและวงเงินสนิเช่ือจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

อาคารและอุปกรณ์ 

อำคำรและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งประกอบไปด้วยอำคำร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ยำนพำหนะ อปุกรณ์
ส ำนกังำน และสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง เท่ำกบั 521.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 31.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 6.5 จำก ณ วนัที่ 30 
กนัยำยน 2557 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงอำคำรและอปุกรณ์ จ ำแนกตำมประเภทสนิทรัพย์ 

อาคารและอุปกรณ์ สิน้สุดวันที่                          
30 กันยายน 2557 

สิน้สุดวันที่                          
31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ 1/ ล้านบาท ร้อยละ 1/ 
อำคำร  300.4   61.4  314.8 60.4 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  58.0   11.9  60.4 11.6 

ยำนพำหนะ  21.3   4.4  26.5 5.1 
อปุกรณ์ส ำนกังำน  0.6   0.1  0.7 0.1 
สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง  108.8   22.2  118.6 22.8 
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  489.1   100.0  521.0 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ร้อยละของอำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 Baconco ได้มีกำรลงทนุเพิ่มเติมในสว่นของยำนพำหนะ 
ตลอดจนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บำงรำยกำร ทัง้นี ้ไม่นบัรวมกำรลงทุนในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด 
เนื่องจำกเงินลงทนุสว่นใหญ่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ตลอดจนติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องกบักำรขยำยก ำลงั
กำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดภำยในตวัอำคำร BCC I ดงักล่ำว ได้ช ำระเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนแล้ว (Capital expenditures) 
ในช่วงเวลำก่อนหน้ำ โดยถกูบนัทกึอยูใ่นสนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง 
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ทัง้นี ้รำยจ่ำยฝ่ำยทนุ (Capital expenditures) ที่เกิดขึน้ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 คิด
เป็นสดัส่วนเพียงเล็กน้อยของจ ำนวนที่เพิ่มขึน้สทุธิของอำคำรและอปุกรณ์ เนื่องจำกในจ ำนวนที่เพิ่มขึน้ของอำคำรและ
อปุกรณ์ สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 

ความเหมาะสมของโครงสร้างทุน 

อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ 0.4 เท่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 จำก 
0.1 เทำ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หน่วย: ล้านบาทหรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

งบการเงนิรวม               
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ภายหลังการจัดโครงสร้าง
ธุรกิจ) 2/ 

จ านวน ร้อยละ1/ จ านวน ร้อยละ1/ 
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - - 219.3 13.6 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 52.8 3.4 159.7 9.9 
เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ 10.4 0.7 1.3 0.1 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 24.0 1.5 18.8 1.2 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 107.3 6.9 39.6 2.5 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 194.5 12.4 438.7 27.2 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 9.0 0.6 9.8 0.6 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 9.0 0.6 9.8 0.6 
รวมหนีสิ้น 203.5 13.0 448.5 27.8 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว     

   ทนุจดทะเบียน 1,012.0 64.7 1,012.0 62.7 
   ทนุที่ช ำระแล้ว 931.0 59.5 931.0 57.7 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม     

   จดัสรรแล้ว-ทนุส ำรองตำมกฏหมำย 17.5 1.1 17.8 1.1 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 278.1 17.8 4.6 0.3 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 134.7 8.6 211.1 13.1 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,361.3 87.0 1,164.4 72.2 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,564.8 100.0 1,612.9 100.0 
หมำยเหต:ุ 1/ ร้อยละของรวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2/ กำรเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินปิดตำมรอบปีบญัชี 2 
ครัง้ในปีที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ งบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมส ำหรับรอบระยะเวลำ 12 เดือนตัง้แต่วนัที่ 1 
ตลุำคม 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2557 และงบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีใหม่ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนตัง้แต่
วนัที่ 1 ตลุำคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีใหม่ดงักล่ำวเป็นกำรรำยงำนฐำนะ
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กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนถัดจำกวนัสิน้สดุของรอบระยะเวลำที่รำยงำนในงบกำรเงินตำมรอบปีบญัชีเดิมครัง้ก่อน
หน้ำ ซึง่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 448.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 245.0 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 120.4 จำก ณ วนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557 องค์ประกอบหลกัของหนีส้ินรวมประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น กำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัประกอบไปด้วยกำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และกำรท่ี Baconco มีกำรเบิก
ใช้วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำมเพื่อบริหำรจดักำรสภำพคลอ่งของกิจกำรภำยหลงักำร
จ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ 

หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้าหนีก้ารค้า 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ซึง่สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยรำยกำรซือ้วตัถดุิบจำกผู้จดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ
ที ่PMTA SG ด ำเนินกำรให้แก่ Baconco เทำ่กบั 159.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 106.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 202.5 จำก ณ วนัที่ 
30 กันยำยน 2557 กำรเปลี่ยนแปลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำดังกล่ำวเป็นผลของกำรด ำเนินงำนและสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงของสินค้ำคงเหลือ ซึ่งเกิดจำกกำรวำงแผนกำรจดัซือ้จดัหำวตัถดุิบและกำรประเมินควำมต้องกำรของกลุ่ม
ลกูค้ำที่แตกตำ่งกนัในแตล่ะช่วงเวลำ โดยทีมงำนขำยและกำรตลำด 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 1.3 ล้ำนบำท ลดลง 9.1 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 87.7 จำก ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 เงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำสะท้อนนโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำเพื่อเป็นกำรเพิ่มสภำพคลอ่งและ
ลดควำมเสีย่งด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึน้ส ำหรับลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรลดลงของเงินรับลว่งหน้ำจำก
ลกูค้ำสอดคล้องกบัรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรที่ลดลงในภำพรวม 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 39.6 ล้ำนบำท ลดลง 67.7 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 63.1 จำก ณ วนัท่ี 
30 กันยำยน 2557 โดยมีสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรลดลงของส่วนลดกำรค้ำค้ำงจ่ำย ซึ่งเป็นผลจำกแผนกำรขำยและ
กำรตลำดของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร โดยลกูค้ำจะได้รับส่วนลดเมื่อมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำในปริมำณ และ /
หรือจ ำนวนที่ตกลงกันในแต่ละรอบระยะ ทัง้นี ้เนื่องด้วยปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยจะเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลำ 
(Seasonality) กำรลดลงของสว่นลดกำรค้ำค้ำงจ่ำยดงักลำ่วสว่นหนึ่งจึงเป็นผลของกำรเปรียบเทียบยอดกำรสัง่ซือ้สินค้ำ
ในเดือนท่ีแตกตำ่งกนั 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ซึง่ประกอบไปด้วยทนุจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแล้ว ก ำไรสะสมและผลต่ำง
อตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เท่ำกบั 1,164.4 ล้ำนบำท ลดลง 196.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.5 จำก ณ 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกับ 55.3 ล้ำนบำท 
อยำ่งไรก็ดี สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เทำ่กบั 1,164.4 ล้ำนบำท ลดลง 196.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 14.5 
จำก ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 มีสำเหตหุลกัเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ ำนวน 328.6 
ล้ำนบำทเป็นหลกั โดยแหลง่รำยได้ที่บริษัทฯ น ำมำใช้ส ำหรับกำรจ่ำยเป็นเงินปันผลดงักลำ่ว คือรำยได้เงินปันผลรับจำก 
Baconco ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำปัจจยัดงักลำ่ว ประกอบกบัผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือน
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 จ ำนวน 76.4 ล้ำนบำท เป็นเหตใุห้อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้มำอยูท่ี่ 0.4 เทำ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จำก 0.1 เทำ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 128.9 ล้ำน
บำท โดยมีสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด ำเนินงำน กล่ำวคือ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ
ส ำหรับงวดจ ำนวน 55.3 ล้ำนบำท ปรับเพิ่มด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 10.2 ล้ำนบำท และ
ปรับเพิ่มเพื่อสะท้อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน ได้แก่ กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั
จ ำนวน 22.7 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึน้ของเจ้ำหนีก้ำรค้ำจ ำนวน 69.4 ล้ำนบำท หกัลดด้วยกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีอ้ื่น
จ ำนวน 27.9 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 110.8 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
จ ำนวน 81.1 ล้ำนบำท กำรลดลงของเงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำจ ำนวน 9.2 ล้ำนบำทและกำรลดลงของหนีส้นิหมนุเวียนอื่น
จ ำนวน 69.5 ล้ำนบำท เป็นต้น ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนัดงักลำ่วเกิดจำกรำยกำรที่ PMTA SG 
เรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจำก Soleado ส ำหรับช่วงเปลีย่นถ่ำยธุรกิจจำกเดือนมกรำคมจนถึงเดือนพฤษภำคม 
2557 อย่ำงไรก็ดี ในปัจจุบนั Soleado ได้ช ำระคืนค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วให้แก่ PMTA SG เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (โปรดศึกษำ
รำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นท่ี 2.3 ข้อ 14 รำยกำรระหวำ่งกนั) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 9.2 ล้ำนบำท 
สว่นใหญ่เกิดจำกกำรลงทนุเพิ่มเติมในกำรซือ้ยำนพำหนะ รวมไปถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์บำงรำยกำร ทัง้นี ้ไม่นบัรวม
กำรลงทนุในโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด เนื่องจำกเงินลงทนุสว่นใหญ่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ตลอดจนติดตัง้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ใหม่ที่เก่ียวข้องกบักำรขยำยก ำลงักำรผลิตปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ดภำยในตวัอำคำร BCC I ดงักลำ่ว ได้
ช ำระเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุแล้ว (Capital expenditures) ในช่วงเวลำก่อนหน้ำ 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 123.0 ล้ำน
บำท สว่นใหญ่เกิดจำกกำรที่ Baconco มีกำรเบิกใช้วงเงินสินเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำมเพื่อ
บริหำรจดักำรสภำพคลอ่งของกิจกำรภำยหลงักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯอตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 เท่ำกบั 2.5 เท่ำ ลดลงจำก 5.5 เท่ำ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 โดยมี
สำเหตุหลกัจำกกำรมีหนีส้ินหมุนเวียนเพิ่มขึน้ ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำนบนักำรเงินและเจ้ ำหนีก้ำรค้ำเป็นต้น 
อย่ำงไรก็ดี อตัรำส่วนสภำพคลอ่งยงัอยู่ในระดบัค่อนข้ำงสงูจำกนโยบำยเรียกเก็บเงินจำกลกูค้ำ กำรบริหำรจดักำรและ
ควบคมุสนิค้ำคงคลงั ตลอดจนกำรขยำยฐำนลกูค้ำและเพิ่มช่องทำงกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยในตลำดต่ำงประเทศให้มำก
ขึน้ ทัง้นี ้เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 คิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 16.1 
ลดลงจำกร้อยละ 33.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

อตัรำก ำไรสทุธิส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบัร้อยละ 10.7 และร้อยละ 
9.1 กำรลดลงของอตัรำก ำไรสทุธิเกิดจำกสภำพภูมิอำกำศที่มีฝนตกอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อปริมำณควำม
ต้องกำรของกลุม่เกษตรกรผู้ใช้สนิค้ำในประเทศเวียดนำม และเป็นเหตทุ ำให้รำยได้จำกกำรขำยและก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจ
ในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรลดลง นอกจำกนี ้ยงัได้รับผลกระทบจำกกำรมีต้นทนุ ตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน
ในบำงรำยกำรท่ีส ำคญัเพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ คำ่จ้ำงแรงงำน คำ่บคุลำกรและคำ่ขนสง่ เป็นต้น 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2557 เท่ำกบั 2.1 เท่ำและ 
1.5 เทำ่ ตำมล ำดบั กำรลดลงของอตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์เป็นผลจำกกำรลงทนุในโครงกำร BCC V (ระยะที่ 2) รวมถึง
กำรขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) ซึง่สง่ผลให้อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้
ในอตัรำที่สงูกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกบัรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมในแต่ละรอบระยะเวลำดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี กำร
ขยำยก ำลงักำรผลติปุ๋ ยเคมีชนิดเม็ด (Granular) เพื่อรองรับปริมำณควำมต้องกำรของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยที่คำดวำ่จะเพิ่ม
สงูขึน้ในอนำคต ในขณะท่ีกำรขยำยขอบเขตกำรประกอบธุรกิจไปสู่ธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำเป็นผลสืบเนื่อง
จำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดกำรกระจำยควำมเสี่ยงและสร้ำงรำยได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) 
จำกธุรกิจอื่นที่มีศกัยภำพกำรเติบโตในอนำคต นอกเหนือไปจำกธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรที่มีระดบักำร
แขง่ขนัสงูและเปลีย่นแปลงตำมสภำวะอตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวม 
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อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ 

อตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึน้มำอยู่ที่ 0.4 เท่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 จำก 
0.1 เท่ำ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วเกิดจำกกำรจ่ำยเงินปัน
ผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น (หมำยรวมถึง TTA ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.9) จ ำนวน 328.6 ล้ำนบำท 
โดยแหลง่รำยได้ที่บริษัทฯ น ำมำใช้ส ำหรับกำรจ่ำยเป็นเงินปันผลดงักลำ่ว คือรำยได้เงินปันผลรับจำก Baconco ประกอบ
กบักำรท่ี Baconco มีกำรเบิกใช้วงเงินสินเช่ือระยะสัน้จำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศเวียดนำมเพื่อบริหำรจดักำรสภำพ
คลอ่งของกิจกำรภำยหลงักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ 

16.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

16.2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาวะอุตสาหกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคตของ Baconco 

16.2.1.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิบาท/เงนิดองอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของบริษัทฯ 

ด้วยลกัษณะกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ในรูปแบบลงทนุโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) รำยได้ของ
บริษัทฯ จึงอยู่ในรูปของเงินปันผลรับจำก Baconco เป็นหลกั โดย Baconco จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จำกผลกำร
ด ำเนินงำนซึง่อยูใ่นรูปของสกลุเงินดองตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเวียดนำมและอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ในประเทศเวียดนำมในขณะท่ีฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จะอยูใ่นรูปของสกุลเงินบำทตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินไทยและอยู่ภำยใต้กฎหมำยที่เก่ียวข้องในประเทศไทย ควำมผนัผวนของค่ำเงินดองเมื่อเทียบกบั
คำ่เงินบำทจึงอำจสง่ผลกระทบตอ่รำยได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในช่วงระหวำ่งปี 2545 ถึงปี 2556 เงินบำทมีคำ่แข็งขึน้เมื่อเทียบกบัเงินดองโดยเฉลี่ยในอตัรำร้อยละ 5.8 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี 
แนวโน้มอตัรำแลกเปลีย่นของสกลุเงินดองเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบำทมีควำมผนัผวนน้อยลงตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมำ 
โดยบริษัทฯ และ Baconco มีกำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่อำจ
สง่ผลกระทบตอ่อตัรำแลกเปลีย่น นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ของกำรเข้ำท ำสญัญำ
ซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ (Forward Contract) กบัสถำบนัทำงกำรเงินเพื่อบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่น 

16.2.1.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีและราคาขายปุ๋ยเคมีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผล
การด าเนินงานของ Baconco 

รำคำขำยปุ๋ ยเคมีเคลื่อนไหวตำมระดบัอุปสงค์และอุปทำน (Market Forces) และขึน้อยู่กับต้นทุนวตัถุดิบตำมสภำวะ
อตุสำหกรรมและธุรกิจกำรเกษตรโดยรวมในแตล่ะชว่งเวลำเป็นหลกั เนื่องจำกวตัถดุิบปุ๋ ยเคมีถือเป็นองค์ประกอบหลกัของ
ต้นทนุขำยและบริกำรรวม ทิศทำงกำรเปลีย่นแปลงของต้นทนุวตัถดุิบ ซึง่ขึน้อยูก่บัสภำวะเศรษฐกิจ สภำพอำกำศ ฤดกูำล 
รำคำและปริมำณผลผลติทำงกำรเกษตรที่ส ำคญั รำคำน ำ้มนัและกำรเก็งก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำในตลำดซือ้
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ขำยล่วงหน้ำที่ส ำคญั เป็นต้น จึงไม่เพียงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดรำคำขำย แต่ยงัมีผลกระทบต่อส่วนผสมกำรขำย
ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคมี ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตร 

ส ำหรับสว่นผสมกำรขำยผลติภณัฑ์ เนื่องด้วยคณุลกัษณะของสนิค้ำที่มีกำรผสมธำตอุำหำรหลกั (ไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต 
(P2O5) และโพแทส (K2O)) เข้ำด้วยกนัไว้เป็นที่เรียบร้อย ปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จึงมีธำตอุำหำรหลกัตำมสตูรที่ก ำหนด ใน
ปริมำณที่ต้องกำรครบถ้วน และสำมำรถน ำไปใช้หวำ่นหรือผสมเข้ำกบัดินได้สะดวกและรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกบัปุ๋ ยเคมี
เชิงเดี่ยวและปุ๋ ยเคมีเชิงประกอบที่เกษตรกรผู้ ใช้อำจต้องน ำไปผสมเองเพื่อให้พืชผลทำงกำรเกษตรของตนได้รับปริมำณ
ธำตอุำหำรหลกัเพียงพอ เมื่อใดที่ประสบกบัสภำวะรำคำวตัถดุิบขำขึน้  ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK จะ
ลดลง โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้สินค้ำจะมีแนวโน้มหนัมำใช้ปุ๋ ยเคมีอื่นมำกขึน้ เนื่องจำกปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK มีรำคำขำย
เฉลี่ยต่อหน่วยสงูกว่ำปุ๋ ยเคมีอื่น ในกรณีที่รำคำขำยปุ๋ ยเคมีปรับตวัลดลงตำมกำรเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวตัถุดิบหลกั 
ปริมำณควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK ในตลำดก็จะปรับตวัเพิ่มขึน้ 

ปัจจยัต่ำงๆ เหลำ่นีล้้วนมีผลและสะท้อนให้เห็นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำก ำไรขัน้ต้นของธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมี
เพื่อกำรเกษตรในช่วงที่ผำ่นมำ Baconco ตระหนกัถึงปัจจยัภำยนอกที่อำจเปลี่ยนไปและมีผลกระทบต่อผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนในภำพรวม Baconco จึงมุ่งเน้นให้เกิดสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เป็นบริษัท
ผู้ประกอบกำรค้ำสง่และค้ำปลกีในประเทศเวียดนำม แผนกำรวำงต ำแหนง่ทำงกำรตลำดที่ชดัเจนและมีคณุภำพสนิค้ำเป็น
ที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้ำระดับบน ควบคู่ไปกับกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ในด้ำนคุณภำพและ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนอยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่สง่ผลให้เกิดควำมยืดหยุน่ในนโยบำยกำรตัง้รำคำส ำหรับสินค้ำในแต่ละหมวด
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับกำรให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ โดยติดตำมสถำนกำรณ์และ
วิเครำะห์แนวโน้มรำคำวตัถดุิบ พร้อมกบักำรประเมินควำมต้องกำรปุ๋ ยเคมีของแต่ละกลุม่ลกูค้ำโดยทีมงำนฝ่ำยขำยและ
กำรตลำดในแตล่ะช่วงเวลำอยำ่งใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและควบคมุปริมำณสินค้ำคงคลงั
ให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสม และก ำหนดรำคำขำยให้สะท้อนต้นทุนกำรผลิตที่แท้จริงบนพืน้ฐำนของวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Margin) 

Baconco มีแนวทำงกำรท ำกิจกรรมกำรขำยและกำรตลำดเพื่อสร้ำงยอดขำยจำกปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นหลกั พร้อมกบั
กำรพฒันำและน ำเสนอสนิค้ำใหมใ่นหมวดผลติภณัฑ์ปุ๋ ยเคม ีเช่น ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยวไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) สเีหลอืง
ที่เคลือบชัน้ผิวด้วย Bio Stimulant รวมถึงยงัสนบัสนนุให้เกิดกำรต่อยอดของรำยได้จำกกำรขำยของผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อ
กำรเกษตรอื่น ซึ่งมีอตัรำกำรท ำก ำไรสงูกว่ำจำกกำรเป็นสินค้ำเพิ่มมูลค่ำ โดยเฉพำะปุ๋ ยชนิดน ำ้ ดงัจะเห็นได้จำกกำรที่ 
Baconco ปรับใช้ BCC III และ BCC V เป็นสถำนที่ในกำรลงทนุติดตัง้สำยกำรผลิตและสำยกำรบรรจุหีบห่อส ำหรับปุ๋ ย
ชนิดน ำ้ ดังนัน้ จำกแผนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว คำดว่ำรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในกลุ่มอุตสำหกรรมเคมีเพื่อ
กำรเกษตรจะประกอบไปด้วยปุ๋ ยเคมีเชิงผสม NPK เป็นหลกั ในขณะที่สินค้ำในหมวดผลิตภณัฑ์เคมีเพื่อกำรเกษตรอื่น 
โดยเฉพำะปุ๋ ยชนิดน ำ้ จะมีสดัสว่นตอ่รำยได้จำกกำรขำยรวมเพิ่มสงูขึน้ 
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16.2.1.3 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิดองเทียบกับสกุลเงนิอื่น อาจส่งผลกระทบในทางลบเชิงลบต่อ
ผลการด าเนินงานของ Baconco 

กำรเคลื่อนไหวของสกุลเงินดองเทียบกับสกุลเงินอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสกุลเงินดอลล่ำสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลกัที่ 
Baconco ใช้ในกำรช ำระรำคำวตัถดุิบน ำเข้ำและกำรรับช ำระรำคำสินค้ำสง่ออก ดงันัน้ กำรเคลื่อนไหวของมลูค่ำเงินดอง
จึงสำมำรถสง่ผลกระทบเชิงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่กระแสเงินสดและก ำไรของ Baconco แม้ว่ำสกุลเงินดองมีกำรอ่อนตวั
เมื่อเทียบกบัเงินดอลลำ่สหรัฐฯ อยำ่งตอ่เนื่อง แตจ่ะพบวำ่กำรออ่นตวัมีแนวโน้มรุนแรงน้อยลงหำกพิจำรณำในช่วง 2-3 ปีที่
ผ่ำนมำ กล่ำวคือ สกุลเงินดองมีมูลค่ำลดลงเมื่อเทียบกับเงินดอลล่ำสหรัฐฯ ในอตัรำร้อยละ 3.0 ต่อปีโดยเฉลี่ยในช่วง
ระหวำ่งปี 2545-2556  ในขณะท่ีอตัรำกำรลดลงเฉลีย่ตอ่ปีลดลงเหลอืร้อยละ 2.0 ในช่วงระหวำ่งปี 2554-2556 

ในอดีต Baconco ขำยสนิค้ำสว่นใหญ่ภำยในประเทศเวียดนำม และรับรำยได้ในสกุลเงินดองเป็นหลกั ในขณะที่วตัถดุิบ
ของกำรผลติประกอบด้วยวตัถดุิบภำยในประเทศเวียดนำมและวตัถดุิบที่ต้องน ำเข้ำในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั ด้วยเหตุนี ้ผล
กำรด ำเนินงำนในอดีตของ Baconco จึงได้รับผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรเคลื่อนไหวของมูลค่ำเงินดองและ
เงินดอลลำ่สหรัฐฯ อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกที่กลุม่บริษัท TTA ได้เข้ำลงทนุใน Baconco ในปี 2552 และได้มีกำรแต่งตัง้
กลุ่มผู้บริหำรชุดใหม่ Baconco จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสม เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำ
แลกเปลีย่นและผลกระทบที่เกิดตอ่ธุรกิจ 

ปัจจุบัน Baconco ไม่ได้เข้ำท ำสญัญำทำงกำรเงินใดๆ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องจำกกำร
ด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไม่สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงทัง้หมดได้อย่ำงแท้จริง อีกทัง้ ยงัมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเข้ำท ำ
สญัญำทำงกำรเงินดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ดี Baconco พิจำรณำที่จะด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบธรรมชำติ (Natural 
Hedging Strategy) โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำยได้และต้นทนุวตัถุดิบ ทัง้นี ้จำกตำรำงถดัไปจะเห็นได้ว่ำ มลูค่ำวตัถดุิบ
น ำเข้ำและมลูคำ่สนิค้ำสง่ออกของ Baconco ในปี 2553 จะมีควำมแตกต่ำงค่อนข้ำงมำก อย่ำงไรก็ดี สว่นต่ำงดงักลำ่วมี
สดัสว่นน้อยลงภำยหลงักำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงรำยละเอียดยอดขำยสนิค้ำสง่ออกและมลูคำ่วตัถดุิบน ำเข้ำสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ของ Baconco 

(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2553 2554 2555 2556 2557 งวด 3 เดือน
สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2557 
มลูคำ่สินค้ำส่งออก 2 13 29 31 31 6 
มลูคำ่วตัถดุบิน ำเข้ำ 25 42 38 52 51 13 
ที่มำ:   Baconco 
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16.2.1.4 อัตราเงนิเฟ้อระดับที่ค่อนข้างสูงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของ Baconco  

ประเทศเวียดนำมประสบกบัภำวะอตัรำเงินเฟ้อที่คอ่นข้ำงสงู ซึง่ในปี 2554 2555 และ 2556 ประเทศเวียดนำมมีอตัรำเงิน
เฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18.6 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 6.6 ตำมล ำดบั อ้ำงอิงข้อมลูจำก General Statistics Office of 
Vietnam นอกเหนือไปจำกกำรท่ี Baconco มีกำรปรับฐำนเงินเดือนในแตล่ะครำวของพนกังำนตำมนโยบำยบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรบคุคลให้สะท้อนอตัรำเงินเฟ้อภำยในประเทศเวียดนำมเพื่อให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีและลดอตัรำ
กำรหมนุเวียนเข้ำออกของพนกังำนในภำพรวม อตัรำเงินเฟ้อในระดบัท่ีคอ่นข้ำงสงูยงัอำจสง่ผลให้ Baconco มีต้นทนุกำร
ด ำเนินงำนอื่นๆ เพิ่มขึน้กวำ่ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภำพในกำรท ำงำนและลดกำรพึง่พิงปริมำณกำรวำ่จ้ำงแรงงำน Baconco ได้น ำเคร่ืองมือตำ่งๆ มำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตมำกขึน้ ได้แก่ กำรติดตัง้ระบบมือกลอตัโนมัติส ำหรับขัน้ตอนกำรบรรจุหีบห่อ และรถยกส ำหรับกำร
ล ำเลียงและเคลื่อนย้ำยระหว่ำงหน่วยปฏิบตัิงำนในโรงงำน รวมถึงกำรตรวจเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้มีสภำพดีตำม
แผนงำนซอ่มบ ำรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ 

16.2.2 ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคตของ Baconco 

16.2.2.1 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าของ Baconco จ าเป็นต้องพึ่งพา TVA 

Baconco ได้เร่ิมธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำในปี 2553 ภำยหลงัจำกที่ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มผลก ำไร
ของธุรกิจและใช้ประโยชน์จำกพืน้ท่ีวำ่งภำยในเขตโรงงำนให้เกิดประโยชน์ ณ ขณะนัน้ นอกจำกนี ้กำรพฒันำโรงงำนเพื่อ
เก็บสินค้ำยงัช่วยรองรับกำรขยำยตวัของธุรกิจอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในอนำคต กล่ำวคือ พืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บ
สนิค้ำดงักลำ่วสำมำรถน ำมำปรับเปลีย่นเพื่อขยำยสำยกำรผลติเพิ่มเติมในอนำคตได้ 

อย่ำงไรก็ดี ภำยใต้ใบรับรองกำรลงทนุ (Investment Certificate) ปัจจุบนั Baconco ได้รับอนุญำตให้ปลอ่ยเช่ำพืน้ที่
โรงงำนได้ แตไ่มส่ำมำรถให้บริกำรเสริมด้ำนอื่นซึง่จ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำรจดักำรคลงัสนิค้ำให้แก่ผู้ เช่ำ อำทิ กำรรับ บรรจุ
ภณัฑ์และหีบหอ่ และกำรจดัสง่สนิค้ำ เป็นต้น เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะดงักลำ่วถือเป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจกำร
ให้บริกำรโลจิสติกส์ ซึง่มีข้อจ ำกดัด้ำนกำรลงทนุโดยบคุคลตำ่งชำติ (Foreign Limit) ในประเทศเวียดนำม 

ด้วยเหตนุี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุจำกกำรใช้พืน้ที่ว่ำงดงักลำ่ว Baconco จึงได้เข้ำท ำสญัญำให้เช่ำพืน้ที่กบั TVA ซึ่งมี
ใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ที่เก่ียวข้องในประเทศเวียดนำม โดยมีรำคำและเง่ือนไข
กำรค้ำโดยทัว่ไป TVA ถือเป็นบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทฯ ซึง่มีควำมสมัพนัธ์ตำมรำยละเอียดที่แสดงไว้ในสว่นที่ 
2 หัวข้อที่ 14.1 เร่ือง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำง PMTA และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง TVA เป็นบริษัท 
Flagship ของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศเวียดนำมซึ่งมีควำมสมัพนัธ์กบั TTA โดย TVA เป็นบริษัทที่สำมำรถให้บริกำร
ด้ำนโลจิสติกส์ให้แก่ลกูค้ำแบบครบวงจร ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ภำยหลงัจำกที่ TVA 
เช่ำพืน้ท่ีจำก Baconco แล้ว พืน้ท่ีดงักลำ่วจะถกูปลอ่ยเช่ำให้แก่ผู้ เช่ำ (End-customers) ในรูปแบบของกำรบริหำรจดักำร
คลงัสนิค้ำ ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ของ TVA แก่ลกูค้ำ  
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แม้ว่ำธุรกิจให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำของ Baconco จะต้องพึ่งพิงใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบธุรกิจกำร
ให้บริกำรโลจิสติกส์ของ TVA อย่ำงไรก็ดี ผลกระทบและควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องยงัมีค่อนข้ำงจ ำกดั เนื่องจำกธุรกิจให้เช่ำ
พืน้ที่โรงงำนเพื่อเก็บสินค้ำไม่ใช่ธุรกิจหลกั แต่เป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจในอุตสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรในด้ำน
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติอย่ำงต่อเนื่อง และในด้ำนกำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อรองรับกำรปรับตวัภำยใต้สภำพกำรแข่งขนัที่สงูและมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนกำรขยำยตวัของ
ธุรกิจที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต ในกรณีที่มีพืน้ที่เหลือก็จะพิจำรณำจดัหำผลประโยชน์จำกกำรปลอ่ยให้เช่ำเพื่อสร้ำงรำยได้
และผลก ำไรสว่นเพิ่มให้เกิดขึน้แก่กิจกำร ถึงแม้ว่ำ Baconco จะมีรำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนเพิ่มขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรลงทนุพฒันำโครงกำร BCC V-B รำยได้ค่ำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่โรงงำนยงัคงมีสดัสว่นน้อย ซึ่งใน
ปัจจุบนัรำยได้จำกกำรขำยของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลกัยงัคงมีรำยได้คิดเป็นสว่นใหญ่
หรือมีสดัสว่นมำกกวำ่ร้อยละ 99 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

ทัง้นี ้ในอนำคตหำกกฎหมำยและกฎระเบียบตำ่งๆ ในประเทศเวียดนำมมีกำรผ่อนปรนเก่ียวกบัข้อจ ำกดัด้ำนกำรลงทนุใน
ธุรกิจดงักลำ่วโดยบคุคลตำ่งชำติ หรือไมม่ีกำรก ำหนดข้อจ ำกดัด้ำนกำรถือหุ้นดงักลำ่วอีกตอ่ไป บริษัทฯ และ Baconco จะ
ร่วมกนัศกึษำถึงควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรเพื่อขอใบรับรองกำรลงทนุในกำรประกอบกิจกำร
จำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องในประเทศเวียดนำมตอ่ไป 

16.2.2.2 ความเสี่ยงจากการที่ใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุและอาจจะไม่ได้รับการต่อ
อายุในอนาคต 

Baconco เป็นบริษัทจ ำกดัควำมรับผิดที่มีเจ้ำของเพียงรำยเดียวที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของเวียดนำมโดยใน
กำรจดัตัง้บริษัทนัน้ ผู้ลงทนุตำ่งชำติต้องยื่นเอกสำรค ำขอที่สมบรูณ์เพื่อยื่นขอใบรับรองกำรลงทนุ (ซึ่งเทียบเท่ำกบัหนงัสือ
ส ำคญักำรจดทะเบียนวิสำหกิจ) ต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจให้อนญุำตของจงัหวดั Baconco ได้รับอนมุตัิให้ประกอบธุรกิจ
ภำยใต้ใบรับรองกำรลงทุน ซึ่งมีก ำหนดระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรทัง้สิน้ 50 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 27 เมษำยน 2538 
Baconco จึงมีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจหำกใบรับรองกำรลงทนุของ Baconco หมดอำยุและไม่ได้รับกำรต่ออำยุ
ใบรับรองกำรลงทุนต่อไปในอนำคต ทัง้นี ้ในกรณีที่ใบรับรองกำรลงทนุดงักลำ่วไม่ได้รับกำรต่ออำยุสญัญำ จะสง่ผลให้ 
Baconco สญูเสยีรำยได้ทัง้หมด หำก Baconco ไมส่ำมำรถหำรำยได้จำกแหลง่อื่นมำทดแทนรำยได้ที่สญูไปดงักลำ่วได้ 

อยำ่งไรก็ตำม Baconco ยงัมีระยะเวลำเหลืออีกประมำณ 30 ปีจนถึงวนัหมดอำยขุองใบรับรองกำรลงทนุ โดยในอนำคต
ก่อนจะสิน้สดุระยะเวลำของใบรับรองกำรลงทนุดงักลำ่ว Baconco จะด ำเนินกำรเจรจำกบัหนว่ยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องใน
กำรต่ออำยใุบรับรองกำรลงทนุโดยที่ผ่ำนมำ Baconco มีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงำนภำครัฐที่เ ก่ียวข้องต่ำงๆ อีกทัง้ 
Baconco ยงัเป็นบริษัทชัน้น ำของธุรกิจในอตุสำหกรรมเคมีเพื่อกำรเกษตรของประเทศเวียดนำมซึ่งมีกำรด ำเนินงำนมำ
นำนและช่วยสร้ำงงำนและอำชีพให้แก่ประชำชนในพืน้ที่ของจงัหวดั Ba Ria Vung Tau ซึ่งถือเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำร
พฒันำเศรษฐกิจของจังหวดั บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำ Baconco มีโอกำสที่จะได้รับกำรอนมุตัิกำรต่ออำยใุบรับรองกำรลงทุน
ภำยหลงักำรหมดอำยใุนอนำคต 
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16.2.2.3 ความเสี่ยงจากการที่สัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ โรงงานผลิตและอาคารจัดเก็บ
สินค้า (BCC I) หมดอายุ และอาจจะไม่ได้รับการต่ออายุในอนาคต 

Baconco จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยเวียดนำมในรูปแบบของบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) ระหว่ำง
บริษัทตำ่งชำติและบริษัทเวียดนำม โดยบริษัทเวียดนำมดงักลำ่วได้น ำสญัญำเช่ำที่ดินระยะเวลำ 20 ปี ส ำหรับขนำดพืน้ที่ 
40,000 ตำรำงเมตร ในนิคมอตุสำหกรรม Phu My I เขตพืน้ท่ี Ba Ria Vung Tau มำใช้ช ำระเป็นเงินลงทนุใน Baconco ซึ่ง
กฎหมำยเวียดนำมอนุญำตให้ผู้ ลงทุนสำมำรถน ำเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นตำมที่ระบุในข้อบังคับบริษัท (Company 
Charter) มำลงทนุในบริษัทได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องเป็นเงินสดเพียงอย่ำงเดียว โดยสิง่ที่น ำมำลงทนุนัน้จะเรียกว่ำ "เงินลงทนุ" 
(Capital Contribution) 

ปัจจุบนั ที่ดินดงักลำ่วเป็นที่ตัง้ของส ำนกังำนใหญ่ โรงงำนผลิตและอำคำรจดัเก็บสินค้ำ (BCC I) ซึ่งสญัญำเช่ำที่ดินมี
ระยะเวลำ 20 ปี โดยจะสิน้สดุในวนัท่ี 19 ตลุำคม 2561 จึงมีควำมเสีย่งที่ Baconco อำจจะไมไ่ด้รับกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำ
ที่ดินดงักลำ่ว หรือผู้ ให้เช่ำอำจมีกำรคิดรำคำค่ำเช่ำในอตัรำที่เพิ่มขึน้จนท ำให้ Baconco ไม่คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจที่จะเช่ำ
ที่ดินดงักลำ่วตอ่ไปในอนำคต  

อยำ่งไรก็ดี ก่อนที่ TTA จะเข้ำลงทนุใน Baconco ในปี 2552 Baconco ได้มีกำรศกึษำข้อมลู (Due Diligence) ที่เก่ียวข้อง
ต่ำงๆ โดยส ำหรับประเด็นเร่ืองกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำที่ดินนัน้ กำรนิคมอตุสำหกรรมจงัหวดับำเรียวงุเตำ (Ba Ria Vung 
Tau Industrial Zones Authority หรือ BIZA) ได้เคยออกจดหมำยให้แก่ Baconco ในปี 2549 วำ่ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
Baconco ได้รับอนญุำตให้ต่ออำยุสญัญำเช่ำที่ดินได้เท่ำกบัระยะเวลำกำรประกอบกิจกำรที่ก ำหนดไว้ในใบรับรองกำร
ลงทนุของบริษัท ซึง่จะสิน้สดุในปี 2588 อยำ่งไรก็ดี ปัจจบุนั Baconco ยงัไมไ่ด้ด ำเนินกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำที่ดินดงักลำ่ว
เนื่องจำกกำรต่ออำยุสญัญำใหม่จะท ำให้บริษัทต้องเสียค่ำเช่ำในอัตรำที่เพิ่มขึน้ โดยสญัญำเช่ำปัจจุบนัส ำหรับพืน้ที่  
40,000 ตำรำงเมตรดงักลำ่ว Baconco ช ำระเฉพำะคำ่บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้แก่ผู้ ให้เช่ำในอตัรำ 0.17 เหรียญสหรัฐ
ต่อตำรำงเมตรต่อปี เทียบกบัอตัรำค่ำเช่ำตลำดในบริเวณดงักลำ่วซึ่งปัจจุบนัอยู่ที่ประมำณ 1.65 เหรียญสหรัฐต่อตำรำง
เมตรตอ่ปี 

อนึง่ ในอนำคตเมื่อ Baconco มีกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำที่ดินดงักลำ่วกบัหนว่ยงำนภำครัฐ บริษัทจ ำเป็นต้องช ำระค่ำเช่ำใน
อตัรำที่เพิ่มขึน้ซึง่จะเป็นไปตำมรำคำตลำด ณ ขณะนัน้ อยำ่งไรก็ดี คำ่เช่ำที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วคำดวำ่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผล
กำรด ำเนินงำนของ Baconco อยำ่งมีนยัส ำคญั เนื่องจำกปัจจบุนัคำ่เช่ำส ำหรับพืน้ที่ 40,000 ตำรำงเมตรดงักลำ่วคิดเป็น
สดัสว่นเพียงประมำณร้อยละ 0.01 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม ในกรณีที่มีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำและเพิ่มค่ำ
เช่ำเป็นรำคำตลำด ณ ขณะนี ้ค่ำเช่ำส ำหรับพืน้ที่  40.000 ตำรำงเมตรดงักลำ่วจะคิดเป็นสดัสว่นประมำณไม่เกินร้อยละ 
0.07 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 

16.2.2.4 การปรับลดอัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคลในประเทศเวียดนามอาจส่งผลให้ Baconco มีค่าใช้จ่ายภาษีนิติ
บุคคลลดลงและมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ตามล าดับ 

รัฐบำลของประเทศเวียดนำมโดย the National Assembly of Vietnam ได้อนมุตัิกำรปรับลดภำษีเงินได้นิติบคุคลจำก
อตัรำปกติที่ร้อยละ 25 มำอยูท่ี่ร้อยละ 22 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2557 และจำกนัน้ให้ปรับลดมำอยู่ที่ร้อยละ 20 มีผล
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ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 โดยก ำหนดให้มีผลเป็นกำรทัว่ไป ยกเว้นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มี 
(ก.) จ ำนวนพนกังำนประจ ำไมเ่กิน 200 คนและ (ข.) มีรำยได้ตอ่ปีไมเ่กิน 20,000 ล้ำนเวียดนำมดองหรือประมำณ 30 ล้ำน
บำท (อ้ำงอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.0015 บำทต่อเวียดนำมดอง ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2557) ดงันัน้ คำดว่ำ Baconco จะมี
คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคลเมื่อคิดค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริง ลดลงในอนำคตตำมช่วงระยะเวลำที่
ผลของกำรปรับลดอตัรำภำษีข้ำงต้นใช้บงัคบั 
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การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ช่ือภาษาองักฤษว่า PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited (“PMTA”) จ านวนไม่เกิน 
35,420,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.0 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้โดยหุ้นสามญัที่เสนอขายประกอบไปด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและ
เสนอขายโดยบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2557 และหุ้น
สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)  (“TTA”) ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของ TTA ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย : จ านวน 8,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.0 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและ

เรียกช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้โดยเป็นการ
เสนอขายให้กลุ่มบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ 
แต่การจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิดงักล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวน
หุ้นจองซือ้ตามสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับ 

หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขาย
ให้แก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบันในประเทศ และ /หรือ ผู้มีอุปการคุณ
ตอ่ไป ในราคาเสนอขายซึง่เป็นราคาเดียวกบัราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของ TTA ตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

มลูคา่ที่ตราไว้ : 10.0 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : 18.0 บาทตอ่หุ้น 
มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : 145,800,000 บาท 
ระยะเวลาจองซือ้ : วนัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ TTA 

วนัท่ี 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 ส าหรับบคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนั
ในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) 
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1.1.2 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA”) 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย : จ านวน 27,320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.0 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออก

และเรียกช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี  ้โดย
เป็นการเสนอขายให้กลุม่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของ
ตนได้ แต่การจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิดงักลา่วต้องไม่เกินร้อยละ 20.0 ของ
จ านวนหุ้นจองซือ้ตามสทิธิที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับ 

หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขาย
ให้แก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนสถาบันในประเทศ และ /หรือ ผู้มีอุปการคุณ
ตอ่ไป ในราคาเสนอขายซึง่เป็นราคาเดียวกบัราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของ TTA ตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

มลูคา่ที่ตราไว้ : 10.0 บาทตอ่หุ้น 
ราคาเสนอขาย : 18.0 บาทตอ่หุ้น 
มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : 491,760,000 บาท 
ระยะเวลาจองซือ้ : วนัท่ี 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ TTA 

วนัท่ี 20 เมษายน – 22 เมษายน 2558 ส าหรับบคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนั
ในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2557 และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทของ TTA 
ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 ได้มีมติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้อาทิเช่น ราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาการเสนอขาย จ านวนและรายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น และการก าหนดสิทธิจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นของ 
TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) อตัราสว่นจองซือ้เกินกว่าสิทธิและวนัที่ผู้
ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิในการจองซือ้ (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น 
ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีทุ้กประการ รวมถึงการแต่งตัง้ผู้จัด การการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การจัดเตรียมค าขออนุญาต พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้น
สามญัในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 
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1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ  และหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA ใน
ครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 และมีสดัสว่นการเสนอขายดงัตอ่ไปนี ้
1) เสนอขายให้กลุ่มบคุคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือ

หุ้นของ TTA ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ น
ดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) 

: จ านวนไมเ่กิน 35,420,000 หุ้น 

2) เสนอขายให้บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ 
และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุ 

: หุ้นท่ีเหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) 

การเสนอขายหุ้นสามญัรวมกนัเป็นจ านวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้นเป็นการเสนอขายให้กลุ่มบคุคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) ในอตัราสว่นเท่ากบั 
37.0 หุ้นสามญัของ TTA ตอ่ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้ตาม
สิทธิ”) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซือ้
เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการ
ค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ”) ซึง่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว
เท่านัน้ และการจัดสรรหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นใน TTA แต่เมื่อรวมจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทัง้สิน้แล้วต้องไมเ่กินกวา่ 35,420,000 หุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการ
คณุต่อไป อนึ่ง การก าหนดสิทธิจองซือ้และวนัที่ผู้ ถือหุ้นของ TTA มีสิทธิในการจองซือ้ รวมทัง้อตัราสว่นจองซือ้เกินกว่า
สิทธิเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครัง้ที่ 15/2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 
TTA ครัง้ที่ 13/2557 เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2558 และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ TTA ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2558 ในขณะที่ราคาเสนอขายและ
ระยะเวลาจองซือ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของ TTA ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม 2558 

บริษัทฯ มีอ านาจใช้ดลุยพินิจที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ หุ้นสามญัเพิ่มทนุหรือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ให้ผู้จองซือ้รายใด
รายหนึง่ ทัง้หมดหรือบางสว่น หากการเสนอขายหรือการจดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ กระท าการขดัต่อ
กฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศหรือจะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้อง
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจดัสรร 
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ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจที่จะ
เปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่นกัลงทนุแตล่ะประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัสรรหุ้นตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หุ้นสามญัของนกัลงทนุแตล่ะประเภท เพื่อให้การเสนอ
ขายหุ้นสามญัในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายให้กับบคุคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป เนื่องจาก
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมจี านวนจ ากดัและไมเ่พียงพอส าหรับการเสนอขายเป็นการทัว่ไป และให้เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้นของ TTA หมายถึง บคุคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ณ 
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย
วิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA 
(Pre-emptive Right) ในอตัราสว่นเท่ากบั 37.0 หุ้นสามญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจาก
การค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้ตามสิทธิ”) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ
ของตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่
ละรายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ”) ซึ่งผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่จองซือ้
หุ้นเกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้
จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ และการจดัสรรหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิดงักลา่วจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือ
หุ้นใน TTA โดยผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้จะต้องจองซือ้ผ่านผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.1 และในการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA จะเป็นไป
ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.1 

บุคคลทั่วไป หมายถึง บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคล หมายรวมถึงลกูค้าหรือผู้ที่คาดวา่จะเป็นลกูค้า คูส่ญัญา บริษัท
คูค้่า ผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอปุการคณุไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 6.2 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้าผู้ ให้
ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูทางธุรกิจ และผู้แนะน าธุรกิจด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์และวาณิชธนกิจ 
หรือผู้ที่คาดวา่จะเป็นลกูค้าไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ที่ติดตอ่อยูใ่นปัจจบุนั เคยติดตอ่หรือคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และบริษัทในเครือของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการ
น าเสนอข้อมลูของบริษัทฯ ทัง้นี ้ไมร่วมถึงผู้จองซือ้รายยอ่ยหรือประชาชนทัว่ไปและ/หรือ นกัลงทนุสถาบนัและ/หรือ ผู้มีอปุ
การคณุของบริษัทฯ ตามค าจ ากดัความด้านลา่งนี ้และไมร่วมถึงการจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลที่บริษัทถกูห้ามมิให้
จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เร่ืองการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัที่ 7 
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
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อ านาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 
ฉบบัลงวนัท่ี 3 สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

บคุคลทัว่ไปสามารถจองซือ้หุ้นผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.2  และใน
การจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลทัว่ไปจะอยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.2 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นกัลงทนุท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ธนาคารพาณิชย์ 
(2) บริษัทเงินทนุ 
(3) บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ

โครงการลงทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บริษัทประกนัภยั 
(6) สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบคุคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(8) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(9) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(10) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(12) กองทนุรวม 
(13) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1)ถึง (12) โดยอนโุลม 

นกัลงทุนสถาบันสามารถจองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ  6.2.1 
เทา่นัน้ ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.3 และในการจดัสรรหุ้นให้แก่นกัลงทนุสถาบนัจะอยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยและผู้ รับประกนัการจ าหนา่ยดงักลา่วตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.3 

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง 
(1) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ  TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ ที่มี

ความสมัพนัธ์ทางการค้า ลกูค้า เจ้าหนีก้ารค้า บริษัทคูค้่า สถานบนัทางการเงินท่ีติดตอ่ พนกังานและที่ปรึกษา 
เป็นต้น 

(2) บคุคลธรรมดาและ/หรือ นิติบคุคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลกูค้าและ/หรือ ผู้
จดัหาวตัถดุิบในอนาคต 
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(3) บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคลที่ TTA บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถให้ความ
ช่วยเหลอืในการประกอบธุรกิจได้ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

(4) บคุคลธรรมดาและ/หรือ นิติบคุคลที่มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้บริหารของ TTA บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

ผู้มีอปุการคณุสามารถจองซือ้หุ้นผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ 
ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.4 และในการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุจะอยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 
6.6.4 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือเกินกว่าอตัราที่ประกาศก าหนด ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 40/2557 เร่ืองการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จ านวน 8,100,000 หุ้น รวมถึงหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA 
จ านวน 27,320,000 หุ้น ซึ่งรวมกันทัง้หมดเป็นจ านวนไม่เกิน 35,420,000 หุ้ นที่เสนอขายในครัง้นี ้จะมีสิทธิและ
ผลประโยชน์ทางกฎหมายเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัที่ออกและจ าหนา่ยแล้วของบริษัทฯ ทกุประการ 

1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะน าหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการยื่นค าขออนญุาตและเอกสาร
ประกอบต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2557 ให้พิจารณารับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน ทัง้นี ้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัทฯ ใน
เบือ้งต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะน าหุ้นสามญัเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวนัที่ 
22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคณุสมบตัิตามข้อ 5 (3) เร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 1,000 รายและถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้ว และผู้ ถือ
หุ้นดงักลา่วแตล่ะรายต้องถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 1 หนว่ยการซือ้ขาย เมื่อบริษัทฯ ได้จ าหนา่ยหุ้นสามญัในครัง้นีแ้ล้วเสร็จ จะท า
ให้บริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดวักลา่ว บริษัทฯ จะด าเนินการให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

1.5 ข้อมูลอื่นๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องขายหุ้น
และหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดห้ามผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัท
ฯ เสนอขายหุ้น น าหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้นมีจ านวนรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 55 ของทนุช าระแล้วภายหลงัการเสนอ
ขายหุ้นสามัญในครัง้นีอ้อกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่หุ้ นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
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หลกัทรัพย์ฯ โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บคุคลที่ถกูสัง่
ห้ามขาย สามารถขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่
ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่ว และสามารถขายสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่ เสนอขาย 

หุ้นสามญัของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัดการโอน เว้นแต่การโอนหุ้นดงักล่าวจะมีผลท าให้
สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่ไมใ่ช่บคุคลสญัชาติไทยของบริษัทมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้การถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่
บคุคลสญัชาติไทยของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทฯ มีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนัน้ได้ 

การโอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกับ
ผู้ รับโอน และได้มีการสง่มอบใบหุ้นฉบบัดงักล่าวให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นดงักล่าวนัน้จะใช้ยนักับบริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อ
บริษัทฯ ได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยืนยนักบับคุคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย 
บริษัทฯ  จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วนั นบัแต่วนัได้รับการร้องขอนัน้ หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ไม่
ถกูต้องสมบรูณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับการร้องขอนัน้ ทัง้นี ้การโอนหุ้นที่ซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่ เสนอขาย 

การก าหนดราคาหุ้นสามญัที่จะเสนอขายในครัง้นีไ้ด้พิจารณาจากอตัราสว่นราคาหุ้นตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัทฯ (Price 
/ Earnings Ratio: P/E) เปรียบเทียบกบั P/E เฉลี่ยของหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุม่สินค้าอตุสาหกรรม (INDUS) 
ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ (PETRO) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เฉพาะหลกัทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณดชันีของ
หมวดธุรกิจ โดยรวมผลการด าเนินงานงวด 12 เดือนลา่สดุของทกุหลกัทรัพย์มาใช้ในการค านวนค่า P/E) ซึ่งเป็นตลาดรอง
ที่หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อขออนญุาตเข้าจดทะเบียน นอกจากนี ้จะเปรียบเทียบกบั P/E เฉลี่ยของบริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากดั (มหาชน) (“TCCC”) ซึ่งมีสถานะบริษัทจดทะเบียนภายใต้กลุม่ INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO 
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยประกอบธุรกิจคล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร
ผา่นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ ราคาหุ้นสามญัที่เสนอขายในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบัหุ้นละ 18.0 บาท คิดเป็น P/E อยู่ที่ 6.4 เท่า ค านวณจากก าไรสทุธิที่
แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในช่วง 4 ไตรมาสลา่สดุ 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2557 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากบั 283.0 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมด
ของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้ซึง่เทา่กบั 101,200,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 2.8 
บาท 
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อตัราสว่นราคาหุ้นตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นดงักลา่วค านวณจากผลประกอบการในอดีตและมิได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงาน
ในอนาคต ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัส าคญัที่นกัลงทนุควรพิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ 

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่ เสนอขาย 

P/E ของบริษัทฯ ที่ค านวณจากราคาเสนอขายข้างต้นต ่ากว่าหรือสะท้อนอตัราส่วนลดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 51.0 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ P/E ของหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนภายใต้กลุ่ม INDUS ในหมวดธุรกิจ PETRO ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(เฉพาะหลกัทรัพย์ที่ใช้ในการค านวณดชันีของหมวดธุรกิจ โดยรวมผลการด าเนินงานงวด 12 เดือนลา่สดุของทกุหลกัทรัพย์
มาใช้ในการค านวนคา่ P/E) เฉลีย่ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 28 สงิหาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
ซึ่งเท่ากบั 13.2 เท่า  นอกจากนี ้ยงัต ่ากว่าหรือสะท้อนอตัราสว่นลดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21.3 เมื่อเปรียบเทียบกบั P/E 
เฉลีย่ของ TCCC ซึง่เทา่กบั 8.2 เทา่ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดการค านวณอตัราสว่นราคาหุ้นตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลีย่ของ TCCC 

บริษัท ตลาดรองที่           
จดทะเบียน                        
/หมวดธุรกิจ 

ราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนัก (VWAP)                  

6 เดือนย้อนหลัง 1/ 

ก าไรส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ต่อหุ้น 

ส าหรับ                           
4 ไตรมาสล่าสุด 2/ 

P/E               
(เท่า) 3/ 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ากัด (มหาชน) 
(TCCC) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจ
หลกัโดยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีชนิด
เม็ด NPK โดยมีโรงงาน 2 แห่งด้วยก าลงัการ
ผลิตรวมอยูท่ี่ประมาณ 1.2 ล้านตนัตอ่ปี 

กลุม่สินค้า
อตุสาหกรรม
ในหมวด
ธุรกิจปิโตรเคมี
และเคมีภณัฑ์ 

29.9 3.3 8.2 

หมายเหต:ุ 1/ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (VWAP) ค านวณโดยใช้มลูค่าการซือ้ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ขายในช่วงระยะเวลา 6 
เดือนตัง้แตว่นัที่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
2/ ค านวณจากก าไรสทุธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ของ TCCC ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสดุตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 
จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1,957.0 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ 
TCCC เทา่กบั 584,714,068 หุ้น จะได้ก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 3.3 บาท 
3/ อตัราส่วน P/E เฉลี่ยของ TCCC ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนตัง้แต่วนัที่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 
2558 ทัง้นี ้มิใช่เป็นผลของการน าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (VWAP) 1/  หารด้วยก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น
ส าหรับ 4 ไตรมาสลา่สดุ 2/  
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 - ไมม่ี –  

6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซือ้หลกัทรัพย์ และวิธีการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทุนอย่างเป็นธรรม และ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีจ้ะเสนอขายผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2,3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 0-2847-9000 

โทรสาร 0-2841-9090 

6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ และ TTA ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ด าเนินการจดัจ าหน่ายหุ้น
สามญัในครัง้นี ้ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive 
Right) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จะเสนอขายให้แก่บุคคลทัว่ไป นกัลงทุน
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุต่อไป ตามราคาและสดัสว่นการเสนอขายตามที่ระบไุว้ในข้อ 1 โดยผู้จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจ าหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจ าหน่ายอย่างแน่นอน (Firm 
Underwriting) ทัง้นี ้รายละเอียดให้เป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 
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อย่างไรก็ดี ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี ้เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ซึ่งหมายรวมถึง
เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือ TTA ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขใดๆ ที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัการการจดั
จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย 

(2) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั การเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจหรือการเมืองทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคัญในธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัจ าหนา่ยหุ้นสามญัในครัง้นี ้หรือ 

(3) เมื่อมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย 
(4) เมื่อมีเหตทุี่ท าให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการสัง่

ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลกิการเสนอขายหุ้นสามญัและการจดัจ าหนา่ยหุ้นสามญัดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไป
ตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่จะก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย 

ในกรณีที่ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจดัจ าหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี ้
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอื่นตามที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหนา่ย ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่าย จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จ านวนให้แก่ผู้จองซือ้แต่
ละรายที่จองซือ้หุ้นตามเหตแุละวิธีการในการคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 

6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ และ TTA ตกลงจ่ายคา่ตอบแทนการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่
ระบไุว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 12.9 ล้านบาท โดยการช าระเงินดงักลา่วจะเป็นไป
ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย (Underwriting Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นสามัญที่ ผู้เสนอขายจะได้รับ 

1) ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับ 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 8,100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท : 145,800,000 บาท 

หกั คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญั : 11,159,640 บาท 

จ านวนเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ จะได้รับ  : 134,640,360 บาท 

จ านวนเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ จะได้รับตอ่หุ้น  : 16.6 บาทตอ่หุ้น 

2) ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่TTA จะได้รับ 
หุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ จ านวน 27,320,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 18.0 บาท :  491,760,000 บาท 

หกั คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญั :  21,264,408 บาท 
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จ านวนเงินคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับ  :  470,495,592 บาท 

จ านวนเงินคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ TTA จะได้รับตอ่หุ้น  :  17.2 บาท 

6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

1) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของบริษัทฯ  
คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ : 50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู : 116,640 บาท 

คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน : 50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี) : 506,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุ : 81,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย : 3,645,000 บาท 

คา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุ้นและเอกสารอื่นๆ : 138,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ (1) : 6,573,000 บาท 

รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการเสนอขายหุ้นสามญั : 11,159,640 บาท 

2) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วนของ TTA 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู : 394,408 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย : 9,294,000 บาท 

คา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุ้นและเอกสารอื่นๆ : 462,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ (1) : 11,115,000 บาท 

รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการเสนอขายหุ้นสามญั : 21,264,408 บาท 
หมายเหต:ุ (1) คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ หมายรวมถึง คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ตอบแทนนายทะเบียนหุ้นและ

คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นของ TTA 

บริษัทฯ และ TTA จะด าเนินการให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) 
จดัสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ CD หนงัสอืชีช้วน รายละเอียดการจดัจ าหนา่ยและวิธีปฏิบตัิในการจองซือ้ ใบจอง
ซือ้หุ้นในสว่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น (“ใบรับรองสิทธิ”) เอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) 
แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลและใบน าฝากพิเศษ (Spacial 
Payin)  ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทกุรายที่มีสิทธิในการจองซือ้ โดยจะจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ทัง้นี ้TTA จะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายให้
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ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทราบผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ELCID) เมื่อวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และ
หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ไม่ได้รับเอกสารดงักลา่ว สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส านกังานของ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยง
เวลา 12.30-13.30 น.) ในวนัท าการตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2558 จนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ 
TTA 

ผู้ ถือหุ้นของ TTA สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นในสว่นท่ีให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ได้จาก
เว็บไซต์ของ TTA ที่ http://www.thoresen.com ตัง้แต่วันท าการถัดจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ TTA 

ส าหรับบุคคลทั่วไป  

สามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบ B) ได้ที่ส านกังานของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวนัท าการตัง้แต่วนัที่แบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ส าหรับบคุคลทัว่ไป 

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบ B) ได้ที่ส านกังานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวนัท า
การตัง้แตว่นัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลา
การจองซือ้ส าหรับนกัลงทนุสถาบนั 

ส าหรับผู้มีอุปการคุณ 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบ B) ได้ที่ส านกังานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหนา่ย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยงเวลา 12.30-13.30 น.) ในวนัท า
การตัง้แตว่นัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลา
การจองซือ้ส าหรับผู้มีอปุการคณุ 

ทัง้นี ้ผู้ประสงค์จะจองซือ้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วนซึ่งมีข้อมลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนที่ยื่นต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้จากเว็บไซต์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้ 

6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

การจดัสรรหุ้นสามญัที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และ TTA ผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 แบ่งการจดัสรร
ออกเป็น 2 สว่นตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) จ านวนรวมกนัไมเ่กิน 35,420,000 หุ้นจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตาม

http://www.thoresen.com/
http://www.sec.or.th/
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สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) และ (2) จ านวนหุ้นท่ีเหลอืจากการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) จดัสรรให้แก่บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุตอ่ไป 

การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อนกัลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทัว่ไป เนื่องจาก
จ านวนหลกัทรัพย์ที่ออกและเสนอขายมจี านวนจ ากดัและไมเ่พียงพอส าหรับการเสนอขายเป็นการทัว่ไป และให้เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นสามญัโดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
จะอยูภ่ายใต้เกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะไมจ่ดัสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดัจ าหน่ายที่ร่วมจดัจ าหน่าย กรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจ าหน่ายที่
ร่วมจัดจ าหน่าย และผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดงักล่าว รวมถึงกองทนุรวมที่มีลกัษณะต้องห้าม ตลอดจน
บคุคลทีถ่กูห้ามมิให้จดัสรรหุ้นให้ เว้นแตเ่ป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมด ทัง้นี ้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.  70/2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่  3 สิงหาคม 2522 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 40/2557 เร่ือง การจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้ นและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจเปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นที่
จดัสรรให้แก่นกัลงทนุในแตล่ะประเภท โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หุ้นของ
นักลงทุนในแต่ละประเภท และการเคลื่อนไหวของดัชนีหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัส าหรับผู้จองซือ้ประเภทใดประเภทหนึง่เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นี ้
ประสบความส าเร็จ ทัง้นี ้การด าเนินการดงักลา่วจะอยู่ภายใต้ดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่ายแต่เพียงผู้ เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นัก
ลงทนุท่ีเก่ียวข้องได้ทราบโดยทัว่กนัทางสือ่ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

(3) การจดัสรรหุ้นสามญัในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพื่อให้สอดคล้องกบัคุณสมบตัิที่ก าหนดตามข้อ 5 (3) เร่ือง 
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบงัคบั เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544  ฉบบัลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(4) ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหลกัทรัพย์ที่เสนอขายให้ผู้จองซือ้รายใด หากการจดัสรร
ดงักล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าที่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ 
หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

(5) ในกรณีมีหุ้นเหลอืจากจดัสรรหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะเสนอ
ขายให้แก่บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู้มีอปุการคณุตอ่ไป ในราคาเสนอขายซึ่งเป็น
ราคาเดียวกบัราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
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การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ซึง่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ จ านวน 8,100,000 
หุ้น และหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย TTA จ านวน 27,320,000 หุ้น จะเป็นการจดัสรรหุ้นให้กลุม่บคุคลโดย
เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) ทัง้นี ้
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ดงักล่าวจะรวมถึงการจดัสรรให้แก่ผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA และมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นีต้าม
สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายของ TTA ซึง่ได้รับอนมุตัิจากประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อ
วนัที่ 6 มกราคม 2557 และได้รับการผ่อนผนัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ให้กบัผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดการจดัสรรใน
เบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ความสัมพันธ์ หุ้นท่ีถืออยู่ในบริษัทฯ ก่อน
การจัดสรร 

หลังการเสนอขายหุ้น /1 /2 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA ทุกรายใช้
สิทธิในการซือ้หุ้น  Pre-emptive 
Right ของบริษัทฯ เต็มจ านวน 

หลังการเสนอขายหุ้น /1 /3 
กรณีผู้ถือหุ้นของ TTA บาง
รายใช้สิทธิในการซือ้หุ้น 
Pre-emptive Right ของ
บริษัทฯ ไม่เต็มจ านวน      

ในขณะที่นายเฉลิมชัย มหา
กิจศิริ และ Raffle 

Resources 1 Ltd มีการใช้
สิทธิจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

Raffles Resources 1 Ltd /4 

ผู้มีอ านาจควบคมุ 

ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

1 

- 

0.00 

- 

5,768,349 

1,886,548 

5.70 

1.86 

6,044,874 

1,976,987 

5.97 

1.95 

รวม  1 0.00 7,654,897 7.56 8,021,861 7.93 

หมายเหต:ุ /1  การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ซึง่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ จ านวน 8,100,000 หุ้น และหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัทฯ ท่ีเสนอขายโดย TTA จ านวน 27,320,000 หุ้น 

/2  จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ค านวณโดยมีสมมติฐานว่าผู้ ถือหุ้นทุกรายของ TTA ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น Pre-emptive 
Right ของบริษัทฯ เต็มจ านวน โดยได้รับสิทธิในอัตราส่วน 37 หุ้นสามญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี ้เศษ
ทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ 

/3  เน่ืองจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงถือเป็นผู้มีสว่นร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) ของบริษัทฯ 
ตามค านิยามในข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประไทย เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ีได้มีการ
แก้ไข) ดงันัน้ การถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้องและบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นการถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้ นรายย่อย (โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3 ข้อ 9 
ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) 

/4  นิติบคุคลตามมาตรา 258 ของนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ TTA 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ณ วันที่ 9 
กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้ (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-
emptive Right) ในอตัราสว่นเท่ากบั 37.0 หุ้นสามญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการ
ค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้ตามสิทธิ”) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสิทธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของ
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ตนได้ โดยแสดงความประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายได้รับ เศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ”) ซึ่งผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่จองซือ้หุ้น
เกินกวา่สทิธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จอง
ซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ และการจดัสรรหุ้นจองซือ้เกินกวา่สทิธิดงักลา่วจะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นใน 
TTA แตเ่มื่อรวมจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทัง้สิน้แล้ว ต้องไม่เกินกว่า 35,420,000 หุ้น 
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 

การจองซือ้จะต้องช าระเงินตามจ านวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ทัง้จ านวน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิในการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลอื่นตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้รับสทิธิใน
การจองซือ้ไม่สามารถน าสง่เอกสารการจองซือ้ หรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ หรือไม่สามารถจ่ายช าระเงินค่าจองซือ้
หุ้นได้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาจองซือ้ส าหรับหุ้นสามญัที่เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นของ TTA ตามสดัสว่นการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) หากผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิและได้รับการจดัสรร
หุ้นไม่ครบตามจ านวนที่แสดงความประสงค์ไว้ หรือไม่ได้รับจดัสรรหุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ จะได้รับคืนเงินค่าจองซือ้ใน
สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเหตแุละวิธีการในการคืนเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ TTA 

1. กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ: ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ
และได้จ่ายช าระเงินคา่จองซือ้ตามจ านวนหุ้น พร้อมทัง้สง่เอกสารและปฏิบตัิตามเง่ือนไขการจองซือ้ครบถ้วนตามวิธีการที่
ระบไุว้ในข้อ 6.7.1 จะได้รับการจดัสรรหุ้นตามจ านวนที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2. กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ: 
(ก) ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิและได้จ่ายช าระเงินค่าจองซือ้ตามจ านวนหุ้น พร้อมทัง้
สง่เอกสารและปฏิบตัิตามเง่ือนไขการจองซือ้ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.1 จะได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัสว่น
การถือหุ้นใน TTA  
(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นเหลอืจากการจดัสรรตามวิธีการในข้อ (ก) ข้างต้น จะด าเนินการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่แสดง
ความประสงค์จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นใ น TTA ทัง้นี ้จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่แสดงความประสงค์จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) จนกระทัง่
ไมม่ีหุ้นเหลอื โดยจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นของ TTA จองซือ้และได้จ่ายช าระเงินค่าจอง
ซือ้ตามจ านวนหุ้น พร้อมทัง้สง่เอกสารและปฏิบตัิตามเง่ือนไขการจองซือ้ครบถ้วนตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.1 
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เมื่อรวมจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทัง้สิน้แล้ว ต้องไมเ่กินกวา่ 35,420,000 หุ้น 

จ านวนหุ้นตาม
อัตราส่วนการ

ให้สิทธิ 

จ านวนหุ้นท่ีสามารถจอง
ซือ้ตามสิทธิ                                  

(หุ้นจองซือ้ตามสิทธิ) (1) 2/ 

จ านวนหุ้นตาม                  
ความประสงค์จองซือ้

เกินกว่าสิทธิ 1/ 

จ านวนหุ้นท่ีสามารถ
จองซือ้เกินกว่าสิทธิ                                  
(หุ้นจองซือ้เกินกว่า

สิทธิ) (2) 2/ 

จ านวนหุ้นรวม       
ที่สามารถจองซือ้

ทัง้หมด           
(1)+(2) 

กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จ านวน 36 หุ้น 3/ 
0.97 - - - - 

กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จ านวน 37 หุ้น 3/ 
1.00 1 0.20 - 1 

กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จ านวน 100 หุ้น 3/ 
2.70 2 0.40 - 2 

กรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้น TTA จ านวน 1,000 หุ้น 3/ 
27.03 27 5.40 5 32 

หมายเหต:ุ 1/ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ TTA แสดงความประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิในสดัส่วนสงูสดุที่ร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจอง
ซือ้ตามสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับ 

 2/ เศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ 

3/ รายชื่อตามที่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ณ วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น
ที่มีสิทธิในการจองซือ้ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที่  10 
กมุภาพนัธ์ 2558 

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (ถ้ามี) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท มีอ านาจจดัสรรหุ้นดงักลา่วเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลทัว่ไป นกัลงทนุสถาบนัในประเทศ และ /หรือ ผู้มีอปุการคณุ
ต่อไป ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกับการเสนอขายตามเหมาะสม และไม่ขัดแย้งต่อ
กฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่
ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป 

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้ อ 6.2 โดยจะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัให้แกผู่้มีอปุการคณุ ผู้ที่เป็นลกูค้าหรือคาดวา่จะเป็นลกูค้าของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือผู้มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจะจัดสรรให้แก่บคุคลอื่นๆ ต่อไป ทัง้นี ้จะจดัสรรให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจ านวนมาก
น้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือ้หุ้นสามญัครบตามจ านวน
ที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรจะมีจ านวนขัน้ต ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หุ้น 
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6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นกัลงทนุสถาบนัให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือ้หุ้นสามญัครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัการ
การจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรจะมีจ านวนขัน้ต ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หุ้น  

6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ 

การจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้มีอุปการคุณให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท โดยจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใดใน
จ านวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหากปรากฏว่ามีจ านวนหุ้นสามญั
คงเหลอืภายหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้มีอปุการคณุ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 6.2.1 อาจพิจารณาจดัสรรหุ้นคงเหลอืดงักลา่วให้แก่นกัลงทนุประเภทอื่นเพิ่มเติม จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรจะมีจ านวนขัน้ต ่า 
1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หุ้น 

6.7 วันและวิธีการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.7.1 ส าหรับผู้ถอืหุ้นของ TTA 

ผู้จองซือ้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ TTA ณ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2558 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้  (Record Date) และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและ
พกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 ตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วของ TTA (Pre-emptive Right) ใน
อตัราสว่นเท่ากบั 37.0 หุ้นสามญัของ TTA ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ เศษทศนิยมของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ 
(“หุ้นจองซือ้ตามสิทธิ”) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่มีสทิธิจองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนได้ โดยแสดงความ
ประสงค์จองซือ้เกินกว่าสิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจ านวนหุ้นจองซือ้ตามสิทธิที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้รับ เศษทศนิยม
ของหุ้นจากการค านวณจะถกูปัดทิง้ (“หุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิ”) ซึ่งผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับ
การจดัสรรหุ้นจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเท่านัน้ แต่เมื่อรวมจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA ทัง้สิน้แล้วต้องไม่เกินกว่า 
35,420,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นจองซือ้เกินกว่าสิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นใน TTA จะต้องปฏิบตัิ
ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นในสว่นท่ีให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นของ TTA (แบบ A) ให้
ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มี
อ านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  พร้อมทัง้แนบใบรับรองสิทธิ 
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(เอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ น ) หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซือ้ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว: ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้
โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of 
Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่าง
ลายมือช่ือที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จัดท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้รับรอง
โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้องโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน: ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนที่
ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้
จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ใน
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ข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้
ดงักลา่วไมจ่ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test  ทัง้นี ้หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้
จองซือ้จะต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร ”แบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้ 
ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยงเวลา 12.30 – 13.30 น.) ในวนัท าการตัง้แต่ วนัที่ 30 มีนาคม – 3 
เมษายน 2558 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมดีงัตอ่ไปนี ้
กรณีช าระเป็นเงนิโอน 
- ส าหรับผู้ ลงทุนที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินโอน โปรดกรอกข้อมูลในใบน าฝากพิเศษ 

(Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกบัใบรับรองสิทธิ โดย
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือ
รับรองสิทธิ (หากไม่ระบ ุRef”1 จะไม่สามารถท ารายการช าระเงินได้) และระบ ุRef.2 เป็นหมายเลข
บตัรประชาชน หรือเลขที่หนงัสอืเดินทาง หรือเลขที่ใบตา่งด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล ทัง้นี ้สามารถ
ช าระเงินผ่าน Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผ่านช่องทางดงันี ้1. สาขาของ
ธนาคาร 2. ตู้  ATM 3. ตู้ฝากเงินอตัโนมตัิ (CDM) 4. ธนาคารออนไลน์ (www,scbeasy.com) เข้าบญัชี
ประเภทกระแสรายวนั เลขที่บญัชี  049-3-14387-3 ช่ือบญัชี บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น หรือ CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Share Subscription โดยผู้
ถอืหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่าวมาพร้อมกับใบ
จองซือ้ 

- ฝาก/โอนเงินครัง้เดียวตอ่ 1 ใบจอง ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call 

Center ของ TSD โทร. 02-229-2888  ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โทร. 02-638-8877 และ โทร.02-670-
8641 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ โทร. 02-655-0685 ทัง้นี ้โปรดระบุ ชื่อ นามสกุลและหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการโอนเงนิที่ ได้ช าระเงนิค่าจองซือ้ 

- ก าหนดเวลารับจองซือ้ในกรณีช าระเป็นเงินโอน: รับจองซือ้หุ้นในวนัที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 
เวลา 9:00 น. – 16:00 น.  
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กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 
- ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ โปรดกรอกข้อมลูใน

ใบน าฝากพิเศษ (Special Pay In) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่แนบมาพร้อมกับ
ใบรับรองสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบ ุRef.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ตามที่
ระบไุว้ในหนงัสือรับรองสิทธิ (หากไม่ระบ ุRef”1 จะไม่สามารถท ารายการช าระเงินได้) และระบ ุRef.2 
เป็นหมายเลขบตัรประชาชน หรือเลขที่หนงัสอืเดินทาง หรือเลขที่ใบตา่งด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล 
ทัง้นี ้สามารถช าระเงินผา่น Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ผ่านช่องทางดงันี ้
1. สาขาของธนาคาร 2. ตู้  ATM 3. ตู้ฝากเงินอตัโนมตัิ (CBM) 4. ธนาคารออนไลน์ (scbeasy.com) 
- ช าระเป็นเงินค่าจองซือ้ด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  บริษัท

หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อการจองซือ้หุ้น หรือ CIMB Securities (Thailand) 
Co., Ltd. for Share Subscription โดยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์จะต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 1 
เมษายน 2558 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วนัท าการ ทัง้นี ้หากช าระด้วยแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัท่ีภายหลงัวนัท่ีหนงัสอืชี ้
ชวนมีผลใช้บงัคบัแตไ่มเ่กินวนัท่ี 1 เมษายน 2558 และหากช าระด้วยเช็ค ให้ลงวนัที่ภายหลงัวนัที่
หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกินวนัที่  1 เมษายน 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ 

- ต้องจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์จ านวน 1 ฉบบัต่อ 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ยกเว้น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั) 

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ซึ่งสามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call 
Center ของ TSD โทร. 02-229-2888  ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โทร. 02-638-8877 และ โทร. 02-670-
8641 บริษัทผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ โทร. 02-655-0685 ทัง้นี ้โปรดระบุ ชื่อ นามสกุลและหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์  

(ง) เว้นแตจ่ะได้รับแจ้งการเปลีย่นแปลงระยะเวลาการจองซือ้เป็นอย่างอื่นจากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้หุ้น 
(แบบ A) ใบรับรองสิทธิและเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้น
หรือหลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามที่ระบไุว้ใน ข้อ 6.7.1 (ค) 
สง่ไปยงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. (พกัเที่ยงเวลา 
12.30 – 13.30 น.) ของวนัท่ี 3 เมษายน 2558 

(จ) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้าบญัชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และ
จะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(ฉ) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในการงดรับช าระคา่จองซือ้ด้วยเงินสด 

(ช) ห้ามโอนเงิน หรือเช็ค ก่อนวนัเร่ิมต้นของระยะเวลาจองซือ้โดยเด็ดขาด 
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(ซ) ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ได้รับเอกสารทัง้หมดที่ถูกต้อง ชดัเจน และครบถ้วนภายหลงัวนัที่ 3 

เมษายน  2558 เวลา 16.00 น. (วนัสิน้สดุระยะเวลาจอง) อาจถือได้วา่เป็นการสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นของ
บริษัทฯ จึงขอสงวนสทิธิไมจ่ดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว  

(ฌ) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เง่ือนไขใน
การจองซือ้หุ้ นหรือข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีการจองซือ้หุ้ นตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจ ากดั ในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ในครัง้นี ้

(ญ) ใบรับรองสทิธิ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ 
ได้จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้น 1 ใบจอง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้นเทา่นัน้ 

(ฎ) ในกรณีผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้นตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้
หุ้น 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ หากจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสทิธิที่
จะได้รับจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั หรือระบุ
ข้อมูลดงักล่าวในเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นชุดเดียวกัน อาจส่งผลให้ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามสิทธิ
ทัง้หมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และบริษัท/ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่เห็นสมควร หรือไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

(ฏ) บริษัทฯ และผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในการงดรับจองซือ้ทางไปรษณีย์ 

(ฐ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการตามข้อ 6.7.1 (ง) แล้วจะขอยกเลิกการจอง
ซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่
ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (ก) ถึง (ฐ) ได้ 

6.7.2 ส าหรับบุคคลทั่วไป 

ผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลทัว่ไปจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หุ้ นขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น (แบบ B) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จอง
ซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจผกูพนัของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนา
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เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์  จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้
หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบ
ต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลง
นามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการ
รับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้
จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร 
และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า หรือรับรอง
ความถกูต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน: ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนที่
ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้
จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอื่นๆ กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ใน
ข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซือ้
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ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร ”แบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือ 
ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวนัท าการตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2558 จนถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมดีงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ลงทนุต้องช าระโดยเงินโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System) หรือโดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่กบั

ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้
จองซือ้ที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผล
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

- ในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมตัิหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชี
จองซือ้หุ้นท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นีต้้องกรอกข้อมลูในใบน าฝากพิเศษ (Special Payin) 
ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินมายงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมไ่ด้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะจอง
ซือ้ หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์แตไ่มส่ามารถช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ 
หรือเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ ทัง้นีต้้องกรอกข้อมูลในใบน าฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทย
พาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  โดยวิธีช าระเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
- หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 20-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวนัที่ 20-21 

เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค        หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ โดยช าระเป็นเช็คลงวนัท่ีไม่เกินวนัที่ 
21 เมษายน 2558 เท่านัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และ
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หากช าระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่
เกินวนัท่ี 21 เมษายน 2558 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวนัที่ 21 เมษายน 2558 ผู้จองซือ้จะต้อง
ช าระคา่จองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน (Good Fund) เทา่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้าบญัชีจอง
ซือ้หุ้นที่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั และโปรดน าสง่ตามเวลาที่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก าหนด 

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซือ้เป็นอย่างอื่นจากผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ (แบบ 
B) เอกสารการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสีย่งในการลงทนุท่ีเหมาะสม (Suitability 
Test) และเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือหลกัฐานที่แสดงว่ามีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 6.7.2 (ค) ส่งไปยงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(จ) ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทุกรายเข้าบญัชีเพื่อเรียกเก็บเงิน 
และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการตามข้อ 6.7.2 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (ก) ถึง (จ) ได้ 

6.7.3 ส าหรับนักลงทุนสถาบัน 

ผู้จองซือ้ที่เป็นนกัลงทนุสถาบนัจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่า จ านวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น (แบบ B) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือโดยผู้มี
อ านาจผกูพนัของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล
นัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ: ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of 
Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่าง
ลายมือช่ือที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง
ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จัดท าหรือรับรอง
ความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้ รับรอง
โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้องโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทน: ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้แทนที่
ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้
จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

การจองซือ้โดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซือ้ กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย
หรือตา่งด้าว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
เปิดบญัชีอื่นๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) กบัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ 
KYC/CDD ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร 
KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร ”แบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้คอื ตัง้แตเ่วลา 
9:00 น. – 16:00 น. ในวนัท าการตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2558 จนถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมดีงัตอ่ไปนี ้
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-  ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้  ทัง้นีต้้องกรอกข้อมลูในใบ
น าฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  โดยวิธีช าระเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
- หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 20-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวนัที่ 20-21 

เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกั
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยช าระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 
เมษายน 2558 เทา่นัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหาก
ช าระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกิน
วนัท่ี 21 เมษายน 2558 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวนัที่ 21 เมษายน 2558  ผู้จองซือ้จะต้อง
ช าระคา่จองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน (Good Fund) เทา่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้าบญัชีจอง
ซือ้หุ้นที่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั และโปรดน าสง่ตามเวลาที่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก าหนด  

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซือ้เป็นอย่างอื่นจากผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซือ้
จะต้องน าใบจองซือ้ (แบบ B) เอกสารการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 6.7.3 
(ก) พร้อมเงินคา่จองซือ้หุ้นหรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นตาม
ข้อ 6.7.3 (ค) สง่ไปยงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 
น. ของวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(จ) ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทุกรายเข้าบญัชีเพื่อเรียกเก็บเงิน 
และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการตามข้อ 6.7.3 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก) ถึง (จ) ได้ 

6.7.4 ส าหรับผู้มีอุปการคุณ 

ผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอปุการคณุจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่า จ านวน 1,000 หุ้นและเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น (แบบ B) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จอง
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ซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้หุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจผกูพนัของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของ
นิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงัตอ่ไปนี ้
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
(กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์และของผู้ปกครอง  (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์  จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้
หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบ
ต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรายช่ือผู้มีอ านาจลง
นามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องข้างต้นทัง้หมด ต้องได้รับการ
รับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้
จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร 
และให้รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า  หรือรับรอง
ความถกูต้องโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น และมีอายุไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซือ้แทน: ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจอง
ซือ้แทนที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล 
(ถ้ามี) 
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การจองซือ้โดยวิธีการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซือ้  กรณีผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย
หรือตา่งด้าว หรือนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือตา่งประเทศ เป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
เปิดบญัชีอื่นๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผู้
จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ผู้จองซือ้ดงักลา่วไม่จ าเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ 
Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือ
ผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ที่จะใช้บริการของศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดยประสงค์ฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA)” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร ”แบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือ 
ตัง้แตเ่วลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวนัท าการตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2558 จนถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมดีงัตอ่ไปนี ้
- ผู้ลงทนุต้องช าระโดยเงินโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System) หรือโดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่กบั

ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้
จองซือ้ที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้ด าเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผกูพันโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผล
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

- ในกรณีที่ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมตัิหรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ไมผ่า่น ผู้จองซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้  โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชี
จองซือ้หุ้นท่ีผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นีต้้องกรอกข้อมลูในใบน าฝากพิเศษ (Special Payin) 
ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) พร้อมสง่หลกัฐานการโอนเงินมายงัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้ หรือผู้
จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้แต่ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ หรือเงินที่ฝากอยู่
กบัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจอง
ซือ้ ทัง้นีต้้องกรอกข้อมลูในใบน าฝากพิเศษ (Special Payin) ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยวิธีช าระเงินมีดงัตอ่ไปนี ้
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- หากท าการจองซือ้ในวนัที่ 20-22 เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. และวนัที่ 20-21 
เมษายน 2558 เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกั
บญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยช าระเป็นเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 21 
เมษายน 2558 เทา่นัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหาก
ช าระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกิน
วนัท่ี 21 เมษายน 2558 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 9:00 น. – 12:00 น. ของวนัที่ 21 เมษายน 2558 ผู้จองซือ้จะต้อง
ช าระคา่จองซือ้เต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอน (Good Fund) เทา่นัน้ 

- ผู้จองซือ้ที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้าบญัชีจอง
ซือ้หุ้นที่ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่
สามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั และโปรดน าสง่ตามเวลาที่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก าหนด  

(ง) เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซือ้เป็นอย่างอื่นจากผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังานหรือสาขาของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยผู้จองซือ้
จะต้องน าใบจองซือ้ (แบบ B) เอกสารการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทนุที่
เหมาะสม (Suitability Test) และเอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 6.7.4 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นหรือ
หลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น หรือโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 6.7.4 (ค) ส่งไปยงัผู้จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที่ 22 เมษายน 
2558 

(จ) ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทุกรายเข้าบญัชีเพื่อเรียกเก็บเงิน 
และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้หุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

(ฉ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการตามข้อ 6.7.4 (ง) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และ
ขอเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์มีสทิธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (ก) ถึง (จ) ได้ 

การจองซือ้โดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ส าหรับบุคคลทั่วไป และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้
ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภท
อื่นๆ กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ด าเนินการจดัท าแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้แล้วภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องมีการควบคมุดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (User name) และรหสัผา่น (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัวา่ได้
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ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์ (Fact Sheet) 
และยินยอมผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วน และ/หรือ เอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อน
การสง่ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard 

Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
และเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์ (Fact Sheet) ในเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ โดยวิธีปฏิบตัิการจอง
ซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนท่ีผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

6.7.5 เอกสารอื่น (ถ้าม)ี 

เอกสารอื่นใดตามแตผู่้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยจะร้องขอ 

ในกรณีทีผู่้จองซือ้ไมป่ฏิบตัิตามข้อ 6.7 เร่ือง วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินคา่จองซือ้ หรือพบวา่เอกสารประกอบการ
จองซือ้ไม่ครบถ้วน ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซือ้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการ
ด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้อยา่งเป็นธรรม 

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หากมีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเกินกวา่จ านวนหุ้นที่จดัสรรให้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.2 ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 
6.2 จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัสรรหุ้นตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.6 ส าหรับผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรร
หรือได้รับจดัสรรน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้จะได้รับคืนเงินคา่จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 

6.9 เหตุและวิธีการในการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

6.9.1 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุนที่ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ 
จะด าเนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ที่ผา่นตน โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จอง
ซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นครบตามจ านวนที่จองซือ้ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของผู้จองซือ้หุ้น หรือช าระ
เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชี
ธนาคารที่เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับช าระเงินคืน ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในการคืนเงิน
ดงักลา่วเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 14 วนันบั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแต่ละกลุ่ม โดยผู้จองซือ้หุ้นจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้
ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุม่ ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับดอกเบีย้
ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 
14 วนัดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัท่ีผู้จองซือ้หุ้นได้รับคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้วตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ตาม 
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นโดย
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ถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้หุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/
หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดหรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ 
ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะไม่ รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.2 กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญที่จองซือ้ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นที่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ จะ
ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ที่ผา่นตน โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นท่ีจองซือ้ผา่นตนท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นครบตามจ านวนที่จองซือ้ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ในช่ือของผู้จองซือ้หุ้ น หรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทัง้นีห้ากผู้จองซือ้ไม่แนบ
ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับช าระเงินคืน ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินดงักลา่ว เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่
ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแต่ละกลุม่ ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นในสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นของผู้จองซือ้หุ้นแต่ละกลุม่ ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่วจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัท่ี
ผู้จองซือ้หุ้นได้รับคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้วตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็ค
คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืน
เงินคา่จองซือ้หุ้นแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้หุ้นจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดหรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ 
ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.3 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ 
จะด าเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น อนัเนื่องมาจากการถกูตดัสิทธิการ
จองซือ้เพราะไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นตามเช็คคา่จองซือ้หุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ 
โดยผู้จองซือ้ต้องติดตอ่ขอรับเช็คฉบบัดงักลา่วคืนจากผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึ่ง
เป็นผู้ รับจองซือ้ภายใน 14 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นแตล่ะกลุม่ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ จากผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ในกรณีที่ผู้จองซือ้
หุ้นไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 



สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 หน้าที ่32 

6.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 เง่ือนไขในการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้นสามญั 
โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือบริษัทที่ออก และ/หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ใช้สทิธิยกเลกิการเสนอขายหรือการจดัจ าหนา่ยหุ้นสามญัในครัง้นี ้ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้หุ้นทนัที 

(ข) กรณีเกิดเหตกุารณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออก และ/หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
โดยผู้จองซือ้จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ ผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ที่รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นที่ยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยไม่มี
ดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ๆ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารในช่ือของผู้จองซือ้หุ้น หรือช าระเป็น
เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ทัง้นีห้ากผู้จองซือ้ไมแ่นบส าเนาหน้าแรกของสมดุบญัชีธนาคารที่
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพื่อรับช าระเงินคืน ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินดงักลา่ว 
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้
ในใบจองซือ้ภายใน 14 วันนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หุ้ นของผู้ จองซือ้หุ้ นแต่ละกลุ่มหรือนับแต่วันที่เกิด
เหตกุารณ์ตาม (ข) ทัง้นี ้กรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์รายที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้น ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีผู้จองซือ้หุ้น
ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นแล้วโดยชอบ และ
ผู้จองซือ้หุ้นจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดหรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ 
ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักลา่ว  

6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะท าหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นให้กบับริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นท่ีจองซือ้ในการเสนอขายในครัง้นี ้โดยผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอให้น าหุ้นสามญัที่ตนได้รับการจดัสรรเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) 
เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกตา่งกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งจะท าให้ผู้จองซือ้ไม่สามารถขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น 
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ดงันัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่
ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 6.10 (ก) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 ตามข้อ 6.10 (ข) 
ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่  600 กรณีนี ้
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญตามจ านวนที่ผู้ จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตาม
อตัราที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การถอนหุ้นสามญัที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้ที่น าฝากบญัชีดงักลา่วอาจจะไม่สามารถถอนหุ้น
สามญัได้ทนัทีภายในวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    

(ค) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ จองซือ้ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยูท่ี่
ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่
ได้รับการจดัสรรจะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น 
ซึง่ผู้จองซือ้อาจจะได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นที่
เรียบร้อย 

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมร่ะบเุลอืกกรณีใดกรณีหนึง่ในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบญัชีของ
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

 



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 4 หน้าที ่1 

1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัใน
ฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดงักลา่ว
ถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอ
รับรองวา่ 

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ได้
แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลู
ในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน  ณ  วนัที่  21 พฤศจิกายน 2557  
ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้          นายสมพร จิตเป็นธม   หรือ                    นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า  เ ป็ น ผู้ ล ง
ลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ               นายสมพร จิตเป็นธม     
หรือ          นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 
2. นายซกิมนัต์ สตรอม กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

 

 

 



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 4 หน้าที ่2 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

4. นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

 

 
5. นางสาว สาวรีย์ สวสัดีจนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

 
    

ผู้ รับมอบอ านาจ นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

 

    

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า เลขานกุารบริษัท  

 

  



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 4 หน้าที ่3 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัใน
ฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 
หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้         นายสมพร จิตเป็นธม   หรือ                 นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า  เ ป็ น ผู้ ล ง
ลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ            นายสมพร จิตเป็นธม     
หรือ                   นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสมบรูณ์เกียรติ เกษม
สวุรรณ 

กรรมการบริษัท  / 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการอิสระ 

 

 
2. รองศาสตราจารย์  ดร. สาธิต 

พะเนียงทอง 
กรรมการบริษัท  / 

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 

 

 
3. นายอาริลด์ เฮาแกน กรรมการบริษัท  / 

กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 

 

 
    

ผู้ รับมอบอ านาจ นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

 

    

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า เลขานกุารบริษัท  

  



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 4 หน้าที ่4 

2. เจ้าของหลักทรัพย์ (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน)) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัใน
ฐานะผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้
ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้         นายสมพร จิตเป็นธม   หรือ           นางสาวมณัฑนี สรุกาญจน์กลุ  เ ป็ น ผู้ ล ง
ลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วยหากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ             นายสมพร จิตเป็นธม     
หรือ   นางสาวมณัฑนี สรุกาญจน์กลุ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้อง
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ กรรมการ  

 
2. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ  

 
    

ผู้ รับมอบอ านาจ นายสมพร จิตเป็นธม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

    

ผู้ รับมอบอ านาจ นางสาวมณัฑนี สรุกาญจน์กลุ เลขานกุารบริษัท  

 

  



สว่นที่ 4 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 4 หน้าที ่5 

3. ที่ปรึกษาทางการเงิน (ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน)) 

ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอ
รับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสทิธิไชย มหาคณุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
Head, Corporate Finance and 
Equity Capital Markets Group 

 

 

 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชยี โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 

36 -  M.S. in Finance, Boston 
University, USA 

- B.S. in Finance, Suffolk 
University, USA 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 53/2548 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 30/2547 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
   (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 17  
    ปี 2556 

0.00 
(1 หุ้น) 

- 2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557  
2555 – 2556 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท โทรีเซนอินโดไชน่า เอส.เอ. 
Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizer 
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
Mermaid International Ventures 
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Seascape Surveys Pte. Ltd. 
Subtech Limited (Seychelles) 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั 
Asia Offshore Drilling Limited 
Asia Offshore Rig 1 Limited 
Asia Offshore Rig 2 Limited 
Asia Offshore Rig 3 Limited 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี 
Petrolift Inc. 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท เลควดู คนัทรีคลบั จ ากดั 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เลควดู แลนด์ จ ากดั 
นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

55 -  Master’s Degree (EMBA),  
Sasin Graduate School of 
Business,  Chulalongkorn 
University in a joint 
program with Kellogg   
Graduate School of 
Management of 
Northwestern University 

-  Singapore Polytechnic with 
a Diploma in Production   
Engineering 

-  Completed Finance for 
Senior Executives, Harvard 
University, USA 

-  หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 165/2555 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

0.00 
(1 หุ้น) 

- 2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557  
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร   
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Baconco Company Limited 
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
Mermaid International Ventures 
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Seascape Surveys Pte. Ltd. 
Subtech Limited (Seychelles) 
Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2547 – 2554 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการบริหารอาวโุส 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการบริหารอาวโุส 

บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
Qing Mei Pte. Ltd. 
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 

นายสมพร จิตเป็นธม 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

54 - Master in Public Policies, 
Harvard University, USA 

- Bachelor of Science in 
Business Administration, 
Boston University, USA 

- หลกัสตูรนกับริหารการคลงัรุ่น 
   ที่ 3 จากกระทรวงการคลงัและ 
   สถาบนันโยบายเศรษฐกิจการ
คลงั 

- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ 
   ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
   ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและ 
   องค์การมหาชนจากสถาบนั 
   พระปกเกล้า 

- - 2558 – ปัจจบุนั 
 
2556 – 2558  
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่
สายงานกลยทุธ์ 
กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
รักษาการกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ และผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชี 
และการเงิน 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

- อบรมผู้บริหารระดบัสงูส าหรับ 
   ผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ 
- อบรม The Asia Pacific 

Bankers Congress 
- อบรม Central Bank Policies 
   and Operations in the 

Money and Foreign 
Exchange Markets 

- หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP 
178/2556) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนั 

   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – 2556  

กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
ธนาคารเพื่อการน าเข้าและสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

นายซิกมนัต์ สตรอม 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  / กรรมการผู้จดัการ 

58 - Master in computer 
Science, Finance / 
Administration, EDB 
Hoeyskolen, Norway 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 182/2556 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการ
ผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
 
The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2553 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2546 – 2556 
2557 – ปัจจบุนั 
2552 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
Managing Director 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ/Managing Director 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ/Managing Director 

Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers  
Thoresen (Indochina) S.A. 
 
Thoresen-Vinama Company Limited 
 
Thoresen-Vinama Logistic Company Limited 
 

นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ 
กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

69 - B.S. Degree in Electrical 
Engineering, North Carolina 
State University, USA 

- Professional Degree in 
Electrical Engineering, 
North Carolina State 
University, USA 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 96/2550 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2545 – ปัจจบุนั 
2546 – 2555  
2549 – 2554  

กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน   
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัทเงินทนุ แอ็ดวานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท หมอมี จ ากดั 
บริษัท ขนสง่ จ ากดั 

รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต 
พะเนียงทอง 
กรรมการบริษัท / กรรมการ

61 - Ph. D. (Operations 
Management and Finance), 
University of Wisconsin, 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน  / 
กรรมการอิสระ 

USA 
- M.Eng (Industrial and 

Systems Engineering), 
University of Wisconsin, 
USA 

- B.S. (Industrial and 
Manufacturing 
Engineering), University of 
Wisconsin, USA 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 128/2553 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่น 13/2556 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 
2544 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 

ก าหนดคา่ตอบแทน 
Associate Professor, 
Department Head, 
Executive Director  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

 
Sasin Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University  
 
บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 

นายอาริลด์ เฮาแกน 
กรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

52 - Master of International 
Management, Thunderbird 
School of Global 
Management, USA 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 
2544 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
Director 
Honorary Consul 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Avilion Limited, Hong Kong 
Royal Norwegian Consulate, Ho Chi Minh City, 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

- Bachelor of Business 
Administration, University of 
San Francisco, USA 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 182/2556 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
2550 – 2553  

 
Commercial Director - Asia 

Vietnam 
Yara International 

นางสาว สาวรีย์ สวสัดีจนัทร์ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

28 -  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- - 2557 – ปัจจบุนั 
2551 – 2557 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผู้ตรวจสอบบญัชี – Senior 
Audit Assistant 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั 

 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท นายเฉลิมชัย  

มหากิจศิริ 
นายเชีย วัน ฮัท 

โจเซฟ 
นายสมพร จิต

เป็นธม  
นายซิกมันต์  
สตรอม 

นายสมบูรณ์
เกียรติ เกษม

สุวรรณ 

รศ. ดร. สาธิต  
พะเนียงทอง 

นายอาริลด์  
เฮาแกน 

นางสาวสาวรีย์ 
สวัสดีจันทร์ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน)  

X, // /, // /, // /, // / / /  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) /, // /, //       
Baconco Company Limited /   X     
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. /   /     
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั / /       



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

บริษัท นายเฉลิมชัย  
มหากิจศิริ 

นายเชีย วัน ฮัท 
โจเซฟ 

นายสมพร จิต
เป็นธม  

นายซิกมันต์  
สตรอม 

นายสมบูรณ์
เกียรติ เกษม

สุวรรณ 

รศ. ดร. สาธิต  
พะเนียงทอง 

นายอาริลด์  
เฮาแกน 

นางสาวสาวรีย์ 
สวัสดีจันทร์ 

Seascape Surveys Pte. Ltd. / /       
Subtech Limited (Seychelles) / /       
Subtech Qatar Diving & Marine Services 
LLC 

/ /       

Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  / /       
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั / /       
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั / /       
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั / /       
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี / /       
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี / /       
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี / /       
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. / /       
Mermaid International Ventures / /       
Asia Offshore Drilling Limited /        
Asia Offshore Rig 1 Limited /        
Asia Offshore Rig 2 Limited /        
Asia Offshore Rig 3 Limited /        
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั / / /      
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั / / /      
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั / / /      
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั / / /      
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั /        
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี /        



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

บริษัท นายเฉลิมชัย  
มหากิจศิริ 

นายเชีย วัน ฮัท 
โจเซฟ 

นายสมพร จิต
เป็นธม  

นายซิกมันต์  
สตรอม 

นายสมบูรณ์
เกียรติ เกษม

สุวรรณ 

รศ. ดร. สาธิต  
พะเนียงทอง 

นายอาริลด์  
เฮาแกน 

นางสาวสาวรีย์ 
สวัสดีจันทร์ 

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) /, // /       
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) /, // /, // /, //      
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั X        
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) /        
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) /        
บริษัท เลควดู คนัทรีคลบั จ ากดั /        
บริษัท เลควดู แลนด์ จ ากดั /        
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั  /       
Thoresen (Indochina) S.A. /   /     
Thoresen-Vinama Company Limited    X     
Thoresen-Vinama Logistic Company 
Limited 

   X     

Baria Joint Stock Company of Services for 
Import Export of Agro-Forestry Products 
and Fertilizers  

/   /     

หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร 

  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

รายละเอียดของเลขานุการบริษัทของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน PMTA 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวเปมิกา ชว่งฉ ่า 
เลขานกุารบริษัท 

30 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
หลกัสตูรภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Company 
Secretary Program (CSP) 
รุ่น 54/2556 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียกฎหมายธุรกิจ
ส าหรับบคุคลทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
2550 – 2556  

เลขานกุารบริษัท 
เจ้าหน้าที่ก ากบัการ
ปฏิบตัิงานและหลกัทรัพย์ 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 2557 ได้มีมติแตง่ตัง้นางสาวเปมิกา ช่วงฉ ่า ให้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัท และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดงันี ้

 ให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อก าหนด กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องสม ่าเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั
ให้คณะกรรมการทราบ 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

 จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึปฏิบตัิตา่งๆ 

 บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้ ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและมติที่ประชมุคณะกรรมการ 

 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 

 ดแูลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 

 ดแูลเอกสารส าคญัของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปี หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการหรือผู้บริหาร 

 
  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ Baconco Company Limited 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นายซิกมนัต์ สตรอม 
ประธานกรรมการบริษัท 

58 - Master in computer 
Science, Finance / 
Administration, EDB 
Hoeyskolen, Norway 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 182/2556 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2546 – 2556 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการ
ผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
Managing Director 
ประธานกรรมการ 
Managing Director 
ประธานกรรมการ 
General Director 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
 
The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC 
Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers  
Thoresen (Indochina) S.A. 
 
Thoresen-Vinama Company Limited 
 
Thoresen-Vinama Logistic Company Limited 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการบริษัท 

36 -  M.S. in Finance, Boston 
University, USA 

- B.S. in Finance, Suffolk 
University, USA 

- - 2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 53/2548 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 30/2547 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
   (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 17  
    ปี 2556 

2555 – 2556 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท โทรีเซนอินโดไชน่า เอส.เอ. 
Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizer 
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
Mermaid International Ventures 
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Seascape Surveys Pte. Ltd. 
Subtech Limited (Seychelles) 
Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั 
Asia Offshore Drilling Limited 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Asia Offshore Rig 1 Limited 
Asia Offshore Rig 2 Limited 
Asia Offshore Rig 3 Limited 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี 
Petrolift Inc. 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท เลควดู คนัทรีคลบั จ ากดั 
บริษัท เลควดู แลนด์ จ ากดั 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

55 -  Master’s Degree (EMBA),  
Sasin Graduate School of 
Business,  Chulalongkorn 
University in a joint 
program with Kellogg   

0.00 
(1 หุ้น) 

- 2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557  
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

Graduate School of 
Management of 
Northwestern University 

-  Singapore Polytechnic with 
a Diploma in Production   
Engineering 

-  Completed Finance for 
Senior Executives, Harvard 
University, USA 

-  หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 165/2555 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการบริหารอาวโุส 
กรรมการบริหาร 

Baconco Company Limited 
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
Mermaid International Ventures 
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
Seascape Surveys Pte. Ltd. 
Subtech Limited (Seychelles) 
Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
Qing Mei Pte. Ltd. 
บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2556 – ปัจจบุนั 
2547 – 2554 

กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการบริหารอาวโุส 

บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 

Mr. Pierre Siquet 
General Director 

47 - Industrial Engineer, Institut 
Superieur Industriel De 
Huy, Belgium 

- - 2554 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2553 – 2554 
2541 – 2553 

General Director 
Commercial Director 
General Director 
General Manager/Director 

Baconco Company Limited  
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
Emsa Vietnam Company Limited  
Scansiaviet Company Limited  

Mr. Didier Pinguet 
Deputy General Director / 
Commercial Director / Acting 
Sales Manager 

51 -  Bachelor Degree in Sales 
and Marketing, Chambres 
De Commerce Et 
D’Industrie, France 

- - 2554 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2551 – 2553 

Deputy General Director & 
Commercial Director 
Acting Sales Manager 
Commercial Director 
Export Manager 

Baconco Company Limited  
 
 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
SDP Company Limited  

Mr. Ho Ngoc Chau 
Financial and Administrative 
Director 

48 -  MBA, CFVG (Centre 
Franco-Vietnamien de 
formation à la Gestion), 
Vietnam 

-  Electrical Engineer, 
Polytechnic University, 
Vietnam 

- - 2546 – ปัจจบุนั Financial and 
Administrative Director 

Baconco Company Limited  

Mr. Nguyen Dang Cat 
Plant Manager 

40 - Chemical Engineer, 
Hochiminh University of 
technology, Vietnam 

- - 2546 – ปัจจบุนั Plant Manager Baconco Company Limited  

Mr. Ngo Xuan Giang 35 - Construction Engineer, - - 2553 – ปัจจบุนั Hai Phong Office Manager Baconco Company Limited  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

Hai Phong Office Manager Vietnam Maritime 
University, Vietnam 

2549 – 2553 Agency Manager Vinama Agencies Company Limited  

 

 

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของ PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นายซิกมนัต์ สตรอม 
กรรมการบริษัท / กรรมการ
ผู้จดัการ 

58 - Master in computer 
Science, Finance / 
Administration, EDB 
Hoeyskolen, Norway 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 182/2556 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- - 2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
2546 – 2556 

กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการ
ผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
Managing Director 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
 
The NORDIC Chamber of Commerce in HCMC 
Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizers  
Thoresen (Indochina) S.A. 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2552 – ปัจจบุนั 
2552 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 

ประธานกรรมการ 
Managing Director 
ประธานกรรมการ 
General Director 

Thoresen-Vinama Company Limited 
 
Thoresen-Vinama Logistic Company Limited 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการบริษัท 

36 -  M.S. in Finance, Boston 
University, USA 

- B.S. in Finance, Suffolk 
University, USA 

- หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 53/2548 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 30/2547 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู  
    สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
   (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 17  
    ปี 2556 

- - 2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2557 
2555 – 2556 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานกรรมการบริหาร  
ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
Baconco Company Limited 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท โทรีเซนอินโดไชน่า เอส.เอ. 
Baria Joint Stock Company of Services for Import 
Export of Agro-Forestry Products and Fertilizer 
บริษัท เอ็มทีอาร์-3 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-4 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
บริษัท เอ็มทีอาร์-5 (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีด ี
Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
Mermaid International Ventures 
บริษัท ซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

Seascape Surveys Pte. Ltd. 
Subtech Limited (Seychelles) 
Subtech Qatar Diving & Marine Services LLC 
Mermaid Offshore Services Pte. Ltd.  
บริษัท เมอร์เมด ดริลลิ่งค์ จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จ ากดั 
บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จ ากดั 
Asia Offshore Drilling Limited 
Asia Offshore Rig 1 Limited 
Asia Offshore Rig 2 Limited 
Asia Offshore Rig 3 Limited 
บริษัท ยเูอ็มเอส ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
บริษัท ยเูอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี 
Petrolift Inc. 
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2548 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท เลควดู คนัทรีคลบั จ ากดั 
บริษัท เลควดู แลนด์ จ ากดั 

นายลี เวย เซียง 
กรรมการบริษัท 

36 - Diploma in Accountancy, 
Ngee Ann Polytechnic, 
Singapore 

- Institute of Chartered 
Secretaries & 
Administrators (ICSA) 

- Admitted as an 
Associate Member in 
2005  

- Practiced Chartered 
Secretary since 2007 

- - 2547 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2545 – 2547 
 

Senior Manager 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
Assistant Associate  
 

Tricor Evatthouse Corporate Services  
บริษัท โทรีเซน ชิปปิง้ สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท โทรีเซน ชาเตอร์ร่ิง (พีทีอีพ) แอลทีดี 
บริษัท ทอร์ ฮอไรซนั ชิปปิง้ พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท ทอร์ เฟรนด์ชิป ชิปปิง้ พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท ทอร์ ฟอร์จนู ชิปปิง้ พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท แอตแลนตสิ ออฟชอร์ คอนสตรัคชัน่ พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท โซลีอาโด โฮลดิง้ส์ พีทีอี แอลทีดี 
Evatthouse Corporate Services Pte Ltd  

Mr. Pierre Siquet 
Commercial Director 

47 - Industrial Engineer, Institut 
Superieur Industriel De 
Huy, Belgium 

- - 2554 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2553 – 2554 
2541 – 2553 

General Director 
Commercial Director 
General Director 
General Manager/Director 

Baconco Company Limited  
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 
Emsa Vietnam Company Limited  
Scansiaviet Company Limited  

Mr. Didier Pinguet 
Commercial Director 

51 -  Bachelor Degree in Sales 
and Marketing, Chambres 
De Commerce Et 
D’Industrie, France 

- - 2554 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

Deputy General Director & 
Commercial Director 
Acting Sales Manager 
Commercial Director 

Baconco Company Limited  
 
 
PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd. 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
/ ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ใน Baconco 

(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2551 – 2553 Export Manager SDP Company Limited  

 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อ PMTA Baconco PMTA SG 
1. นายเฉลมิชยั มหากิจศิริ X, // / / 
2. นายซกิมนัต์ สตรอม /, // X / 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ /, // /  
4. นายสมพร จิตเป็นธม /, //   
5. นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสวุรรณ /   
6. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง /   
7. นายอาริลด์ เฮาแกน /   
8. นายล ีเวย์ ชงุ   / 
หมายเหต:ุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างาน

ก ากับดูแลการปฏบิตังิาน 

 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวกมลพฒัน์ จงใจสรุธรรม 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ 

35 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ (การวิเคราะห์
และการสร้างตวัแบบธุรกิจ) 
วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

- Certified Public 
Accountant (CPA) of 
Thailand (No.9588) 

- Internal Auditing 
Certificate Program 
(IACP) # 6/2555, สภา
วิชาชีพบญัชี 

- - พฤษภาคม 2557 – 
ปัจจบุนั 
 
พฤษภาคม 2554 – 
เมษายน 2557 
 
มกราคม 2550 – 
เมษายน 2554 
 
พฤษภาคม 2547 –
สิงหาคม 2549 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 
หวัหน้าหน่วยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร 
 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ 
 
 
ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบบญัช ี

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัติง้ จ ากดั 
 
 
Mazars (Thailand) Limited 

นางสาวรัญชน์ภาวี แดงน้อย 
เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ, 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของ TTA 
3 กนัยายน 2555 

46 - Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP), Thai Institute of 
Directors (IOD) 

- Diploma of Director 
Certification Program, 

- - 3 กนัยายน 2555 – 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 
คณะท างานเฉพาะกิจเพื่อ
เผยแพร่มาตรฐานการสอบ
บญัชี, คณะกรรมการวิชาชีพ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สภาวิชาชีพบญัช ี
 
 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

Australian Institute of 
Company Directors 

- Director Certification 
Program (DCP), Thai 
Institute of Directors 
(IOD) 

- Qualified Public 
Accountant in Thailand 
(CPA) 

- Master of Science in 
Financial Management 
(MScFM), University of 
East London, London 

 
- Master of  Business 

Administration (MBA), 
Huron University, London 

- Bachelor of Business 
Administration 
(Accounting), 
Ramkhamhaeng 

 
 

กนัยายน 2554 – 
สิงหาคม 2555 

 
กนัยายน 2552 – 
สิงหาคม 2554 
 
เมษายน 2550 – 
สิงหาคม 2552 
 
 

 

บญัชีด้านการสอบบญัช ี
 
Associate Principal, Audit 
 
 
Director, Audit 
 
 
Associate Principal, 
Effective Audit 

 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. ,  
Thailand 
 
KPMG Limited,  
Vietnam 
 
KPMG LLP, Global Service Center,  
New Jersey, USA 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

University 

อบรมสมันา (During 2013) 

- 2013 Asian 
Confederation of Institute 
of Internal Auditors 
Conference, The Institute 
of Internal Auditor 

- วิธีการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน, สภา
วิชาชีพบญัชี 

- การบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์กรแนว COSO – ERM, 
สภาวิชาชีพบญัช ี

- COSO – 2013 กรอบ
แนวทางระบบการควบคมุ
ภายในใหมล่า่สดุ, สภา
วิชาชีพบญัชี 

- การประเมินคณุภาพการ
ด าเนินงานขององค์กร – 
การตรวจสอบคณุภาพเชิง



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 4 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

องค์กร, สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย 

- Adding Value Using Risk-
Based Auditing, สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแหง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP 44/2556) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud 
Risk Management 
(MFM10/2556) จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the 
System of Internal 
Control and Risk 
Management (MIR 
15/2556) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 5 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

Internal Audit Function 
(MIA 15/2556) จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Diploma 
Examination Exam 
(EXAM 36/2556) จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Monitoring the 
Quality of Financial 
Reporting (MFR 18/2556) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Special Sub-Committee 
on Auditing Standards of 
The Federation of 
Accounting Professions 
of Thailand (FAP) 

- CFO Certificate Program, 
The Federation of 
Accounting 

- Professions of Thailand 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 6 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

ประสบการณ์ท างาน 

ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

Business Management 
for Internal Audit, The 
Federation of Accounting 
Professions of Thailand 
(FAP) 

- 19th National Conference 
of Accountants, The 
Federation of Accounting 
Professions of Thailand 
(FAP) 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 7 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน 
 

ชื่อ – สกลุ / ต าแหน่ง / อาย ุ คณุวฒิุทางการศกึษา ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหวา่ง
ผู้บริหาร 

สดัสว่น 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 
(%) 

 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ (ปี) ประสบการณ์ท างาน 

  
 ชว่งระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางอไุร ปลืม้ส าราญ 60 - ปริญญาตรี สาขาบริหารจดัการ - - ก.ค. 53 – ปัจจบุนั 
 
 
2553 
 
2548 – 2553 
 
 
2547 – 2548 
2543 – 2547 
 
2534 – 2543 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานบริหารความเสี่ยง 
และก ากบัดแูล  
Senior corporate 
audit manager 
GM country manager of 
the group of Company in  
Indonesia 
Finance director 
Corporate audit  
process manager 
Country controller 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
The Dow Chemical Ltd. 
 
The Dow Chemical Ltd. 
 
 
The Dow Chemical Ltd. 
The Dow Chemical Ltd. 
 
The Dow Chemical Ltd. 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่     และการบญัชีจากมหาวิทยาลยั   
สายงานบริหารความเสี่ยง      Woodbury สหรัฐอเมริกา   
และการก ากบัดแูล  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    
12 กรกฎาคม 2553     จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  - หลกัสตูร Director Certification    
    Program (DCP 176/2556)    
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั   
    กรรมการบริษัทไทย (IOD)   
  - หลกัสตูร Diploma    
    Examination Exam (EXAM    
    41/2557) จากสมาคมสง่เสริม   
    สถาบนักรรมการบริษัทไทย    
    (IOD)   

 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 
ข้อเปรียบเทยีบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ

เวียดนาม



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 1 

ข้อเปรียบเทียบทางกฎหมายของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  

หัวข้อที่ 1: โครงสร้างกฎหมาย 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

1.  ระบบกฎหมาย โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกฎหมาย
ลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) 

โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศเวียดนามเป็นระบบ
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) 

โครงสร้างระบบกฎหมายของประเทศไทยและเวียดนามตา่งก็เป็นระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Civil Law) เช่นเดียวกนั โดยระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรนัน้คือระบบกฎหมายที่ให้
ความส าคญักบักฎหมายที่ได้มีการตราขึน้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึน้และมีการน าคดขีึน้สูศ่าล ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีความจากตวับทกฎหมายที่ได้บญัญตัิไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นส าคญั โดยค าพิพากษาของศาลที่ได้ตดัสนิไว้ในคดีก่อนๆ ไมถื่อวา่เป็นกฎหมาย แตอ่าจถือวา่เป็นบรรทดัฐานและแบบอย่างในการตีความและ ปรับใช้กฎหมายใน
ประเทศไทยเท่านัน้ ในเวียดนามเฉพาะค าพิพากษาและค าวินิจฉยัซึ่งออกโดยศาลประชาชนสงูสดุ  (Supreme People's Court) ตามประมวลวิธีพิจารณาคดี (cassation procedures) 
เทา่นัน้จึงจะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการอ้างอิงโดยศาลท้องถ่ิน 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

2.  ระบบศาล ศาลไทยแต่ละศาลแยกกนัท าหน้าที่อย่างเป็นอิสระต่อกนั มี
อ านาจเด็ดขาดเฉพาะของแตล่ะศาลประกอบด้วย 

1.  ศาลยตุิธรรม คือ ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ทัง้ปวงมี 3 ชัน้ คือ ศาลชัน้ต้น ศาลอทุธรณ์ และศาล
ฎีกา 

2.  ศาลปกครอง คือ ศาลที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา

ระบบศาลตามกฎหมายเวียดนามประกอบด้วย 

1.   ศาลประชาชนสงูสดุ (Supreme People's Court) คือ 
ศาลประชาชนชัน้สูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีในชัน้สงูสดุของเวียดนาม โดย      
ศาลประชาชนสงูสดุประกอบด้วย 

(ก)  สภาผู้พิพากษา (Council of Judges) แหง่ศาล



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 2 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
พิพากษาคดีในทางปกครองที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสว่นท้องถ่ิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กบัประชาชน 
ศาลปกครองมี 2 ชัน้ คือ ศาลปกครองชัน้ต้นและศาล
ปกครองสงูสดุ 

3.  ศาลรัฐธรรมนญู คือ ศาลที่มีอ านาจหน้าที่วินิจฉยัชีข้าด
กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ  ว่าขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนญูหรือไม ่

4.  ศาลทหาร คือ ศาลที่มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีที่ทหารกองประจ าการกระท าผิดตาม
กฎหมายพระธรรมนญูศาลทหาร 

ประชาชนสงูสดุ 

(ข)  ศาลทหารกลาง (Central Military Court) 

(ค)  ศาลอาญา (Criminal Courts) 

(ง)  ศาลแพง่ (Civil Courts) 

(จ)  ศาลเศรษฐกิจ (Economic Courts) 

(ฉ)  ศาลแรงงาน (Labour Courts) 

(ช)  ศาลปกครอง (Administrative Courts) 

(ซ)  ศาลอทุธรณ์ (Appellate Courts) และ 

(ฌ)  ศาลช านญัพิเศษ (Specialized Courts) อื่นๆ 
ตามทีค่ณะกรรมาธิการสภาแหง่ชาตกิ าหนดตาม
การร้องขอจากอธิบดีผู้พิพากษา (Chief Judge)  
ศาลประชาชนสงูสดุ 

ในส่วนของอ านาจการพิพากษาตัดสินคดีนัน้ ศาล
ประชาชนสูงสุดมีอ านาจ คือ (1) พิจารณาทบทวนค า
พิพากษาหรือค าวินิจฉัยชัน้ต้นของศาลชัน้ถัดไปซึ่งยัง
ไม่ได้มีการบังคับ ตามกระบวนการอุทธรณ์ และ (2) 
พิจารณาทบทวนค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยซึ่งมีการ



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 3 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
บังคับตามกฎหมาย ตามที่ ได้มีการโต้แย้งภายใต้
กระบวนการพิจารณาคดีหรือกระบวนการพิจารณาคดี
ใหม ่

2.   ศาลประชาชน (People's Courts) ประจ านครและ/หรือ
จงัหวดัซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุจากสว่นกลาง (คือ ศาล
ชัน้ถัดจากศาลประชาชนสูงสุด) ("ศาลประชาชน
จังหวัด") โดยศาลประชาชนจงัหวดั ประกอบด้วย  

(ก) คณะกรรมการผู้พิพากษา (Judge Committee) 

(ข) ศาลอาญา 

(ค)  ศาลแพง่  

(ง)  ศาลเศรษฐกิจ  

(จ)  ศาลแรงงาน  

(ฉ)  ศาลปกครอง และ 

(ช)  ศาลช านญัพิเศษอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการสภา
แห่งชาติก าหนดตามการร้องขอจากอธิบดีผู้
พิพากษา (Chief Judge)  ศาลประชาชนสงูสดุ 

ในสว่นของอ านาจการพิพากษาตดัสนิคดี ศาลประชาชน
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 4 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
จงัหวดัมีอ านาจ คือ (1) พิจารณาพิพากษาคดใีนชัน้ต้น
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิไว้ (2) วินิจฉยัค าอทุธรณ์ค า
พิพากษาชัน้ต้นของศาลชัน้ถดัไปซึง่ยงัไมไ่ด้มีการบงัคบั 
และ (3) พิจารณาทบทวนค าพิพากษาหรือค าวินจิฉยัซึง่
มีการบงัคบัตามกฎหมาย ตามทีไ่ด้มีการโต้แย้งภายใต้
กระบวนการพิจารณาคดีหรือกระบวนการพิจารณาคดี
ใหม ่

3. ศาลประชาชนประจ าแขวงและ  /หรือเมืองซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมส่วนภูมิภาค คือ ศาลชัน้ถัดจากศาล
ประชาชนจงัหวดั    ("ศาลประชาชนแขวง")  โดยศาล
ประชาชนแขวงมิได้มีคณะกรรมการผู้พิพากษา และ
ไม่ได้แบ่งออกเป็นศาลที่ รับผิดชอบในการพิจารณา
พิพากษาคดี ในแต่ละสาขาเ ป็นการเฉพาะ เช่น 
คดีอาญา แพ่ง เศรษฐกิจ แรงงานหรือปกครอง ดงัเช่น
ในกรณีของศาลประชาชนจงัหวดั 

ในสว่นของอ านาจการพิพากษาตดัสนิคดี ศาลประชาชน
แขวงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทัง้ปวงในชัน้ต้น 
เช่น ข้อพิพาททางแพ่ง ข้อพิพาทแรงงาน ข้อพิพาททาง
ธุรกิจและการค้า ค าขอทางแพ่งและคดีปกครอง ยกเว้น
คดีพิเศษซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของศาลประชาชนแขวง



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 5 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ศาลประชาชนแขวงมิได้มี
คณะกรรมการผู้พิพากษา และไม่ได้แบ่งออกเป็นศาลที่
รับผิดชอบในการพิจารณาพิพากษาคดีในแต่ละสาขา
เป็นการเฉพาะ เช่น คดีอาญา แพ่ง เศรษฐกิจ แรงงาน
หรือปกครอง ดงัเช่นในกรณีของศาลประชาชนจงัหวดั 

4.   ศาลทหาร คือ ศาลที่จดัตัง้ขึน้ภายในกองทพัประชาชน
เวียดนาม (Vietname People's Army) เพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีที่จ าเลยเป็นทหาร และคดีอื่นๆ ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ โดยศาลทหารรวมถึงศาลทหาร
กลาง ศาลทหารประจ ามณฑลทหาร (military courts 
of military regions) และที่เทียบเท่า และศาลทหาร
ภูมิภาค (regional military courts) ศาลที่มีอ านาจ
หน้าที่ ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ ทหารกอง
ประจ าการกระท าผิดตามกฎหมายพระธรรมนูญศาล
ทหาร 

5.  ศาลอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีพิเศษ คณะกรรมาธิการสภาแหง่ชาติมีอ านาจในการ
ตัง้ศาลพิเศษเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 6 

ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเวียดนาม ก าหนดว่าพลเมือง หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีสิทธิยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งและร้องขอค าตดัสินในเร่ืองทางแพ่งต่อศาลที่มีเขต
อ านาจ เพื่อคุ้มครองสทิธิและผลประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมายของตนหรือของผู้อื่น และยงัได้ก าหนดสทิธิการฟ้องร้องคดีดงักลา่วนีไ้ว้ให้แก่บคุคลสญัชาติอื่นที่อยู่ในเวียดนาม เช่นเดียวกนั
กบับคุคลสญัชาติเวียดนามอีกด้วย บคุคลต่างชาติหรือนิติบคุคลต่างชาติที่มีกรณีพิพาทเกิดขึน้ในเวียดนามจึงมีสิทธิในการฟ้องร้องคดีหรือด าเนินคดีต่อศาลในเวียดนามได้เช่นเดี ยวกับ
บคุคลสญัชาติเวียดนาม 

เร่ือง ประเทศไทย เวียดนาม 

3. การขัดกันของกฎหมาย /การยอมรับกฎหมาย
ประเทศอื่น 

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการขจัดการขัดกันของ
กฎหมายไทยและกฎหมายตา่งประเทศในประเด็นต่างๆ เช่น
เร่ืองอสงัหาริมทรัพย์ สญัญา เร่ืองแบบแห่งนิติกรรม โดยการ
ขจัดการขดักันของกฎหมายตามกฎหมายจะพิจารณาจาก
จดุเกาะเก่ียวของประเด็นปัญหาเพื่อวิเคราะห์และตดัสินการ
ใช้กฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมายแพง่ของเวยีดนาม (Vietnam Civil 
Code) กฎหมายที่ใช้บงัคบัในสว่นของธุรกรรมทางแพง่ที่มี
องค์ประกอบตา่งประเทศ (foreign elements)1 อาจเป็น
กฎหมายเวียดนาม สนธิสญัญาที่เวียดนามเป็นภาคี 
กฎหมายตา่งประเทศ หรือหลกัปฏิบตัิสากลก็ได้ 

โดยหลกัการ ถ้าคูส่ญัญาไมไ่ด้ก าหนดข้อตกลงเก่ียวกบั
กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัไว้ในสญัญาทางแพง่ที่มีองค์ประกอบ
ตา่งประเทศ ศาลหรืออนญุาโตตลุาการเวียดนามจะใช้
บทบญัญตัิวา่ด้วยการขดักนัแหง่กฎหมายของเวียดนาม ซึง่

                                                           

1 ตามมาตรา 758 แหง่ประมวลกฎหมายเวียดนาม ความสมัพนัธ์ทางแพง่ที่มีองค์ประกอบตา่งประเทศ  หมายถึง ความสมัพนัธ์ทางแพง่ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นอยา่งน้อย หน่วยงาน องค์กรหรือบคุคลตา่งชาติ  หรือคนชาติ
เวียดนามโพ้นทะเล หรือความสมัพนัธ์ทางแพง่ระหวา่งคูส่ญัญาที่เป็นพลเมืองหรือองค์กรเวียดนาม แตก่ารสร้าง การเปลี่ยนแปลงหรือการบอกเลิกความสมัพนัธ์ดงักลา่ว อยูบ่นพืน้ฐานของกฎหมายตา่งประเทศ หรือเกิดขึน้
ในตา่งประเทศ หรือสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ดงักลา่วตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 7 

เร่ือง ประเทศไทย เวียดนาม 
บญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายแพง่ ในการพิจารณาก าหนด
กฎหมายทีใ่ช้บงัคบัของสญัญา เช่น สทิธิและภาระผกูพนั
ของคูส่ญัญาในสญัญาทางแพง่ จะถกูก าหนดตามกฎหมาย
ของประเทศทีม่ีการปฏิบตัิตามสญัญา เว้นแตจ่ะได้มีการตก
ลงกนัเป็นประการอื่น ในกรณีที่สญัญาทางแพง่ไมไ่ด้ก าหนด
สถานท่ีของการปฏิบตัิตามสญัญาไว้ การก าหนดสถานท่ีของ
การปฏิบตัิตามสญัญาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเวียดนาม 

อยา่งไรก็ดี ธุรกรรมทางแพง่ทีม่ีองค์ประกอบตา่งประเทศ
ดงัตอ่ไปนี ้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายเวียดนาม 

1. สญัญาที่ท าขึน้ในเวยีดนาม และมีการปฏิบตัิตาม
สญัญาในเวียดนามทัง้หมด 

2. สญัญาที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ในเวียดนาม 

3. ธุรกรรมอื่นๆ บางอยา่งที่ได้มีการบญัญตัิไว้เป็นการ
เฉพาะในกฎหมายเวยีดนามวา่ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายเวียดนาม 

เป็นท่ีแนน่อนวา่ การบงัคบัใช้กฎหมายตา่งประเทศหรือหลกั
ปฏิบตัิสากล หรือผลของกฎหมายตา่งประเทศหรือหลกั
ปฏิบตัิสากลจะต้องไมข่ดักบัหลกัพืน้ฐานของกฎหมาย
เวียดนาม อยา่งไรก็ดี กฎหมายเวยีดนามไมไ่ด้ให้ค านิยาม
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เร่ือง ประเทศไทย เวียดนาม 
หรือแนวทางเก่ียวกบั "หลกัพืน้ฐานของกฎหมายเวยีดนาม" 
ไว้ ดงันัน้ ศาลอาจใช้ดลุยพินจิตคีวามประเด็นนีไ้ด้ 

 

ตามกฎหมายเวียดนามโดยทั่วไปคู่สญัญาของธุรกรรมที่มีองค์ประกอบต่างประเทศมีสิทธิเลือกกฎหมายต่างประเทศเป็นกฎหมายที่ใช้บงัคบัของธุรกรรมได้ ยกเว้นในกรณีเฉพ าะดงัระบุ
ข้างต้น การเลือกใช้กฎหมายต่างประเทศในสญัญาที่มีองค์ประกอบต่างประเทศจะต้องไม่ขดักบับทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายเวียดนาม นอกจากนีก้ารใช้กฎหมาย
ตา่งประเทศหรือผลของกฎหมายตา่งประเทศจะต้องไมข่ดักบั"หลกัพืน้ฐานของกฎหมายเวียดนาม" เนื่องจากยงัไมม่ีกฎหมายอนวุตัรการที่ก าหนดนิยามแนวความคิดนี ้การตีความจึงขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของศาลเวียดนาม 

โดยหลกัการหากมีกรณีที่เกิดข้อพิพาทในเวียดนามแล้ว ศาลของเวียดนามซึง่มีเขตอ านาจในเร่ืองที่มีองค์ประกอบตา่งประเทศจะต้องค านึงถึงประเด็นการขดักนัของกฎหมายตามที่บญัญัติ
ไว้ในประมวลกฎหมายแพง่ อยา่งไรก็ดี ถ้ากฎหมายที่ใช้บงัคบักบัข้อพิพาทคือกฎหมายตา่งประเทศ ประเด็นใดๆ ท่ีแตกตา่งไปจากกฎหมายเวียดนามก็อาจอยู่ในความเสี่ยงที่ศาลเวียดนาม
จะตีความวา่เป็นการขดักบัหลกัพืน้ฐานของกฎหมายเวียดนาม ในทางปฏิบตัิ ศาลเวียดนามมกัจะระงบัข้อพิพาทตามมมุมองของกฎหมายเวียดนาม 

เร่ือง ประเทศไทย เวียดนาม 

4.  การบังคับตามค าพิพากษาของศาลประเทศอื่น
ยอมรับกฎหมายประเทศอื่น 

ประเทศไทยไมม่ีกฎหมายหรือพนัธกรณีตามข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศที่ก าหนดให้ศาลไทยต้องยอมรับและบงัคบัตามค า
พิพากษาของศาลตา่งประเทศ แตใ่นทางปฏิบตัิ ศาลฎีกาเคย
มีค าพิพากษายอมรับและ บังคบัตามค าพิพากษาของศาล
ต่างประเทศที่เจ้าหนีต้ามค าพิพากษาน าค าพิพากษาของ
ศาลต่างประเทศดงักล่าวมาฟ้องต่อศาลไทยเป็นคดีขึน้ ใหม่
ขอให้บงัคบัช าระหนีต้ามค าพิพากษานัน้โดยศาลได้วางหลกั

การบงัคบัค าพิพากษาทางแพง่ของศาลตา่งประเทศใน
เวียดนามขึน้อยูก่บัการยอมรับและความเห็นชอบของศาล
เวียดนาม ค าพิพากษาของศาลตา่งประเทศสามารถเป็นท่ี
ยอมรับและบงัคบัในเวียดนามได้ตามกระบวนการท่ีบญัญตัิ
ไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความแพง่ (Civil Procedure 
Code) ของเวียดนาม ตามประมวลกฎหมายแพง่ของ
เวียดนาม ศาลเวียดนามจะยอมรับและบงัคบัตามค า
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เร่ือง ประเทศไทย เวียดนาม 
ไว้ว่า ศาลไทยจะยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศ
ภายใต้เง่ือนไขคือ 

-  ค าพิพากษาของศาลต่างประเทศนัน้  ต้องเป็นค า
พิพากษาของศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่ง
ต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยเขตอ านาจของศาล
ในประเทศนัน้ และ 

-  ต้องเป็นค าพิพากษาที่ได้วินิจฉยัถึงมูลคดีข้อพิพาทจน
เสร็จเด็ดขาด กลา่วคือ ได้วินิจฉยัพยานหลกัฐานในคดี
และคดีเป็นอนัเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมายของประเทศ
นัน้แล้ว 

พิพากษาของศาลตา่งประเทศเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นค า
พิพากษาของศาลในประเทศที่ได้เข้าท าสนธิสญัญาในเร่ืองนี ้
หรือในลกัษณะตา่งตอบแทนไว้กบัเวียดนาม 

 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั ประเทศไทยและเวียดนามยงัไมไ่ด้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่เก่ียวกบัการยอมรับค าพิพากษาของศาลตา่งประเทศ เช่น อนสุญัญาแหง่กรุงเฮกวา่ด้วยการ
รับรองและการบงัคบัตามค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในทางแพ่งและพาณิชย์ (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and 
Commercial Matters 1971 หรือ Hague Convention) แตอ่ยา่งใด ตามกฎหมายไทยจะต้องน าค าพิพากษาของศาลตา่งประเทศมาฟ้องเป็นคดีใหมใ่นประเทศไทย ในขณะที่ตามกฎหมาย
เวียดนาม ศาลเวียดนามอาจพิจารณายอมรับและบงัคบัตามค าพิพากษาหรือค าตดัสนิทางแพง่ของศาลตา่งประเทศในกรณีที่ประเทศอื่นนัน้ เป็นภาคีความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกนั
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ทางศาลกบัเวียดนาม หรือเป็นภาคีสนธิสญัญาระหวา่งประเทศที่เก่ียวข้องซึง่เวยีดนามเข้าเป็นภาคีหรือร่วมลงนาม2 ตามรายงานของกรมการตา่งประเทศ (Foreign Affairs Department) ใน
สงักดักระทรวงยตุิธรรมเวียดนาม3 ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัการบงัคบัตามค าพิพากษาในลกัษณะตา่งตอบแทน ได้มีการบญัญตัิไว้ในความตกลงทวิภาคีว่าด้วยความช่วยเหลือกนัทางศาลทกุ
ฉบบัท่ีเวียดนามเข้าท ากบัประเทศตา่งๆ ก่อนปี ค.ศ. 2007 ณ ปี ค.ศ. 2009 เวียดนามได้ลงนามความตกลงวา่ด้วยความช่วยเหลอืกนัทางศาลกบัประเทศอื่นๆ แล้ว รวมทัง้สิน้ 17 ฉบบั4 

ในทางปฏิบตัิ ศาลเวียดนามไมม่ีแนวโน้มที่จะยอมรับและบงัคบัตามค าพิพากษาในคดีพาณิชย์ของศาลต่างประเทศ ศาลเวียดนามมกัจะยอมรับค าพิพากษาของศาลต่างประเทศในเร่ืองที่
เก่ียวกบัการสมรสและครอบครัว 

เร่ือง ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 

5. การระงบัข้อพิพาททางเลือก (นอกศาล) การระงบัข้อพิพาททางเลือกนอกศาลของประเทศไทยมี  2 
ประเภท คือ การไกลเ่กลีย่และอนญุาโตตลุาการ 

การระงบัข้อพิพาททางเลอืกนอกศาลของประเทศเวียดนามมี
ประเภทเดียว คือ อนญุาโตตลุาการ กฎหมายเวยีดนามไม่
ยอมรับแนวความคดิวา่ด้วยการไกลเ่กลีย่ 

การระงบัข้อพิพาทโดยอนญุาโตตลุาการในเวยีดนามได้มกีารบญัญตัไิว้ในกฎหมายวา่ด้วยอนญุาโตตลุาการทางการค้า (Law on Commercial Arbitration) ของเวียดนามตามมาตรา 2 ของ
กฎหมายดงักลา่ว ข้อพิพาทท่ีสามารถระงบัโดยอนญุาโตตลุาการในเวียดนามได้แก่ 

(1)  ข้อพิพาทระหวา่งคูก่รณีซึง่เกิดขึน้จากกิจกรรมทางการค้า 

                                                           

2มาตรา 343.1(เอ) แหง่ประมวลวิธีพิจารณาความแพง่ของเวียดนาม 

3ดทูี่ http://moj.go.vn/ct/tintuc/lists/nghin%20trao%20i/view_detail.aspx?ItemID=4438 (Last access: 21 March 2012) 

4ดทูี่ http://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75-6a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=137 (Last access: 21 March 2012) 

http://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75-6a32-4215-afeb-47d4bee70eee&ID=137
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(2)  ข้อพิพาทระหวา่งคูก่รณีซึง่มีฝ่ายหนึง่เป็นอยา่งน้อยที่ด าเนินกิจกรรมทางการค้า และ 

(3)  ข้อพิพาทอื่นระหวา่งคูก่รณีซึง่กฎหมายบญัญตัิให้ระงบัโดยอนญุาโตตลุาการ 

ส าหรับข้อพิพาทที่ระบขุ้างต้น คู่กรณีมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่ออนญุาโตตลุาการได้ถ้ามีข้อตกลงอนญุาโตตลุาการระหว่างคู่กรณี การระงบัข้อพิพาทระหว่ างคู่กรณีอาจด าเนินการโดยคณะ
อนญุาโตตลุาการภายใต้การจดัการของศนูย์อนญุาโตตลุาการในเวียดนาม หรือโดยอนญุาโตตลุาการเฉพาะกิจที่จดัตัง้ขึน้โดยคูก่รณี การระงบัข้อพิพาทโดยศนูย์อนญุาโตตลุาการเป็นท่ีนิยม
มากขึน้ในเวียดนาม สว่นอนญุาโตตลุาการเฉพาะกิจยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นและแทบจะไมเ่กิดขึน้ในเวียดนาม ค าชีข้าดที่ออกโดยศนูย์อนญุาโตตุลาการในเวียดนามเป็นที่สดุ และมีผลผกูพนั 
และศาลเวียดนามเทา่นัน้จึงจะพกัการบงัคบัได้อนัเนื่องด้วยประเด็นเก่ียวกบัขัน้ตอนในกระบวนพิจารณา การบงัคบัตามค าชีข้าดของศนูย์อนญุาโตตลุาการเวียดนามมีลกัษณะคล้ายกบัการ
บงัคบัตามค าพิพากษาของศาล 

การบงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศในเวียดนามจะกระท าได้ก็ตอ่เมื่อภายหลงัจากที่ศาลเวียดนามซึง่มีเขตอ านาจได้ยอมรับและอนญุาตให้บงัคบัตามค าชีข้าดนัน้แล้ว 
ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศซึง่ศาลเวียดนามได้ยอมรับ และอนญุาตให้บงัคบัในเวียดนามได้แล้วจะมีผลตามกฎหมายอยา่งสมบรูณ์เช่นเดียวกบัค าตดัสินหรือค าพิพากษาที่มี
ผลบงัคบัตามกฎหมายของศาลเวียดนาม ภายหลงัจากที่ศาลเวียดนามยอมรับและอนญุาตให้บงัคบัตามค าชีข้าดนัน้แล้ว กระบวนการบงัคบัตามค าชีข้าดจะมีลกัษณะเดียวกบักระบวนการ
บงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการท้องถ่ินหรือค าพิพากษาของศาลท้องถ่ิน 

โดยหลกัการ ค าชีข้าดของอนญุาโตตุลาการต่างประเทศอาจเป็นที่ยอมรับและอนุญาตให้บงัคบัในเวียดนามได้ ดงันี ้(1) ถ้าเป็นค าชีข้าดจากประเทศซึ่งได้ลงนามในสนธิสญัญาระหว่าง
ประเทศที่เก่ียวข้อง หรือ (2) อยู่บนพืน้ฐานการต่างตอบแทน ทัง้นี ้เวียดนามเป็นภาคีของอนุสญัญานิวยอร์กว่าด้วยการยอมรับนบัถือและการใช้บงัคบัค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการ
ตา่งประเทศ ("อนุสัญญานิวยอร์ก") โดยมีข้อสงวนสทิธ์ิวา่ เวียดนามจะบงัคบัใช้อนสุญัญานีก้บัข้อขดัแย้งท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นความสมัพนัธ์ตามสญัญา
หรือไมก็่ตาม อนัถือได้ว่าเป็นความสมัพนัธ์ทางการค้าตามกฎหมายของประเทศ ดงันัน้ ค าชีข้าดที่ออกโดยศนูย์อนญุาโตตลุาการตา่งประเทศจึงอาจเป็นที่ยอมรับและบงัคับในเวียดนามบน
พืน้ฐานของอนสุญัญานิวยอร์กได้ ถ้าทัง้เวียดนามและประเทศที่ออกค าชีข้าดนัน้เป็นภาคีของอนสุญัญา อยา่งไรก็ดี มาตรา 370 แห่งประมวลวิธีพิจารณาความแพง่ของเวียดนามได้บญัญัติ
กรณีที่ค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศไมส่ามารถเป็นท่ียอมรับและบงัคบัในเวียดนามไว้ ซึง่เป็นกรณีเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไว้ใน Article 5 แหง่อนสุญัญานิวยอร์ก 

ทัง้นี ้กฎหมายเวียดนามไมย่อมรับแนวความคิดวา่ด้วยการไกลเ่กลี่ย ดงันัน้ การบงัคบัตามค าตดัสินของผู้ ไกลเ่กลี่ยจึงขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของคู่กรณี ค าตดัสินดงักลา่วไม่เป็นที่ยอมรับ
และไมส่ามารถบงัคบัได้ในเวียดนามเช่นเดียวกบักรณีของค าพิพากษาของศาลหรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุการ 
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สว่นกฎหมายไทยนัน้ ค าตดัสินของอนญุาโตตลุาการต่างประเทศอาจจะบงัคบัใช้ได้เมื่อมีการร้องขอไปยงัศาลที่มีเขตอ านาจในประเทศไทย  ในกรณีของค าตดัสินของอนญุาโตตลุาการที่
เกิดขึน้ในตา่งประเทศ ศาลที่มีเขตอ านาจจะพิพากษาให้บงัคบัใช้ค าตดัสินของอนญุาโตตลุาการ หากค าตดัสินนัน้อยู่ภายใต้สนธิสญัญาหรืออนุสญัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่
ด้วย เช่น อนสุญัญาวา่ด้วยการบงัคบัตามค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตา่งประเทศ ค.ศ. 1927 (อนสุญัญาเจนีวา) และอนสุญัญานิวยอร์ก 

หัวข้อที่ 2: กฎหมายบริษัท 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และถือทนุจดทะเบียน (Charter Capital) ในบริษัท Baconco Co., Ltd. ("Baconco") ซึ่งเป็น SMLLC จดัตัง้ขึน้ตาม 
กฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law) บริษัทฯ จึงจดัท าบทสรุปและเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศไทยกบัเวียดนามเฉพาะที่ส าคญัและอาจมีผลกระทบตอ่ผู้ลงทนุในสว่นที่เก่ียวกบัการ
ประกอบธุรกิจของ Baconco ดงันี ้ 

บริษัทตามกฎหมายไทยประกอบด้วย (ก) บริษัทจ ากดัซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ และ (ข) บริษัทมหาชนจ ากดัซึ่งอยู่ภายใต้บงัคบัของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) สว่นบริษัทตามกฎหมายเวียดนาม ประกอบด้วย (ก) SMLLC (ข) MMLLC (ค) JSC (ง) บริษัทหุ้นสว่น 
(Partnership Company) และ (จ) วิสาหกิจเอกชน (Private Enterprise) ซึง่ตา่งอยู่ภายใต้กฎหมายวิสาหกิจของเวียดนาม (Enterprise Law) 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดัของประเทศไทยและอยูใ่นระหวา่งยื่นค าขออนญุาตและยื่น Filing ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ Baconco เป็น SMLLC ตามกฎหมายวิสาหกิจของเวยีดนาม (Enterprise Law) ดงันัน้ จึงได้เปรียบเทียบบทบญัญตัิของกฎหมาย
บริษัทมหาชนจ ากดัซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกบักฎหมายที่เก่ียวกบั SMLLC ของเวียดนามเพื่อการพิจารณาความแตกตา่งของหลกัเกณฑ์ที่ก ากบัดแูลบริษัทมหาชน
จ ากดัในประเทศไทย และการก ากบัดแูล SMLLC ในเวียดนามซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุกฎหมายที่ใช้บงัคบับริษัทมหาชนจ ากดัอยู่ภายใต้กฎหมายไทย  คือ พรบ. บริษัท
มหาชนจ ากดัและพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) Baconco ซึ่งเป็นบริษัทจ ากดัความรับผิดอยู่ภายใต้กฎหมาย
วิสาหกิจของเวียดนาม (Enterprise Law) นอกจากจะมีบทบญัญตัิของกฎหมายวสิาหกิจของเวียดนาม (Enterprise Law) แล้ว Baconco ยงัต้องอยูภ่ายใต้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco ซึ่ง
ได้มีการลงทะเบียนกบั Ba Ria-Vung Tau Province Industrial Zone Authority (BIZA) ในประเทศเวียดนามแล้ว และมีผลบงัคบัใช้ผกูพนั Baconco และคณะกรรมการของ Baconco 
ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบญัญตัิของ SMLLC ตามกฎหมายเวยีดนาม กบับริษัทมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยในสว่นของข้อแตกตา่งและข้อด้อยที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้
ถือหุ้นและแนวทางการแก้ไขข้อด้อยต่างๆ นัน้ อาจมีข้อพิจารณาที่ไม่อาจจะเปรียบเทียบได้โดยตรงเนื่องจากมีความแตกต่างกนัในรูปแบบของนิติบคุคลที่มีพืน้ฐานในการจดัตัง้บริษัทที่
แตกตา่งกนั 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

1.  สภาพและการจัดตัง้ 

1.1 สภาพบริษัท บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั (“บมจ.”) จด
ทะเบียนภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดัและ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

SMLLC  จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวิสาหกิจ 
(Enterprise Law) และกฎหมายการลงทนุ
(Investment Law) 

หมายเหตุ 

Baconco เป็น SMLLC ที่มีตา่งชาติเป็น
เจ้าของทัง้ 100% 

แม้กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยจะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสภาพบริษัทไว้
แตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความแตกตา่ง
ดงักลา่วไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ลงทนุเนื่องจาก
ในปัจจบุนั Baconco ได้จดัตัง้เรียบร้อยแล้ว 

จดัตัง้ขึน้โดยบคุคลธรรมดาตัง้แต ่15 คนขึน้ไป
ด้วยความประสงค์ทีจ่ะเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชน โดยผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจ ากดัเพียง
ไมเ่กินจ านวนเงินคา่หุ้นท่ีต้องช าระ 

จดัตัง้ขึน้โดยมเีจ้าของ (Company Owner) ไม่
เกินหนึง่ราย กลา่วคือ SMLLC เป็นบริษัทซึง่มี
องค์กรเพียงแหง่เดียวหรือบคุคลเพียงรายเดยีว
ที่เป็นเจ้าของ ("เจ้าของ") โดยเจ้าของ SMLLC 
มีความรับผิดจ ากดัเพียงจ านวนทนุจดทะเบียน 
(charter capital) ของ SMLLC 

แม้กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยจะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวกบัการจดัตัง้บริษัทไว้
แตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตาม ความแตกตา่ง
ดงักลา่วไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ลงทนุเนื่องจาก
ในปัจจบุนั Baconco ได้จดัตัง้เรียบร้อยแล้ว 

1.2 ขัน้ตอนการจดัตัง้บริษัท 1.  ผู้ เร่ิมจดัตัง้บมจ. ซึง่เป็นบคุคลธรรมดา
อยา่งน้อย 15 คนร่วมกนัจดัท าและจด
ทะเบียนหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

1. ผู้ลงทนุตา่งชาติยื่นเอกสารค าขอที่
สมบรูณ์เพื่อยื่นขอใบรับรองการลงทนุ 
(investment certificate) (ซึง่เทยีบเทา่
กบัหนงัสอืส าคญัการจดทะเบียน

แม้กฎหมายไทยและกฎหมายเวยีดนามจะ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองขัน้ตอนการ
จดัตัง้บริษัทไว้แตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตาม ความ
แตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

2.  เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ เร่ิมจดัตัง้ บมจ. 
บคุคลใดๆ หรือประชาชนซึง่ต้องขอ
อนญุาตยื่น Filing และร่างหนงัสอื
หนงัสอืชีช้วนตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน 

3.  ผู้ เร่ิมจดัตัง้ บมจ. เรียกประชมุจดัตัง้ 
บมจ. ภายใน 2 เดือนนบัแตม่ีการจองซือ้
หุ้นครบตามทีก่ าหนดในหนงัสอื 
ชีช้วนและไมเ่กิน 6 เดือนนบัแตจ่ด
ทะเบียนหนงัสอืบริคณห์สนธิ (ขอขยาย
ระยะเวลาได้)  

4. คณะกรรมการเรียกให้ผู้จองหุ้นช าระเงิน
คา่หุ้น 

5.  จดทะเบยีนจดัตัง้ บมจ. ภายใน 3 เดือน
นบัแตป่ระชมุจดัตัง้ บมจ. 

วิสาหกิจ) ตอ่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้
อนญุาตของจงัหวดั  

2. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาเอกสาร
และออกใบรับรองการลงทนุให้แก่ 
SMLLC ทัง้นี ้SMLLC ที่เป็นของตา่งชาติ
ทัง้ 100% จะมีสถานะเป็นนิติบคุคล
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับใบรับรองการลงทนุ
ดงักลา่ว 

3. SMLLC ด าเนินการดงัตอ่ไปนีภ้ายหลงั
ได้รับใบรับรองการลงทนุ 
– ขึน้ทะเบียนตราประทบับริษัทและขึน้

ทะเบียน Tax Code ภายใน 10 วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรองการลงทนุ 

– โฆษณาการจดัตัง้บริษัทในสือ่
สิง่พิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
ใบรับรองการลงทนุ 

– เปิดบญัชีกบัธนาคาร 

ลงทนุ เนื่องจากในปัจจบุนั Baconco ได้จดัตัง้
เรียบร้อยแล้ว 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 
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Baconco 

– ขึน้ทะเบียนภาษีการค้า (ส าหรับการ
ยื่นและการช าระภาษี) ภายใน 1 
เดือนนบัแต ่นบัแตว่นัท่ีได้รับ Tax 
registration certificate และ Tax 
Code 

– สมคัรใบเสร็จภาษีมลูคา่เพิม่ ทนัท่ีที่มี
การให้บริการหรือขายสนิค้า 

4. ผู้ลงทนุช าระเงินลงทนุภายในระยะเวลา
ตามทีก่ าหนดในใบรับรองการลงทนุ ทัง้นี ้
จะไมเ่กิน 36 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับ
ใบรับรองการลงทนุ 

5. SMLLC เร่ิมเปิดด าเนินการ 

1.3 การเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน บมจ. จะท าการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนหรือ
บคุคลใดๆ ได้เมื่อนายทะเบยีนได้รับจด
ทะเบียนหนงัสอืบริคณห์สนธิแล้วและได้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนที่ระบใุนพรบ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนีแ้ล้ว 

SMLLC จะไมส่ามารถเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนได้ แตส่ามารถเพิม่ทนุได้ โดยการน า
เงินสดหรือสนิทรัพย์/ทรัพย์สนิอื่นๆ ตามที่ระบุ
ในข้อบงัคบับริษัท (company charter) มา
ลงทนุในบริษัทเพิม่เติมได้โดยสิง่ที่น ามาลงทนุ
นัน้เรียกวา่ "เงนิลงทุน" (capital contribution) 
ทัง้นี ้การเพิม่ทนุของ SMLLC สามารถแบง่ได้

แม้กฎหมายของเวยีดนามจะก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้ไมส่ามารถเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชน แตส่ามารถเพิม่ทนุโดยมีการระดม
ทนุจากผู้ลงทนุรายใหมเ่พิ่มเตมิได้โดยต้อง
ได้รับมติของ Board of Members ด้วยคะแนน



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 16 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

1. การได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้
เพิ่มทนุและออกเสนอขายหลกัทรัพย์ 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

2. การขออนญุาตและยื่น Filing ร่างหนงัสอื
ชีช้วน ตอ่ส านกังานก.ล.ต. และ 

3.  การได้รับอนญุาตและ Filing ร่างหนงัสอื
ชีช้วนมีผลบงัคบัใช้ 

4. การเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน 

5. การสง่มอบหลกัทรัพย์ 

6. การรายงานข้อมลู 

ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนี ้จะมขีัน้ตอนซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ 

– หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องออกใบรับรอง
การลงทนุท่ีมกีารแก้ไขให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทนุ 

– ผู้ลงทนุช าระเงินลงทนุเพิม่เตมิ ตามที่
ก าหนดในใบรับรองการลงทนุ ทัง้นี ้

เสยีงไมต่ า่กวา่ 3/4 ของสมาชิกทีม่าประชมุ 
ในขณะท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้ในการออก
และเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนสามารถท าได้ 
โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3/4 ของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง อยา่งไร
ก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 
21.3) ได้ก าหนดให้การเพิม่ทนุในลกัษณะ
ดงักลา่วที่อาจจะสร้างผลกระทบต้องได้รับมติ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน อีกทัง้ 
ข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 21.3) นีก็้ได้มีการวาง
ข้อก าหนดให้การเพิ่มทนุในลกัษณะดงักลา่วที่
มีการระดมทนุจากผู้ลงทนุรายใหมห่รือจะท าให้ 
Baconco มีการแปรสภาพเป็น MMLLC หรือ 
JSC นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจึงไม่
กระทบตอ่สทิธิ ของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 

 

 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 17 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจะไมเ่กิน 
36 เดอืนนบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรอง
การลงทนุ (ฉบบัแก้ไข)  

2. การเพิม่ทนุโดยมีการระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนี ้จะท าให้ Baconco กลายเป็น 
MMLLC หรือ JSC การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนีจ้ะมีขัน้ตอนซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ จ านวนผู้
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ และการแปรสภาพ
จาก SMLLC เป็น MMLLC หรือ JSC 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

– หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกใบรองการ
ลงทุนที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทนุ จ านวนผู้ลงทนุที่เพิ่มขึน้ 
และการแปรสภาพจาก SMLLC เป็น 
MMLLC หรือ JSC 

– ผู้ลงทนุช าระเงินลงทนุเพิ่มเติม ตามที่
ก าหนดในใบรับรองการลงทุน ทัง้นี ้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกิน 
36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบรับรอง
การลงทนุ (ฉบบัแก้ไข)  

– SMLLC ออกใบรับรองการช าระเงิน
ลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนแต่ละรายและ
จัดท าบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ ลงทุน
และสดัสว่นการลงทนุ 

– แจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการช าระ
เงินดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่มี
การช าระเงินลงทนุเพิ่มติม 

1.4 มติของที่ประชมุจดัตัง้บริษัท มติของที่ประชมุจดัตัง้ บมจ. คือ คะแนนเสยีง มติของที่ประชมุจดัตัง้ SMLLC ไมต้่องมี กฎหมายไทยและกฎหมายเวยีดนามก าหนด



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ข้างมากของผู้จองหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยผู้จองหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ เว้นแต ่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

เนื่องจากการประชมุจดัตัง้บริษัทไมไ่ด้เป็นหนึง่
ในขัน้ตอนของการจดัตัง้ SMLLC  

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองมติของทีป่ระชมุจดัตัง้
บริษัทไว้แตกตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความ
แตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้
ลงทนุ เนื่องจากในปัจจบุนั Baconco ได้จดัตัง้
เรียบร้อยแล้ว 

1.5 การช าระเงินคา่หุ้น การช าระเงินคา่หุ้นโดยผู้ ถือหุ้นต้องช าระครัง้
เดียวจนเต็มมลูคา่ 

การช าระเงินทนุจดทะเบียนโดยเจ้าของ 
SMLLC ที่เป็นของตา่งชาติทัง้ 100% มี
ระยะเวลาสงูสดุ 36 เดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีออก
ใบรับรองการลงทนุ ทัง้นี ้ในการช าระทนุจด
ทะเบียนดงักลา่ว เจ้าของอาจแบง่ช าระเป็น
งวดๆ ก็ได้ 

แม้กฎหมายเวียดนามจะก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการช าระเงินคา่หุ้นไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทยโดยก าหนดให้เจ้าของสามารถ
ช าระเงินทนุจดทะเบียนเป็นงวดๆ ได้ภายใน
ระยะเวลาไมเ่กิน 36 เดือนแตเ่นือ่งจาก
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วเป็นหลกัเกณฑ์ที่ผอ่นคลาย
และเอือ้ประโยชน์ ตอ่เจ้าของมากกวา่กฎหมาย
ไทยซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นต้องช าระเงินคา่หุ้น
ให้แก่บริษัทครัง้เดียวจนเต็มมลูคา่ ประกอบกบั
เนื่องจากในปัจจบุนั Baconco ได้จดัตัง้
เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจงึ
ไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่ง
มีนยัส าคญั 

1.6 การคืนเงินคา่หุ้น ถ้าไมไ่ด้มกีารจดทะเบยีน บมจ. ภายใน 3 เนื่องจากเจ้าของ SMLLC จะมีหน้าที่ในการ กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
เดือนนบัแตป่ระชมุจดัตัง้บริษัทหรือนาย
ทะเบียนมีค าสัง่ไมรั่บจดทะเบยีนให้ถือวา่ไมไ่ด้
มีการจดัตัง้ บมจ. ขึน้คณะกรรมการต้องคืนเงิน
คา่หุ้นแก่ผู้จองหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ี
พ้นก าหนดดงักลา่วมเิช่นนัน้กรรมการต้องรับ
ผิดร่วมกนัโดยไมจ่ ากดัจ านวนพร้อมช าระ
ดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนดเวลาดงักลา่ว 

ช าระเงินลงทนุเมื่อ SMLLC ได้รับใบรับรองการ
ลงทนุแล้ว ดงันัน้ การคืนเงินลงทนุให้แก่
เจ้าของในกรณีที่ไมไ่ด้มีการจดัตัง้ SMLLC จึง
ไมม่ีทางเกิดขึน้ได้  

การคืนเงินคา่หุ้นไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย 
โดยก าหนดให้เจ้าของไมม่ีหน้าทีต้่องช าระ
เงินทนุจดทะเบียนจนกวา่จะได้รับใบรับรอง แต่
เนื่องจากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเป็นหลกัเกณฑ์ที่
ผอ่นคลายและเอือ้ประโยชน์ตอ่เจ้าของ
มากกวา่กฎหมายไทย ซึง่ก าหนดให้ผู้จองซือ้มี
หน้าที่ต้องช าระเงินคา่จองหุ้นก่อนจดทะเบยีน
จดัตัง้บริษัท และเนื่องจากในปัจจบุนั 
Baconco ได้จดัตัง้เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั  

2.  หุ้นและผู้ถอืหุ้น 
2.1  หุ้น 

2.1.1 หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิ มี 2 ประเภท คือ หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิ
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิจะมีสทิธิพเิศษตามที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัซึง่หากก าหนดลกัษณะ
แหง่หุ้นบริุมสทิธิไว้แล้วจะเปลีย่นแปลง
บริุมสทิธินัน้ไมไ่ด้เว้นแตก่ารแปลงหุ้นบริุมสทิธิ

ไมม่ีการก าหนดเร่ืองประเภทของหุ้นไว้ 
เนื่องจาก SMLLC จะไมส่ามารถท าการเสนอ
ขายหุ้นตอ่ประชาชนได้ แตท่ัง้นี ้SMLLC 
สามารถเพิ่มทนุได้โดยน าเงินสดหรือสนิทรัพย์/
ทรัพย์สนิอื่นๆ ตามที่ระบใุนข้อบงัคบับริษัท 

แม้กฎหมายของเวยีดนามจะก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัประเภทของหุ้นไว้แตกตา่ง
กบักฎหมายไทย โดยไมไ่ด้มีการก าหนดเร่ือง
ประเภทหุ้นไว้ เนื่องจากก าหนดให้ SMLLC ไม่
สามารถเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนได้ แต่
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หมายเหตุ 

ในปัจจบุนั PMTA มีหุ้นสามญัเพยีงประเภท
เดียวและสทิธิออกเสยีง 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

(company charter) มาลงทนุในบริษัทโดยสิง่
ที่น ามาลงทนุนัน้เรียกวา่ "เงินลงทนุ" (capital 
contribution) โดยการเพิ่มทนุของ SMLLC 
สามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ 

2. การเพิม่ทนุโดยมีการระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ 

ซึง่การระดมทนุจากผู้ลงทนุรายใหมอ่าจท าให้ 
SMLLC กลายเป็น MMLLC หรือ JSC ทัง้นี ้ใน
กรณีที่เป็น MMLLC สทิธิของเจ้าของจะต้อง
เทา่เทยีมกนั (ตามสว่นของผู้ลงทนุ) แตใ่นกรณี
เป็น JSC สทิธิของผู้ลงทนุอาจแตกตา่งกนัได้ 

สามารถเพิ่มทนุได้โดยการระดมทนุจากผู้ลงทนุ
รายใหมเ่พิ่มเตมิซึง่จะท าให้ SMLLC แปร
สภาพเป็น MMLLC หรือ JSC ทัง้นี ้ในกรณีที่
เป็น MMLLC สทิธิของเจ้าของจะต้องเทา่เทยีม
กนั (ตามสว่นของการลงทนุ) แตใ่นกรณีเป็น 
JSC สทิธิของผู้ลงทนุอาจแตกตา่งกนัได้ ในการ
นี ้แม้วา่หลกัเกณฑ์ของSMLLC ดงักลา่วจะ
แตกตา่งกบักฎหมายไทยซึง่ก าหนดให้ บมจ. 
สามารถมีหุ้นได้ 2 ประเภท ความแตกตา่ง
ดงักลา่วจะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ลงทนุ 
เนื่องจากในปัจจบุนั Baconco มีผู้ลงทนุเพียง
รายเดียว ดงันัน้ จงึไมม่ีประเด็นทีต้่องพิจารณา
ในเร่ืองสทิธิของเจ้าของที่แตกตา่งกนัแตอ่ยา่ง
ใด นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 21.3) ได้ก าหนดให้การเพิ่มทนุในลกัษณะ
ดงักลา่วที่มกีารระดมทนุจากผู้ลงทนุรายใหม่ที่
ท าให้ Baconco แปรสภาพเป็น MMLLC หรือ 
JSC นัน้ ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA  
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Baconco 

2.1.2 มลูคา่หุ้น ไมม่ีการก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของหุ้นแตต้่องมี
มลูคา่เทา่กนั 

ไมม่ีการก าหนดมลูคา่หุ้นไว้เนื่องจาก SMLLC 
จะไมส่ามารถเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนได้ แต่
มีการก าหนดให้ผู้ลงทนุของ SMLLC จะต้องน า
เงินสดหรือสนิทรัพย์/ทรัพย์สนิอื่นๆ ตามที่
จ านวนระบใุนข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) มาลงทนุในบริษัท สิง่ทีน่ ามาลงทนุ
นัน้เรียกวา่ "เงินลงทนุ" (capital contribution)  

แม้กฎหมายของเวยีดนามจะก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัมลูคา่หุ้นไว้แตกตา่งจาก
กฎหมายไทยโดยก าหนดมลูคา่เงินลงทนุของผู้
ลงทนุไว้ให้เป็นไปตามที่ระบใุนข้อบงัคบัของ
บริษัท (company charter) ในขณะท่ีกฎหมาย
ไทยมิได้ก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าของหุ้นไว้ อยา่งไร
ก็ตาม ความแตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบั
สทิธิของผู้ลงทนุ เนื่องจากในปัจจบุนั 
Baconco ได้จดัตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

2.1.3 ใบหุ้น ต้องจดัท าใบหุ้นมอบให้ผู้ ถือหุ้นภายใน 2 เดือน
นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท
หรือนบัแตว่นัท่ีได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบ 

หมายเหตุ 

เนื่องจาก PMTA เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ PMTA จึงได้ใช้ระบบไร้ใบหุ้น
(Scripless) แตห่ากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะได้ใบ
หุ้นสามารถขอออกใบหุ้นกบันายทะเบียน
หลกัทรัพย์ของ PMTA คือ บริษัท ศนูย์รับฝาก

ไมม่ีการก าหนดเร่ืองใบหุ้นไว้เนื่องจาก SMLLC 
จะไมส่ามารถท าการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน
ได้ นอกจากนี ้กฎหมายเวยีดนามก็ไมม่ีการ
ก าหนดให้ SMLLC ต้องออกหนงัสอืรับรองใด
ให้แก่ผู้ลงทนุท่ีช าระเงินลงทนุให้แก่ SMLLC 
เรียบร้อยแล้วแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม 
SMLLC ที่มีการช าระเงินลงทนุแล้วสามารถที่
จะยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง (Ba 
Ria-Vung Tau Province Industrial Zone 
Authority หรือ BIZA) เพื่อขอแก้ไขใบรับรอง

แม้กฎหมายของเวยีดนามจะก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัใบหุ้นไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทย โดยไมไ่ด้ก าหนดให้ SMLLC มี
หน้าที่ต้องออกเอกสารให้แก่เจ้าของเมื่อมีการ
ช าระเงินลงทนุ ในขณะทีก่ฎหมายไทย
ก าหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจดัท าใบหุ้นให้แก่
ผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม ความแตกตา่งดงักลา่ว
จะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ลงทนุ เนื่องจากใน
ปัจจบุนั บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของของ SMLLC 
ได้ช าระเงินลงทนุครบเรียบร้อยและได้มีการ
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Baconco 
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ได้ การลงทนุให้สะท้อนถึงการช าระเงินทนุ

ดงักลา่วได้ 
แก้ไขใบรับรองการลงทนุให้สะท้อนถึงการช าระ
เงินลงทนุดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว ซึง่ใบรับรอง
การลงทนุก็มีช่ือ PMTA เป็นผู้ช าระเงินลงทนุ
แล้ว 

2.1.4 การโอนหุ้น การโอนหุ้นม ี2 กรณีคือ 

1. การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ ถือหุ้นเอง 

2. การโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย  

 

ไมม่ีการก าหนดเร่ืองโอนหุ้นไว้เนือ่งจาก 
SMLLC จะไมส่ามารถเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนได้ อยา่งไรก็ตาม การโอนทนุจด
ทะเบียนมี 2 กรณี คือ  

1. การโอนเงินลงทนุโดยเจตนาของเจ้าของ 

2. การโอนเงินลงทนุโดยผลของกฎหมาย 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ือง
ประเภทของการโอนทนุจดทะเบยีนไว้
สอดคล้องกบัการโอนหุ้นตามกฎหมายไทย 
โดยก าหนดให้มีได้ 2 ประเภท คือ การโอนโดย
เจตนาและการโอนโดยผลของกฎหมาย 

 การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ ถือหุ้น ผู้ โอนหุ้น
จะต้องสลกัหลงัใบหุ้นและระบช่ืุอผู้ รับโอนลง
ลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และสง่มอบใบหุ้น
ให้แก่ผู้ รับโอน รวมถงึการแจ้งให้นายทะเบยีน
หลกัทรัพย์ของบริษัทท าการลงทะเบียนการโอน
หุ้น 

 

การโอนทนุจดทะเบียนโดยเจตนาของเจ้าของ  
สามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การโอนทนุจดทะเบียนทัง้หมดให้แก่ผู้
ลงทนุรายเดียว การโอนเงินลงทนุใน
ลกัษณะนี ้SMLLC จะมีขัน้ตอนซึง่รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การโอนทนุจดทะเบียนไว้แตกตา่งกบักฎหมาย
ไทย โดยก าหนดให้การโอนทนุจดทะเบียนโดย
เจตนาของเจ้าของสามารถกระท าได้โดย
จะต้องมีกระบวนการยื่นขออนญุาตเพื่อแก้ไข
ใบรับรองการลงทนุให้ระบผุู้ รับโอนเป็นเจ้าของ
รายใหม ่แตเ่นื่องจากหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเป็น
หลกัเกณฑ์ซึง่รัดกมุกวา่กฎหมายไทยซึง่
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Baconco 
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการโอนเงินลงทนุ 

– หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องออกใบรับรอง
การลงทนุท่ีมกีารแก้ไขให้สอดคล้อง
กบัการโอนเงินลงทนุ 

2. การโอนทนุจดทะเบียนบางสว่นให้แก่ผู้
ลงทนุรายใหม ่การโอนเงินลงทนุใน
ลกัษณะนี ้SMLLC จะถกูแปลงสภาพ
เป็น MMLLC หรือ JSC โดยจะมขีัน้ตอน
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 

ก าหนดให้การโอนหุ้นโดยเจตนาของผู้ ถือหุ้น
สามารถกระท าได้เพียงท าตามแบบที่ก าหนดไว้ 
โดยไมต้่องมีการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบกบัข้อบงัคบับริษัท (ข้อ 
21.2) ของ Baconco ก าหนดให้การโอนเงิน
ลงทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้ลงทนุราย
ใหมเ่พิม่เตมิจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการของ PMTA หากการโอนเงิน
ลงทนุดงักลา่วท าให้การถือหุ้นโดย PMTA 
ลดลงน้อยกวา่ 10% ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วของ Baconco 

และข้อบงัคบั (ข้อ 21.3) ของ Baconco ให้การ
โอนเงินลงทนุที่ท าให้การถือหุ้นโดย PMTA 
ลดลงเทา่กบั หรือมากกวา่ 10% ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของ Baconco หรือ ท าให้
การถือหุ้นโดย PMTA ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 
50% ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ 
Baconco หรือ ท าให้ Baconco มีการแปร
สภาพเป็น MMLLC หรือ JSC ต้องได้รับอนมุตัิ



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 25 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการโอนเงินลงทนุ การ
เพิ่มจ านวนผู้ลงทนุ และการแปร
สภาพ 

– หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องออกใบรับรอง
การลงทนุท่ีมกีารแก้ไขให้สอดคล้อง
กบัการโอนเงินลงทนุ การเพิ่มจ านวน
ผู้ลงทนุ และการแปรสภาพจาก 
SMLLC เป็น MMLLC หรือ JSC 

- SMLLC ออกใบรับรองการช าระเงิน
ลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนแต่ละรายและ
จัดท าบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ ลงทุน
และสดัสว่นการลงทนุ 

จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 การโอนหุ้นโดยผลของกฎหมาย เช่น ผู้ ถือหุ้น การโอนทนุจดทะเบียนโดยผลของกฎหมาย กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 26 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ตาย หรือ ล้มละลาย สามารถกระท าได้โดยไม่
ต้องท าตามแบบที่ก าหนด แตก่ารโอนดงักลา่ว
จะใช้กลา่วอ้างตอ่บริษัทได้เมื่อมกีารแจ้งให้
นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ของบริษัทท าการ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นดงักลา่วแล้ว 

หมายเหตุ 

เนื่องจากPMTAแตง่ตัง้ TSD เป็นนายทะเบยีน
หลกัทรัพย์การด าเนินการโอนหุ้นจึงเป็นการ
ด าเนินการผา่น TSD โดยตรงและต้องท าตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดย TSD 

เช่น ในกรณีเจ้าของตาย หรือ ล้มละลายไมม่ี
ก าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงส าหรับ SMLLC มี
เพียงแตใ่นกรณี MMLLC  

การโอนทนุจดทะเบียนโดยผลของกฎหมายไว้
แตกตา่งกบักฎหมายไทยโดยไมไ่ด้ระบโุดย
เฉพาะเจาะจงวา่การโอนทนุจดทะเบียนโดยผล
ของกฎหมาย เช่น ในกรณีเจ้าของตาย หรือ 
ล้มละลายสามารถมีได้ส าหรับ SMLLC  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ PMTA ใน
ฐานะท่ีเป็นเจ้าของ Baconco แตเ่พียงผู้ เดียว 
ล้มละลายหรือเลกิกิจการ ในทางทฤษฎี  
Baconco ก็อาจจะด าเนินการซึง่เป็นขัน้ตอน
ตามกฎหมายอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนีไ้ด้ 

1.  Baconco อาจจะมีผู้ลงทนุหรือเจ้าของราย
ใหมห่ลงัจากมีการโอนทนุจาก PMTA ไปยงัผู้
ลงทนุดงักลา่วก็ได้ (ซึง่จะเกิดก่อน PMTA 
ด าเนินการเลกิกิจการหรือล้มละลาย) 

2.  Baconco อาจจะเลกิกิจการตามการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการของ Baconco  
หรือ PMTA (โดยบริษัทจะต้องมคีวามสามารถ
ในการจ่ายหนีส้นิและภาระผกูพนัในทาง



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 27 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ทรัพย์สนิอื่น)   

3.  Baconco จะตกอยูใ่นสถานะล้มละลาย
ภายใต้กฎหมายล้มละลายหาก Baconco ไม่
สามารถทีจ่ะจา่ยคืนหนีส้นิท่ีถงึก าหนดได้เมื่อ
เจ้าหนีท้วงถาม ซึง่ในกรณีดงักลา่ว  PMTA 
สามารถโอนทนุจดทะเบียนบางสว่นหรือ
ทัง้หมดไปยงับคุคลทีอ่าจจะมาเป็นผู้ลงทนุราย
ใหม ่(ซึง่ถือวา่เป็นการปลดจากการล้มละลาย
และเป็นวิธีที่ท าให้บริษัทสามารถกลบัมาท า
การได้เหมอืนเดมิ)   

 บริษัทจะต้องไม่ก าหนดข้อจ ากดัการโอนหุ้นเว้น
แต ่ข้อจ ากดัที่เป็นไปเพื่อสทิธิประโยชน์ของ
บริษัทหรือเพื่อเป็นการรักษาอตัราสว่นการถือ
หุ้นของคนไทยกบัคนตา่งด้าว 

ไมม่ีการก าหนดเร่ืองข้อจ ากดัการโอนหุ้นไว้
เนื่องจาก SMLLC จะไมส่ามารถท าการเสนอ
ขายหุ้นตอ่ประชาชนได้ อยา่งไรก็ตาม ภายใต้
กฎหมายเวียดนามไมไ่ด้มีการก าหนดข้อจ ากดั
การโอนเงินลงทนุทีเ่ป็นไปเพื่อสทิธิประโยชน์
ของ SMLLC หรือเพื่อรักษาอตัราสว่นการถือ
หุ้นของคนตา่งด้าวไว้ เพียงแตม่ีการก าหนด
ขัน้ตอนการโอนเงินลงทนุไว้ให้ต้องด าเนินการ
ตามทีก่ าหนด (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อการ

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจ ากดัการโอนหุ้นไว้คล้ายคลงึกบักฎหมาย
ไทย โดยไมไ่ด้มีการก าหนดข้อจ ากดัการโอน
ลงทนุท่ีเป็นไปเพื่อสทิธิประโยชน์ของ SMLLC 
หรือเพื่อรักษาอตัราสว่นการถือหุ้นของคนตา่ง
ด้าวไว้  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากในการโอนเงินลงทนุ
ดงักลา่ว Baconco จะต้องด าเนนิการตาม



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 28 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
โอนหุ้น) ขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณีที่มีการ

ด าเนินการใดอนัเป็นผลให้ Baconco แปร
สภาพเป็น MMLLC หรือ JSC การด าเนินการ
ดงักลา่วจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน ดงันัน้ ความแตกตา่ง
ดงักลา่วจงึไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

2.1.5 สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องจดัให้มี การเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นและหลกัฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของ บมจ. แตบ่ริษัทจะ
มอบหมายให้บคุคลใดท าหน้าทีเ่ก็บรักษา
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานประกอบการ
ลงทะเบียนแทนบริษัท ไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แตต้่อง
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้ เก็บ
รักษาทะเบียนดงักลา่ว 

หมายเหตุ 

ในกรณีของ PMTA ได้แตง่ตัง้ TSD เป็นนาย
ทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ไมไ่ด้มีการก าหนดให้ SMLLC ต้องจดัให้มีและ
เก็บรักษาสมดุทะเบียนเจ้าของ (register of 
member) ไว้ ณ ส านกังานใหญ่ อยา่งไรก็ดี มี
การก าหนดให้ต้องมีการระบขุ้อมลูเก่ียวกบั
เจ้าของ SMLLC ไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) ซึง่ต้องเก็บรักษาไว้ที่
ส านกังานใหญ่ 

ถึงแม้กฎหมายเวยีดนามจะก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทย โดยไมไ่ด้มีการก าหนดให้ 
SMLLC ต้องจดัให้มีและเก็บรักษาสมดุ
ทะเบียนเจ้าของ (register of member) ไว้ ณ 
ส านกังานใหญ่ ในขณะทีก่ฎหมายไทย
ก าหนดให้ บริษัทต้องจดัให้มี เก็บรักษา
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นและหลกัฐานประกอบการ
ลงทะเบียนไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของ บมจ. แต่
เนื่องจากกฎหมายเวียดนามมกีารก าหนดให้ 
ให้ต้องมีการระบขุ้อมลูเก่ียวกบัเจ้าของ 
SMLLC ไว้ในข้อบงัคบับริษัท (company 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 29 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
charter) ซึง่ต้องเก็บรักษาไว้ที่ส านกังานใหญ่ 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบกบั
สทิธิของผู้ลงทนุ แตอ่ยา่งใด 

2.1.6 การจัดท าทะเบียนผู้ ถือหุ้ นและการ
ตรวจสอบสดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

ต้องยื่นบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอยูใ่นวนัประชมุ
สามญัประจ าปีตอ่นายทะเบยีนภายใน 1 เดือน
นบัแตว่นัเสร็จการประชมุ 

หมายเหตุ 

PMTA ได้แตง่ตัง้ TSD เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ซึง่จะจดัพมิพ์บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น
และรายละเอียดของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติ ฯลฯ ให้แก่ บมจ. 

ไมไ่ด้มีการก าหนดให้ SMLLC ต้องยื่นบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบัมีการ
ระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นและสญัชาติอยูแ่ล้ว  

 

ถึงแม้กฎหมายเวยีดนามจะก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการจดัท าทะเบยีนผู้ ถือหุ้นและการ
ตรวจสอบสดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติไว้แตกตา่ง
กบักฎหมายไทย โดยไมไ่ด้มีการก าหนดให้ 
SMLLC ต้องยื่นสดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 
อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบัมกีารระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น
และสญัชาติอยูแ่ล้ว  ดงันัน้ การตรวจสอบ
สดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติจงึสามารถท าได้จาก
ข้อบงัคบั เพราะฉะนัน้ความแตกตา่งดงักลา่ว
จะไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ลงทนุ แตอ่ยา่งใด 

2.2  ผู้ ถือหุ้น    

2.2.1 สทิธิและหน้าที่ของผู้ ถือหุ้น 1.   ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิและหน้าที่ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียงสทิธิและหน้าที่ดงัตอ่ไปนีต้าม
กฎหมาย 

1) มีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบั

1.  เจ้าของมีสทิธิและหน้าที่ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียงสทิธิ (ข้อ 1) ถึง 14)) และ
หน้าที่(ข้อ 15) ถึง 20))ดงัตอ่ไปนีต้าม
กฎหมาย 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
สทิธิและหน้าที่ของผู้ ถือหุ้นไว้สอดคล้องกบั
กฎหมายไทย นอกจากนี ้ทัง้กฎหมายไทยและ
กฎหมายเวียดนามยงัก าหนดให้บริษัทสามารถ



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 30 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
เนือ้หาและการแก้ไขและ/หรือ
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท (ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีง) 

2) มีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัแผน
ธุรกิจประจ าปี และกลยทุธ์การ
พฒันาบริษัท 

3) มีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบั
โครงสร้างองค์กรของบริษัท และ
การแตง่ตัง้ ปลด และถอดถอน
บคุคลซึง่ด ารงต าแหนง่บริหารใน
บริษัท 

4) มีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการ
จ่ายปันผลของบริษัทภายหลงัจากที่
บริษัทได้จดัสรรก าไรสทุธิไว้เป็นทนุ
ส ารองตามจ านวนทีก่ฎหมายระบุ

1) ตดัสนิใจเก่ียวกบัการแก้ไขเนือ้หา
และหรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) 

2) ตดัสนิใจเก่ียวกบัแผนธุรกิจประจ าปี 
และกลยทุธ์การพฒันาบริษัท 

3) ตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงสร้างองค์กร
ของบริษัท และการแตง่ตัง้ ปลด 
และถอดถอนบคุคลซึง่ด ารง
ต าแหนง่บริหารในบริษัท 

4) ตัดสินใจเ ก่ียวกับเ งินเดือนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้ แทนที่มี
อ านาจแทนเจ้าของ  กรรมการ
ผู้จดัการ และ ผู้ควบคมุ 

5) ตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงการลงทนุซึง่
อยูน่อกเหนืองบประมาณประจ าปี 

6) ทบทวนกลยทุธ์ทางธุรกิจและ
ผลงานและท าการปรับปรุงกลยทุธ์
เป็นบางครัง้บางคราวตามที่
จ าเป็นต้องกระท า 

ก าหนดสทิธิดงักลา่ว อนัเป็นการแตกตา่งจาก
สทิธิตามกฎหมายได้ ในกรณีที่ข้อก าหนด
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทนุ
มากกวา่   

สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ SMLLC ตามกฎหมาย
เวียดนาม  ที่กลา่วมาใน ข้อ1) ถึง 14) นี ้มีระบุ
อยูใ่นข้อบงัคบัของ Baconco ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่
สะท้อนถึงหลกัการคุ้มครองสทิธิของ PMTA ใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นของ Baconco: 

- การตดัสนิใจเก่ียวกบัการแก้ไขเนือ้หา
และหรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) ตามข้อ 1) หาก
เป็นเร่ืองที่ถือวา่เป็นนยัส าคญัและ
อาจกระทบสทิธิผู้ ถือหุ้น ข้อบงัคบั
บริษัท Baconco ข้อ21.3 (f) 
ก าหนดให้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้
ถือหุ้นของ PMTA ก่อน  ซึง่การแก้ไข
ดงักลา่วจะต้องมีการเปิดเผยตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศไทยซึง่



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 31 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
แล้ว 

5) มีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการ
ปรับโครงสร้างองค์กรบริษัท หรือ
การเลกิกิจการ หรือการยื่นค าร้อง
ให้บริษัทล้มละลาย 

6) มีหน้าที่ในการช าระคา่หุ้นเป็นเงิน
ครัง้เดยีวจนเต็มมลูคา่โดยผู้ ถือหุ้นมี
ความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กิน
จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีต้องช าระ 

7) มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั
ของบริษัท 

8) ไมม่ีหน้าที่ในการแบง่แยกทรัพย์สนิ
ของตนออกจากทรัพย์สนิของบริษัท 
เนื่องจากตามปกติทรัพย์สนิของผู้
ถือหุ้นก็แบง่แยกออกจากกอง
ทรัพย์สนิของบริษัทอยูแ่ล้ว 

7) อนมุตัิการกู้ยืมใหม ่(นอกเหนือจาก
จ านวนเงินสนิเช่ือที่มีอยูก่บัธนาคาร
อยูแ่ล้ว) ที่ถึงจ านวนตามทีม่ีระบอุยู่
ในกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที่เจ้าของจด
ทะเบียนจดัตัง้อยู ่  

8) อนมุตัิการเข้าท าสญัญาของบริษัท 
(ในการด าเนินการทางธุรกิจ
ตามปกติธรรมดา) ในจ านวนตามที่
มีระบอุยูใ่นกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่
เจ้าของจดทะเบยีนจดัตัง้อยู ่และ
การเข้าท าสญัญาที่ไมใ่ช่การ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ
ธรรมดา 

9) อนมุตัิการขายสนิทรัพย์ (ซึง่การ
ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ
ธรรมดา) ในจ านวนตามทีม่ีระบอุยู่

เป็นประเทศที่ PMTA บริษัทผู้ เป็น
เจ้าของจดัตัง้ขึน้ ซึง่ข้อบงัคบัข้อ
ดงักลา่วได้ระบอุีกด้วยวา่การแก้ไขที่
เก่ียวข้องกบัรายการเก่ียวโยงหรือการ
ได้มาจ าหนา่ยไป ซึง่จะถือได้วา่จะ
กระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ภายใต้กฏเกณฑ์
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
จะต้องถือวา่เป็น การแก้ไขเร่ือง
ส าคญั 

- สว่นการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในเร่ือง
ทีจ่ะไมส่ร้างกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น  ต้องได้รับการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของ PMTA 
ตามข้อบงัคบับริษัท Baconco ข้อ 
21.2 (o)  

ซึง่ตามจริง Enterprise Law ก าหนด
วา่การแก้ไขหรือเพิม่เตมิข้อบงัคบั
บริษัท (company charter) ต้อง
ได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงไมน้่อย



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 32 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ในกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที่เจ้าของจด
ทะเบียนจดัตัง้อยู ่อนมุตักิารขาย
สนิทรัพย์ (ซึง่การด าเนินการทาง
ธุรกิจตามปกติธรรมดา) ซึง่มมีลูคา่
รวมแล้วถงึจ านวนทีต่ามที่มีระบอุยู่
ในกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที่เจ้าของจด
ทะเบียนจดัตัง้อยู ่

10) ได้รับการแจ้งโดยพลนัเก่ียวกบัการ
ขายทรัพย์สนิถงึจ านวนที่มีระบอุยู่
ในกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที่เจ้าของจด
ทะเบียนจดัตัง้อยู ่

11) ตดสนิใจเก่ียวกบัการเพิม่ทนุจด
ทะเบียน (charter capital) ของ
บริษัท  

กวา่สามในสีข่องจ านวนสมาชิกของ 
Board of Members ที่เข้าร่วมการ
ประชมุ เร่ืองดงักลา่วจึงเป็นการ
ก าหนดสทิธิให้แตกตา่งจากกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทนุ 

- สทิธิตา่งๆ ของ PMTA ในฐานะผู้ถือ
หุ้นท่ีเก่ียวกบัการตดัสนิใจเก่ียวกบั
แผนธุรกิจประจ าปี และกลยทุธ์การ
พฒันาบริษัทมีระบอุยูใ่นข้อบงัคบัข้อ 
12.1 (b) (f) (g)  ซึง่เร่ืองดงักลา่วจะ
ถกูตดัสนิใจโดยสมาชิก
คณะกรรมการของ Baconco ซึง่เป็น
ตวัแทนผู้มีอ านาจของ PMTA และใน
บางกรณีก็จะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของ PMTA ด้วย 
ยกตวัอยา่งเช่น งบประมาณโครงการ
ลงทนุของ Baconco เพิ่มเติม
นอกเหนือจากงบประมาณประจ าปี
ตามข้อบงัคบัข้อ 21.2 (d) 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 33 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
12) ตดัสนิใจเก่ียวกบัการโอนทนุจด

ทะเบียนทัง้หมดหรือบางสว่นของ
บริษัทไปให้แก่องค์กรหรือบคุคลอื่น 

13) ตดัสนิใจเก่ียวกบัการจดัตัง้บริษัท
ยอ่ย และการลงทนุในบริษัทอื่น 

14) จดัให้มีการก ากบัดแูลและประเมนิ
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 

15) ตดัสนิใจเก่ียวกบัการใช้ผลก าไรของ
บริษัทภายหลงัจากที่บริษัทได้
ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางด้าน
ภาษีและภาระผกูพนัทางด้าน
การเงินอื่นๆ แล้ว 

16) ตดัสนิใจเก่ียวกบัการปรับโครงสร้าง
องค์กรบริษัท หรือการเลกิกิจการ 
หรือการยื่นค าร้องให้บริษัท
ล้มละลาย 

17) เรียกคืนมลูคา่เต็มจ านวนของ
สนิทรัพย์/ทรัพย์สนิของบริษัท เมือ่
เสร็จการเลกิบริษัทหรือการ
ล้มละลาย 

- สว่นการตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงสร้าง
องค์กรของบริษัท เช่น การแตง่ตัง้
หรือถอดถอนบคุคลซึง่ด ารงต าแหนง่
กรรมการในบริษัท กฎหมาย
เวียดนามก าหนดการเลอืกตัง้หรือ
ถอดถอนกรรมการ สามารถกระท า
โดยความเห็นชอบของเจ้าของ ซึง่ใน
กรณีนี ้ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 
12.1 (d) และ ข้อ 16.1) ได้ก าหนดไว้
ให้สอดคล้องกบักฎหมายโดยให้
อ านาจคณะกรรมการ PMTA ในการ
อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้แทนที่มี
อ านาจแทนเจ้าของ   

- ในเร่ืองการตดัสนิใจเก่ียวกบัโครงการ
ลงทนุนัน้ ข้อบงัคบัของ Baconco ข้อ 
12.1 (b) (f) (g) (h) มีการระบเุร่ืองที่
เก่ียวข้องวา่ PMTA สามารถตดัสนิใจ
โดยใช้อ านาจผา่นทางสมาชิก
กรรมการ Baconco และในข้อ 21.2 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 34 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
18) สทิธิอื่นๆ ตามที่มกี าหนดใน

ข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) และบทบญัญตัิของ 
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง   

19) ท าการช าระเงินลงทนุอยา่งครบถ้วน
ตรงตอ่เวลาตามที่ผกูพนัไว้ ในกรณี
ที่ไมไ่ด้มีการช าระเงินลงทนุอยา่ง
ครบถ้วนตรงตอ่เวลา เจ้าของต้องรับ
ผิดในหนีส้นิและความรับผิดอื่นๆ 
ของบริษัท 

20) ปฏิบตัิตามข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) 

21) จ าแนกและแยกแยะสนิทรัพย์/
ทรัพย์สนิของเจ้าของออกจาก
สนิทรัพย์/ทรัพย์สนิของบริษัท 
 

22) ปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของกฎหมาย
วา่ด้วยสญัญา ขาย การยมื การ
ให้ยืม การเช่า การให้เช่า และ
ธุรกรรมอื่นๆ ระหวา่งบริษัทกบั

(d) เร่ืองของโครงการลงทนุเพิม่เติม 
ซึง่เป็นกรณีที่ต้องได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของ PMTA  

- ในเร่ืองการตดัสนิใจเก่ียวกบัแนว
ทางการพฒันาทางด้านการตลาด 
และเทคโนโลยี PMTA มีสทิธิ
ตดัสนิใจกลยทุธ์ของบริษัทโดยใช้
อ านาจผา่นทางสมาชิกกรรมการ 
Baconco ตามข้อ 12.1 (b) 

- ในเร่ืองการอนมุตัิสญัญากู้  และ
สญัญาอื่นๆ ข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) ของ Baconco 
มีระบใุห้ต้องได้รับการอนมุตัิจาก
คณะกรรมการของ PMTA ตามข้อ 
21.2 (i) (j) โดยมีการก าหนดจ านวน
เงินของธุรกรรมซึง่ท าให้ต้องได้รับการ
อนมุตัิไว้ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

- ในเร่ืองการตดัสนิใจเก่ียวกบัการขาย
สนิทรัพย์ ข้อบงัคบับริษัท (company 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 35 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
เจ้าของ และ 

23) ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัอื่นๆ ภายใต้
บทบญัญตัิของ Enterprise Law  
และข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) 

  

charter) ของ Baconco มีระบใุห้ต้อง
ได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
ของ PMTA ตามข้อ 21.2 (g) (h) โดย
มีการก าหนดจ านวนเงินของธุรกรรม
ซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิไว้เกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. 
ในเร่ืองการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน (charter capital) 
ของบริษัท และการกระท าใดๆ ซึง่
รวมถงึการโอนทนุจดทะเบียนทัง้หมด
หรือบางสว่นของบริษัทไปให้แก่
องค์กรหรือบคุคลอื่นข้อบงัคบับริษัท 
ของ Baconco มีระบใุห้ต้องได้รับการ 
อนมุตัิจากคณะกรรมการของ PMTA 
ตามข้อ 21.2(p) ในกรณีทีก่ารเพิม่ทนุ
มีสดัสว่นน้อยกวา่ 10% ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของ Baconco  
และต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ตามข้อ 21.3 (a) (b)และ (d) 
ซึง่ก าหนดวา่การเพิม่ทนุในจ านวน
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 36 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ตัง้แต ่10% ขึน้ไป ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของ Baconco หรือการ
กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของ PMTA ใน Baconco ลดลง
ตัง้แต ่10% ของทนุจดทะเบียนช าระ
แล้วของ Baconco หรือการเพิ่มทนุ/
กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของ PMTA ใน Baconco ลดลงเหลอื
น้อยกวา่ 50% ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของ Baconco ต้องได้รับ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA  และ
ทัง้นีก้ารเพิ่มทนุท่ีเป็นผลให้เกิดการ
แปรสภาพจาก SMLLC เป็น 
MMLLC หรือ JSC ก็ต้องได้รับมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 

- การตดัสนิใจเก่ียวกบัการจดัตัง้บริษัท
ยอ่ย มีระบใุห้ต้องได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการของ PMTA ตาม
ข้อบงัคบับริษัท (company charter)
ของ Baconco ข้อ 21.2 (m) แตท่ัง้นี ้
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 37 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
หากเป็นการลงทนุในบริษัทอื่นซึง่จะ
ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของ PMTA 
ใน Baconco ลดลงตัง้แต ่10% หรือ
ท าให้ PMTA ถือหุ้นใน Baconco 
น้อยกวา่ 50% ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้วของ Baconco หรือท าให้
เกิดการแปรสภาพ Baconco จาก 
SMLLC เป็น MMLLC หรือ JSC ก็
จะต้องขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น PMTA 
ตามข้อบงัคบัของ Baconco ข้อ 21.3 
(a) (b) และ (d) 
 

- การจดัให้มกีารก ากบัดแูลและ
ประเมินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
มีระบอุยูใ่นข้อบงัคบับริษัทของ Baconco ข้อ 
12.1 ซึง่สทิธิของผู้ ถือหุ้นและอ านาจ
อนมุตัิของคณะกรรมการของ PMTA 
 

- การตดัสนิใจเก่ียวกบัการใช้ผลก าไร
ของบริษัทภายหลงัจากที่บริษัทได้
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัทางด้านภาษี
และภาระผกูพนัทางด้านการเงินอื่นๆ 
แล้ว มีระบอุยู่ในข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 

ข้อ 21.2 (n) ซึง่เป็นสทิธิของผู้ ถือหุ้น
และอ านาจอนมุตัเิป็นของ
คณะกรรมการของ PMTA 

 
- การตดัสนิใจเก่ียวกบัการปรับ

โครงสร้างองค์กรบริษัท มีระบอุยูใ่น
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco ข้อ 
21.2 (k) ซึง่คณะกรรมการของ 
PMTA มีอ านาจอนมุตัิ และการเลกิ
บริษัท มีระบอุยูใ่นข้อบงัคบับริษัท
ของ Baconco ข้อ 21.3 (c) ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA มีอ านาจอนมุตั ิ

 2.  สทิธิในการฟ้องร้องกรรมการ (Derivative 
Suit) : ในกรณีที่กรรมการกระท าหรือละ
เว้นการกระท าเป็นเหตใุห้บริษัทเสยีหายผู้
ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้น

2.  สทิธิในการฟ้องร้องกรรมการ (Derivative 
Suit) : ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้เจ้าของ SMLLC 
มีสทิธิด าเนินคดีตอ่ประธานของ Board of 
Members และ/หรือผู้บริหาร (Director) /

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองสทิธิ
ในการฟ้องร้องกรรมการไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทยโดยก าหนดให้เจ้าของ SMLLC 
(โดยอาศยัมติที่ประชมุคณะกรรมการของ 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
รวมกนัไมน้่อยกวา่ 5% ของหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมดแจ้งเป็นหนงัสอืให้บริษัท
ด าเนินการเรียกร้อง หากบริษัทไม่
ด าเนินการผู้ ถือหุ้นนัน้จะน าคดีขึน้ฟ้องร้อง
คา่สนิไหมทดแทนแทนบริษัทได้ หรือให้
กรรมการคนนัน้ออกจากต าแหนง่ก็ได้ หรือ
ในกรณีการกระท าหรือละเว้นการกระท าที่
อาจเป็นเหตใุห้บริษัทเสยีหาย ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วอาจขอให้ศาลสัง่ระงบัการกระท า
ดงักลา่วได้ 

กรรมการผู้จดัการ (General Director) ได้ 
ไมว่า่ในนามของตนเองหรือในนามของ 
SMLLC  

1) ประธานของ Board of Members 
และ/หรือผู้บริหาร (Director) /
กรรมการผู้จดัการ(General 
Director) ไมใ่ช้สทิธิและอ านาจที่
มอบหมายให้แกต่นอยา่งเหมาะสม 
หรือไมป่ฏิบตัิตามการตดัสนิใจของ 
Board of Members หรือไมป่ฏิบตัิ
ตามการตดัสนิใจของ Board of 
Members อยา่งครบถ้วนหรือโดย
ทนัที หรือใช้สทิธิและหน้าที่ท่ี
มอบหมายให้แกต่นโดยขดักบั
กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) 

2)  ประธานของ Board of Members 
และ/หรือผู้บริหาร (Director) /
กรรมการผู้จดัการ (General 

PMTA) สามารถใช้สทิธิฟ้องร้อง ได้เลยโดยไม่
ต้องรอให้ Baconco ด าเนินการเรียกร้องก่อน 
แตเ่นื่องจากเป็นหลกัเกณฑ์ทีใ่ห้สิทธิดีกวา่
กฎหมายไทยซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นต้องเรียกร้อง
ให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องก่อน เฉพาะใน
กรณีที่บริษัทไมด่ าเนินการเทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงจะ
มีสทิธิฟ้องร้องได้ ประกอบกบั นอกจากนี ้ใน
กรณีที่คณะกรรมการของ PMTA ไมด่ าเนินการ
ฟ้องร้องตอ่กรรมการของ Baconco ผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ก็สามารถใช้สทิธิเรียกร้องตาม
กฎหมายไทยให้ด าเนินคดีตอ่กรรมการของ 
PMTA ในฐานละเว้นการด าเนินการเป็นเหตใุห้
บริษัทเสยีหายได้อยูแ่ล้ว ดงันัน้ ความแตกตา่ง
ดงักลา่วจึงไมก่ระทบกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
Director) ใช้ข้อมลู และ/หรือความรู้
แหง่วิธีการ (know-how) หรือโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์
สว่นตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น 

3)  ประธานของ Board of Members 
และ/หรือผู้บริหาร (Director) /
กรรมการผู้จดัการ (General 
Director) ใช้ต าแหนง่ของตนและ
สนิทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ
เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือประโยชน์
ของบคุคลอื่น 

4)  กรณีอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายหรือ
ข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) ก าหนดไว้ 

 3. สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท : ก าหนดให้บริษัทควรให้สทิธิแก่
ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือ
หุ้นก่อนการนดัประชมุ โดยไมไ่ด้มีกฎหมาย

3. สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท : ไมม่ี เนื่องจากกฎหมายไมไ่ด้
ก าหนดให้ต้องมีประชมุผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็
ตาม SMLLC มีเจ้าของซึง่ควบคมุและ

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสทิธิในการเสนอ
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้สอดคล้องกนัโดย
ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือสมาชิกของ Board of 
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Baconco 
ก าหนดจ านวนการถือหุ้นขัน้ต ่าของผู้ ถือหุ้น
ซึง่จะสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าได้ ดงันัน้ จึงต้องเป็นไปตาม
แนวทางของแตล่ะบริษัท  

บริหารผา่นทางผู้แทนที่มีอ านาจของ
เจ้าของ ซึง่ในการประชมุ Board of 
Members จะเรียกจดัขึน้โดยประธานนัน้ มี
การก าหนดให้สทิธิแก่ สมาชิกของกรรมการ
ใน Board of Members ในการเสนอวาระ
ก่อนการนดัประชมุของ Board of 
Members ได้ โดยประธานของ Board of 
Members ยงัมีหน้าที่จดัท าหรือด าเนินการ
เพื่อให้มกีารรวมดงักลา่วเข้าเป็นวาระการ
ประชมุของ Board of Members 

Members สามารถเสนอวาระการประชมุ
ลว่งหน้าก่อนการประชมุได้  

 4.  สทิธิในการร้องขอตอ่ศาลในการเพิกถอน
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น : ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 5 
คนหรือผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะร้องขอให้ศาลสัง่เพิกถอนมตใิน
การประชมุซึง่ได้มีการนดัประชมุหรือลงมติ
โดยไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ข้อบงัคบับริษัทหรือ พรบ. บริษัทมหาชน
จ ากดั ซึง่ต้องร้องขอภายใน 1 เดือนนบัแต่

4.  สทิธิในการร้องขอตอ่ศาลในการเพิกถอน
มติที่ประชมุคณะกรรมการ กฎหมาย
เวียดนามก าหนดให้กรรมการ (Board of 
Members)ของ SMLLC มีอ านาจในการ
เพิกถอนมติได้โดยต้องร้องขอตอ่ศาล (โดย
ไมจ่ ากดัเฉพาะกรณีมตดิงักลา่วมีการนดั
ประชมุหรือลงมติโดยไมป่ฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อบงัคบั หรือกฎหมาย
แตอ่ยา่งใด) อยา่งไรก็ตาม กฎหมายไมไ่ด้

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองสทิธิ
ในการร้องขอตอ่ศาลในการเพกิถอนมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ไมไ่ด้ก าหนดให้สทิธิเจ้าของในการเพิกถอนมติ
ดงักลา่วได้โดยตรง ในขณะที่กฎหมายไทย
ก าหนดให้สทิธิผู้ ถือหุ้นในการเพกิถอนมติ
ดงักลา่วได้โดยตรง ถ้าผู้ ถือหุ้น (PMTA) จะเพกิ
ถอนมติของ Baconco ก็จะต้องใช้สทิธิผา่น
คณะกรรมการของ PMTA 
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Baconco 
วนัท่ีที่ประชมุมมีต ิ จ ากดัระยะเวลาในการขอเพกิถอนมติ

ดงักลา่วไว้วา่ต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาเทา่ใด ในการนี ้ถึงแม้กฎหมาย
ไมไ่ด้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะวา่เจ้าของ 
SMLLC จะมีอ านาจในการร้องขอตอ่เพิก
ถอนมติได้ อยา่งไรก็ตาม หากข้อบงัคบั
บริษัทก าหนดให้มติ Board of Members 
ต้องได้รับอนญุาตจากเจ้าของก่อน ในกรณี
ดงักลา่วก็อาจถือได้วา่ในกรณีดงักลา่ว
เจ้าของมีอ านาจในการเพิกถอนมติ Board 
of Members ได้โดยปริยาย  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากข้อบงัคบัของ 
Baconco (ข้อ 21.2 และ 21.3) มีการ
ก าหนดให้เร่ืองส าคญัๆ ต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยูแ่ล้ว ดงันัน้ ในกรณีดงักลา่วหาก PMTA ไม่
เห็นชอบกบัมติดงักลา่ว PMTA ก็อาจไมใ่ห้
ความเห็นชอบในเร่ืองดงักลา่วได้ตัง้แตแ่รกเร่ิม 
ดงันัน้ ความแตกตา่งจึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้
ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 

 5.  สทิธิในการขอให้มีการตรวจสอบกิจการ : ผู้
ถือหุ้นท่ีมีหุ้นจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 
ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าค าขอให้
นายทะเบยีนแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบกิจการและฐานะ 
การเงินของ บมจ. หรือการด าเนนิการของ

5.  สทิธิในการขอให้มีการตรวจสอบกิจการ
ไมไ่ด้มีการก าหนดให้เจ้าของ SMLLC มี
อ านาจในการร้องขอให้แตง่ตัง้
บคุคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบกิจการได้ 
อยา่งไรก็ตาม กฎหมายเวยีดนาม
ก าหนดให้ 

เจ้าของ SMLLC มีอ านาจจดัให้มีการ
ก ากบัดแูลและประเมินกิจกรรมทางธุรกิจ

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
สทิธิในการขอให้มีการตรวจสอบกิจการไว้
แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดยไมไ่ด้ให้สทิธิ
เจ้าของในการแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบเพื่อท าการ
ตรวจสอบกิจการโดยตรง ในขณะที่กฎหมาย
ไทยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร้องขอให้มีการ
แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบได้โดยตรง  อย่างไรก็ตาม
กฎหมายเวียดนามก็มกีารก าหนดให้ PMTA 
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Baconco 
คณะกรรมการเมื่อบริษัทได้รับรายงานจะ
สรุปรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน  

  

ของบริษัท โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ควบคมุ 
(controller) จ านวน 1 – 3 คน ผู้ซึง่
สามารถเข้าถึงงบการเงิน รายงานสถานะ
ทางธุรกิจ รายงานเก่ียวกบัการประเมินผล
งานการบริหารจดัการ และรายงานอื่นๆ 
ของบริษัท พร้อมทัง้ท าการรายงานตอ่
เจ้าของ  

  

(โดยมติของที่ประชมุคณะกรรมการ) สามารถ
ตรวจสอบกิจการได้ทางอ้อม โดยมีอ านาจใน
การแตง่ตัง้ผู้ควบคมุ นอกจากนี ้ข้อบงัคบั
บริษัทของ Baconco (ข้อ 23.1) ก็มีการ
ก าหนดให้ PMTA มีหน้าที่ต้องแตง่ตัง้ผู้ควบคมุ 
(Controller) จ านวน 1 คน ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

2.2.2 การให้สทิธิพิเศษแก่ผู้ ถือหุ้นบางกลุม่ ไมม่ี  

โปรดพิจารณาข้อ 3 วิธีบริหารจดัการบริษัทการ
ก ากบัดแูลกิจการ ในแง่สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ไมม่ี 

หมายเหตุ 

ปัจจบุนั Baconco มีเจ้าของ/ผู้ลงทนุเพียงราย
เดียว 

เนื่องจากในปัจจบุนั Baconco มีผู้ลงทนุเพียง
รายเดียว ดงันัน้ จงึไมม่ีประเด็นทีต้่องพิจารณา 

แตท่ัง้นี ้กฎหมายของเวยีดนามก าหนดให้ 
SMLLC อาจเพิ่มทนุโดยมกีารระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิได้ อยา่งไรก็ตาม สทิธิ
ของผู้ลงทนุรายใหมจ่ะไมโ่ดนกระทบ ตามที่ได้
อธิบายไปในข้อ 2.1 ถึงแม้กฎหมายเวียดนาม
จะก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองดงักลา่วไว้
แตกตา่งกบักฎหมายไทยก็ตาม  

2.2.3 การจ ากัดการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ น มีข้อจ ากดัทีเ่ป็นไปเพื่อสทิธิประโยชน์ของ ไมม่ีกฎหมายก าหนดเร่ืองนีไ้ว้โดยเฉพาะ เว้น กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
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Baconco 
ตา่งประเทศ บริษัทหรือเพื่อเป็นการรักษาอตัราสว่นการถือ

หุ้นของคนไทยกบัผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศตาม
กฎหมาย 

แตเ่ป็นข้อจ ากดัส าหรับธุรกิจบางประเภทท่ี
กฎหมายจะก าหนดให้มีผู้ลงทนุตา่งด้าวไมเ่กิน
จ านวนทีก่ าหนด  

 

ข้อจ ากดัการโอนหุ้นไว้แตกตา่งจากกฎหมาย
ไทย โดยไมไ่ด้มีการก าหนดข้อจ ากดัการโอน
ลงทนุท่ีเป็นไปเพื่อสทิธิประโยชน์ของ SMLLC 
หรือเพื่อรักษาอตัราสว่นการถือหุ้นของผู้ลงทนุ
ตา่งด้าวไว้  

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากในการโอนเงินลงทนุ
ดงักลา่ว Baconco จะต้องด าเนนิการตาม
ขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดอยูแ่ล้วซึง่ขัน้ตอน
ดงักลา่วรวมถงึการได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของ PMTA ด้วย ตามข้อบงัคบัของ 
Baconco ข้อ 21.3 (b) หรือ (d) หากการโอน
เงินลงทนุอาจสร้างผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ลดลงเทา่กบั หรือมากกวา่ 10% ของทนุ
จดทะเบยีนของ Baconco หรือ ท าให้การถือ
หุ้นโดย PMTA ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50% ของ
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว หรือ ท าให้ Baconco 
มีการแปรสภาพเป็น MMLLC หรือ JSC ดงันัน้ 
ความแตกตา่งดงักลา่วจงึไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้
ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 
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Baconco 

2.2.4 การท าธุรกรรมใดๆ กับผู้ ถือหุ้ นที่มี
สว่นได้เสยี 

รายการท่ีท าขึน้ระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย
กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดทีเ่ก่ียวกบัการเข้าท าธรุกรรมกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ("ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน") 

1. ความหมายของการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั : 

(ก) "รายการท่ีเก่ียวโยงกนั" หมายถึง 
รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียน หรือ
รายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคล
ที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

(ข) "บคุคลที่เก่ียวโยงกนั" หมายถึง 

– ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

สญัญาและธุรกรรมที่ท าขึน้ระหวา่ง SMLLC 
กบับคุคลที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดทีเ่ก่ียวข้องกบัการท าสญัญาและ
ธุรกรรมกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง 

1. ความหมายของการสญัญาหรือธรุกรรม
กบับคุคลที่เก่ียวข้อง 

(ก) "สญัญาหรือธุรกรรมกบับคุคลที่
เก่ียวข้อง" หมายถงึ สญัญาหรือ
ธุรกรรมระหวา่งบริษัทกบับคุคลที่
เก่ียวข้องของตน 

(ข) "บคุคลที่เก่ียวข้อง" หมายถงึ 

– บริษัทแม ่ผู้บริหารของบริษัทแม ่
หรือบคุคลที่มีอ านาจในการ
แตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัทแม ่
และ บริษัทยอ่ยของบริษัท 

– บริษัทยอ่ย หรือ บริษัทแมข่อง
บริษัท 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การท าธุรกรรมใดๆ กบับคุคลทีเ่ก่ียวข้องไว้
คล้ายคลงึกบักฎหมายไทย โดยมไิด้ควบคมุ
เฉพาะการเข้าท าสญัญากบับคุคลที่เก่ียวข้อง
เทา่นัน้ แตม่กีารควบคมุถึงการเข้าท าธุรกรรม
อื่นๆ ที่มิได้เกิดจากการเข้าท าสญัญาด้วย ทัง้นี ้
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 20.3) ได้มี
ข้อก าหนดให้ต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนน
เสยีงข้างมากจาก Board of Members, 
General Director และ Controller ซึง่เป็น
ตามทีก่ฎหมายเวยีดนามก าหนดและ (ข้อ 
21.1) ได้มีข้อก าหนดให้การเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั Baconco จะต้องขออนมุตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการ หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ในฐานะเจ้าของ (แล้วแตก่รณี) ซึง่
เป็นไปตามที่ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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Baconco 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
จดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ย 
รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้อง และญาติ
สนิทของบคุคลดงักลา่ว 

– นิติบคุคลใดๆ ที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคล
ดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ย 

 ผู้บริหาร 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ผู้มีอ านาจควบคมุ 

 บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุ 

 ผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิท
ของบคุคลตาม (ก) ถึง (ง) 

– บคุคล หรือกลุม่บคุคลที่มีอ านาจ
ในการตดัสนิใจและบริหารผา่น
ทางผู้บริหารของบริษัท 

– ผู้บริหารของบริษัท 

– สามี ภรรยา บิดา พี่บญุธรรม 
มารดา มารดาบญุธรรม บตุร 
บตุรบญุธรรม หรือพี่น้อง ของ
ผู้บริหารบริษัท หรือผู้ลงทนุท่ีมี
อ านาจในการควบคมุบริษัท 

– บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็น
ตวัแทนของบคุคลตามที่ระบุ
ข้างต้นทัง้หมด 

– บริษัท ซึง่บคุคลตามที่ระบขุ้างต้น
ทัง้หมด เป็นผู้ ถือหุ้นอยูจ่นมี
อ านาจในการตดัสนิใจและ
บริหารผา่นทางผู้บริหารของ
บริษัท 
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– บคุคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บง่ชี ้
ได้วา่เป็นผู้ท าการแทนหรืออยู่
ภายใต้อิทธิพลของบคุคลตาม (1) 
และ (2) ตอ่การตดัสนิใจ การ
ก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือ
การด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั 
หรือบคุคลอื่นท่ีตลาดหลกัทรัพย์
เห็นวา่มีพฤตกิารณ์ท านอง
เดียวกนั 

– บคุคลอื่นๆ ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดเพิ่มเติม 

2. ประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั : 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัสามารถแบง่ได้ 6 
ประเภท ได้แก่  

(ก) รายการธุรกิจปกติ  

(ข) รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  

– กลุม่บคุคลซึง่ประสงค์จะร่วมกนั
เข้าครอบง าเงินลงทนุ หุ้น หรือ
สว่นได้เสยี ตลอดจน อ านาจใน
การควบคมุบริษัทของบริษัท 

2. ประเภทของสญัญาหรือรายการกบับคุคล
ทีเ่ก่ียวข้อง : สามารถแบง่ได้ออกเป็น 5 
ประเภท ดงันี ้

(ก) สญัญาหรือธุรกรรมระหวา่งเจ้าของ
หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัเจ้าของ 

(ข) ตวัแทนที่มีอ านาจของกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือ ผู้ควบคมุ 

(ค) บคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลตามที่ระบุ
ในข้อ (ข)  

(ง) ผู้บริหารของเจ้าของ หรือบคุคลทีไ่ด้รับ
มอบอ านาจในการแตง่ตัง้ผู้บริหาร 

(จ) บคุคลที่เก่ียวข้องกบับคุคลตามที่ระบุ
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(ค) รายการเชา่หรือให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี 

(ง) รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ 

(จ) รายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทาง
การเงิน และ  

(ฉ) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นนอกจาก
รายการตาม (ก) ถึง (จ) 

3. การด าเนินการเมือ่เข้าท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั : 

 เมื่อบริษัทจดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ยมีการ
เข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจด
ทะเบียนอาจมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามที่
กฎหมายก าหนดโดยอาจแตกตา่งกนัขึน้กบั
ขนาดของรายการ ได้แก ่

 (ก) เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ข) ขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ 

ในข้อ (ง)  

3. การด าเนินการเมือ่เข้าท าสญัญาหรือ
ธุรกรรมกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง : 

เมื่อบริษัทมีการเข้าท ารายการกบับคุคลที่
เก่ียวข้อง บริษัทต้องได้รับอนมุตัจิาก
คณะกรรมการ (Board of Members)  
กรรมการผู้จดัการ (General  Director) 
และผู้ควบคมุ (Controller) ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมาก โดยต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงทัง้จากคณะกรรมการ (Board 
of Members) กรรมการผู้จดัการ (General 
Director) และผู้ควบคมุ (Controller) ทัง้นี ้
การอนมุตัิสญัญาดงักลา่วอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขวา่ธุรกรรมนัน้ต้องถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ดงั ตอ่ไปนี ้

(ก) คูส่ญัญาเป็นบคุคลท่ีเป็นอิสระ และ
มีสทิธิ ภาระผกูพนั สนิทรัพย์และ
ผลประโยชน์ทีไ่มไ่ด้อยูเ่ก่ียวเนื่องและ
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 (ค) ขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ข้อยกเว้นของการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั : 

 บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั หากกรณีเป็นไปตามที่ก าหนดอาทิ 
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนกบั
บริษัทยอ่ยที่มีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ี
มิใช่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัท
ไมเ่กิน 10% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้
การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย โดยบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัดงักลา่วไมไ่ด้เก่ียวโยงกนั
กบับริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอ่ย
ในลกัษณะอื่นๆ 

ภายใต้การควบคมุของบริษัท 

(ข) ราคาทีใ่ช้ในสญัญาเป็นราคาตลาด 

(ค) เจ้าของได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบวา่
ด้วยสญัญา หรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกบัการซือ้ขาย การให้ยมื 
การยืม การเช่า และธุรกรรมอื่นๆ 
ระหวา่งบริษัทกบัเจ้าของ 

นอกจากนี ้จะต้องมีการสง่สญัญาหรือ
ข้อมลูสญัญาให้กบั คณะกรรมการ Board 
of Members กรรมการผู้จดัการ (General  
Director) และผู้ควบคมุ (Controller)   
และในขณะเดียวกนัแสดงข้อมลูของ
สญัญาเหลา่นีไ้ว้ที่ส านกังานใหญ่หรือ
สาขา และเก็บรักษาเป็นเอกสารตา่งหาก
ของบริษัท ตามที่ Enterprise Law ก าหนด
ไว้ 

ในกรณีการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเหลา่นี ้
ของ Enterprise Law  สญัญาซึง่ท ากบั
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(ข) รายการระหวา่งกนัของบริษัทยอ่ยซึง่
บริษัทจดทะเบียนเดียวกนัถือหุ้นและ
มีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีมใิช่บริษัทจด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยไมเ่กิน 
10% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้การถือ
หุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่
เก่ียวข้องด้วย โดยบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัดงักลา่วไมไ่ด้เก่ียวโยงกนักบั
บริษัทยอ่ยในลกัษณะอื่นๆ  

(ค) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นการออก
หลกัทรัพย์ใหมโ่ดยบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ยให้กบับคุคลทีเ่ก่ียวโยง
กนัในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ดงัตอ่ไปนี ้

– หลกัทรัพย์นัน้ออกให้แก่บคุคล
ที่เก่ียวโยงกนัเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการโอนตอ่ไปให้แก่บคุคลท่ี

บคุคลที่เก่ียวข้องก็อาจเสีย่งตอ่การท่ีศาล
จะตดัสนิให้เป็นโมฆะ  

4. ข้อยกเว้นของการเข้าท าสญัญาหรือ
ธุรกรรมกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง : 

ภายใต้กฎหมายเวียดนาม ไมม่กีารระบุ
ข้อยกเว้นโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับการ
ปฎิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สง่สญัญา
หรือข้อมลูสญัญาให้กบั คณะกรรมการ 
(Board of Members) กรรมการผู้จดัการ 
(General  Director) และผู้ควบคมุ 
(Controller)   และในขณะเดยีวกนัแสดง
ข้อมลูของสญัญาเหลา่นีไ้ว้ที่ส านกังาน
ใหญ่หรือสาขา 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
สามซึง่ไมไ่ด้เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
ของตน และเป็นไปตามมติของ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบ
อ านาจให้แกค่ณะกรรมการของ
บริษัทนัน้ และราคาของ
หลกัทรัพย์ที่ออกต้องไมต่ ่ากวา่
ราคาตลาดของหลกัทรัพย์หกั
ด้วยคา่ใช้จา่ยในการออก
หลกัทรัพย์นัน้ และการออก
หลกัทรัพย์ดงักลา่วไมไ่ด้เพิ่ม
สดัสว่นของสว่นได้เสยีของ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัใน
หลกัทรัพย์ที่ออก 

– บคุคลที่เก่ียวโยงกนัได้รับ
หลกัทรัพย์ตามสทิธิและตาม
สดัสว่นในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 

– บคุคลที่เก่ียวโยงกนัท าหน้าที่
เป็นผู้จดัจ าหนา่ยหรือผู้จดั
จ าหนา่ยชว่งของหลกัทรัพย์ของ
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ยอ่ยโดยวิธีรับประกนัผลการ
จ าหนา่ย 

(ง) รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงที่
เป็นนิติบคุคลซึง่มีผู้มีอ านาจควบคมุที่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยใน
ฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคล
ดงักลา่วได้มอบหมายให้เข้าไปดแูล
นิติบคุคลนัน้ โดยบริษัทจดทะเบยีน
หรือบริษัทยอ่ยและนิติบคุคลดงักลา่ว
ไมไ่ด้เก่ียวโยงกนัในลกัษณะอื่นๆ 

(จ) รายการท่ีบริษัทจดทะเบียนพิสจูน์ได้
วา่เป็นธรรมและไมก่่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ 

2.2.5 การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ บริษัทต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการ
เข้าท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
ทรัพย์สนิ  

SMLLC ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบั
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

1. ความหมายของการท ารายการได้มาหรือ

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิไว้คล้ายคลงึโดยมี
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
("ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน") 

1. ความหมายของการท ารายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ : 

ในกรณีบริษัทจดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ยได้
มีการตกลงเข้าท ารายการกลา่วคอืการเข้า
ไปหรือตกลงใจเข้าท าสญัญาท าความตก
ลงไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิด
การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์หรือ
การก่อให้เกิดสทิธิหรือการสละสทิธิในการ
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ บริษัทจด
ทะเบียนจะต้องปฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

2. วิธีในการค านวณมลูคา่ : 

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณามลูคา่ของ
รายการโดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ : 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้SMLLC จะต้องปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดทีเ่ก่ียวกบัรายการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 

(ก) เข้าท าโครงการลงทนุท่ีมีมลูคา่
เทา่กบัหรือสงูกวา่ 50% ของมลูคา่
รวมของสนิทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในงบ
การเงินลา่สดุของบริษัท หรือสดัสว่น
ที่น้อยกวา่นัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 

(ข) เข้าท าสญัญากู้  สญัญาให้ยมื และ
สญัญาอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั
บริษัท (company charter) ซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัหรือสงูกวา่ 50% ของ
มลูคา่รวมของสนิทรัพย์ตามที่ระบใุน
งบการเงินลา่สดุของบริษัท หรือ
สดัสว่นท่ีน้อยกวา่นัน้ตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อบงัคบับริษัท (company 

การก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัรายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิไว้ อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที่ขนาดของธุรกรรมดงักลา่วมี
ความส าคญั กฎหมายไทยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้มีสทิธิอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
ในขณะท่ีกฎหมายเวียดนามไมไ่ด้ก าหนดให้
เจ้าของเป็นผู้มีอ านาจโดยตรงในการอนมุตัิ 
หากแตใ่ห้อ านาจ Board of Members เป็นผู้มี
อ านาจในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
นอกจากนี ้การค านวณขนาดของรายการตาม
กฎหมายไทยยงัก าหนดไว้แตกตา่งกบักฎหมาย
เวียดนาม โดยก าหนดให้วิธีที่จะใช้ในการ
ค านวณต้องค านวณจากหลายวธีิ ในขณะที่
กฎหมายเวียดนามก าหนดให้ค านวณจาก
สนิทรัพย์ของบริษัทแตเ่พียงเทา่นัน้ อยา่งไรก็
ตาม เนื่องจากข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 21.1) ได้มีข้อก าหนดให้ในการเข้าท า
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 
Baconco จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการ (Board of  Members) หรือ ที่
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

(ก) มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่ได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปเปรียบเทยีบมลูคา่ของ
สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือ
ของบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทยอ่ย
รวมกนัแล้วแตก่รณี 

(ข) ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ
หลงัหกัภาษีเทา่ทีเ่กิดจากสนิทรัพย์ที่
ได้มาหรือจ าหนา่ยไปเปรียบเทียบกบั
ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียนหรือ
ของบริษัทจดทะเบยีนและบริษัทยอ่ย
รวมกนัแล้วแตก่รณี 

(ค) มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนที่ช าระให้
หรือได้รับเปรียบเทียบกบัมลูคา่ของ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน
หรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
ยอ่ยรวมกนัแล้วแตก่รณี 

(ง) มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยออกให้เพื่อ

charter) 

(ค) เข้าท าการขายสนิทรัพย์ที่มมีลูคา่
เทา่กบัหรือสงูกวา่ 50% ของมลูคา่
รวมของสนิทรัพย์ตามที่ระบใุนงบ
การเงินลา่สดุของบริษัท หรือสดัสว่น
ที่น้อยกวา่นัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 

2. วิธีในการค านวณมลูคา่ : 

 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณามลูคา่ของ
รายการโดยเปรียบเทียบกบัมลูคา่สนิทรัพย์
ของบริษัท 

3. วิธีการด าเนินการเมื่อเข้าท ารายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ : 

 เมื่อบริษัทมีการเข้าได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพย์สนิ บริษัทอาจมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดโดยอาจ
แตกตา่งกนัขึน้กบัขนาดของรายการ ได้แก่ 

ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ในฐานะเจ้าของ 
(แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 21.2, 21.3 และ 21.4 
ในข้อบงัคบับริษัท ของ Baconco ซึง่เป็นไป
ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
ทรัพย์สนิ ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว จึงไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
เป็นสิง่ตอบแทนการได้สนิทรัพย์มา
เปรียบเทียบกบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์
ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้
ออกจ าหนา่ยแล้ว 

3. วิธีการด าเนินการเมื่อเข้าท ารายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ : 

 เมื่อบริษัทจดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ยมีการ
เข้าท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
ทรัพย์สนิ บริษัทจดทะเบยีนอาจมีหน้าที่
ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดโดย
อาจแตกตา่งกนัขึน้กบัขนาดของรายการ 
ได้แก่ 

(ก) รายการประเภทที่ 1 คือการตกลงเข้า
ท ารายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่มิใช่บริษัท
จดทะเบยีนซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของ
รายการแล้ว รายการดงักลา่วมมีลูคา่
เทา่กบั 50% หรือสงูกวา่แตต่ า่กวา่ 

(ก) รายการเข้าท าโครงการลงทนุ เข้าท า
สญัญากู้  สญัญาให้ยืม และสญัญา
อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
การขายสนิทรัพย์ ที่มีมลูคา่ตัง้แต ่
50% ของมลูคา่รวมของสนิทรัพย์
ของบริษัท 

 ในกรณีนีบ้ริษัทต้องได้รับอนมุตัจิาก 
Board of Members ด้วยคะแนน
เสยีงไมต่ า่กวา่ 3/4 ของสมาชิกทีม่า
ประชมุ  

(ข) รายการเข้าท าโครงการลงทนุ เข้าท า
สญัญากู้  สญัญาให้ยืม และสญัญา
อื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
การขายสนิทรัพย์ ที่มีมลูคา่น้อยกวา่ 
50% ของมลูคา่รวมของสนิทรัพย์
ของบริษัท 

 ในกรณีนีบ้ริษัทต้องได้รับอนมุตัจิาก 
ผู้บริหาร 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
100% 

 ในกรณีนีบ้ริษัทต้องด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

– แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่
สนิทรัพย์และ 

– ต้องเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว
ด้วย โดยต้องมีคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสยี 

(ข) รายการประเภทที่ 2 คือ การตกลงเข้า
ท ารายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ยกบับริษัทจดทะเบยีน



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 57 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
อื่นหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทจด
ทะเบียนอื่นหรือบคุคลที่ไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบยีน ซึง่เมื่อค านวณมลูคา่ของ
รายการแล้ว รายการดงักลา่วมมีลูคา่
เทา่กบั 15% หรือสงูกวา่แตต่ า่กวา่ 
50% 

 ในกรณีนีบ้ริษัทจดทะเบยีนต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

– เปิดเผยข้อมลูตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์และ 

– จดัสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้น
ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ี
เปิดเผยรายการตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ 

(ค) รายการประเภทที่ 3 คือการท่ีบริษัท
จดทะเบยีนหรือบริษัทยอ่ยได้มาซึง่
สนิทรัพย์ของบริษัทอื่นหรือบริษัทยอ่ย
ของบริษัทจดทะเบยีนอื่นหรือบคุคลท่ี
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 58 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
มิใช่บริษัทจดทะเบียน ซึง่เมื่อค านวณ
มลูคา่ของรายการแล้ว รายการ
ดงักลา่วมมีลูคา่ต ่ากวา่ 15% และมี
การออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นการตอบ
แทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์นัน้ โดย
บริษัทจดทะเบียนจะยื่นขอให้รับ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนตอ่ไป 

ในกรณีนีบ้ริษัทจดทะเบยีนต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

- จดัท ารายงานและ 

- เปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์ทนัที 

(ง) รายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม 
(Backdoor Listing) ซึง่เป็นการที่
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย
ได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมิใช่
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 59 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
บริษัทจดทะเบียน 

ในกรณีนีบ้ริษัทจดทะเบยีนต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ขออนมุตัิการเข้าท ารายการตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์โดยยื่นค าขอให้
พิจารณารับหลกัทรัพย์ใหมก่บั
ตลาดหลกัทรัพย์โดยไมช่กัช้า 

- แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ดงักลา่ว 

-  ด าเนินการจดัให้มกีารประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่ออนมุตัใินการตกลงเข้า
ท ารายการโดยต้องมีคะแนนเสยีง
ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 60 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

- ในกรณีที่บริษัทจดทะเบยีนจะ
ด าเนินการจดัประชมุผู้ถือหุ้นก่อน
ทราบผลการพิจารณาค าขอให้รับ
หลกัทรัพย์จากตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัทจดทะเบียนจะต้องระบใุน
หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นโดย
ชดัแจ้งวา่บริษัทจดทะเบยีนอยู่
ระหวา่งรอผลการพิจารณาของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ให้สง่
หนงัสอืดงักลา่วให้ตลาด
หลกัทรัพย์ทราบก่อนจดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นตอ่ไป 

3.  วิธีบริหารจดัการบริษัท 

3.1  การก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
ตรวจสอบภายใน 

มีการก าหนดหลกัการพืน้ฐานของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและการตรวจสอบภายในไว้
ภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั พรบ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศซึง่
ออกภายใต้พรบ. ดงักลา่ว ซึง่เป็นกฎหมายที่

มีการก าหนดหลกัการพืน้ฐานของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและการตรวจสอบไว้ ภายใต้
กฎหมายวิสาหกิจของประเทศเวยีดนาม และ
กฎหมาย 
อื่น ๆ ก็มีการก าหนดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีและการตรวจสอบภายไว้คล้ายคลงึกนั โดย
ก าหนดหลกัการพืน้ฐานของการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและการตรวจสอบภายในไว้ภายใต้
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 61 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตัง้และ
ด าเนินการของ บมจ.  

และการตรวจสอบภายในแทรกอยูใ่นบาง
มาตรา 

 

กฎหมายตา่งๆ ซึง่เก่ียวข้องกบั บมจ.หรือ 
SMLLC  

 หลกัการดงักลา่วข้างต้นครอบคลมุในประเด็น
ตา่งๆ อาทิ ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

- ความโปร่งใสและการเผยแพร่ข้อมลูเช่น 
สทิธิในการเรียกประชมุ สทิธิที่จะตรวจดู
รายงานการประชมุกรรมการและรายงาน
การประชมุผู้ถือหุ้น สทิธิขอให้เพกิถอน
มติของที่ประชมุใหญ่ที่ฝ่าฝืนข้อบงัคบั
หรือกฏหมายเป็นต้น 

-  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
เช่นสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะฟ้องกรรมการ
บริษัทในกรณีที่บริษัทไมฟ้่องกรรมการท่ี
ท าให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทเป็นต้น 

-  สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 

หลกัการดงักลา่วครอบคลมุในประเด็นตา่งๆ 
อาทิ ประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

- สทิธิและหน้าที่ของ SMLLC 

- การกระท าที่ต้องห้าม 

- ระบบเก็บรักษาเอกสาร 

- การยื่นเอกสารตามกฎหมาย 

- สทิธิและหน้าที่ของเจ้าของ 

- ข้อบงัคบัท่ีใช้จ ากดัสทิธิของเจ้าของ 

 

 

กฎหมายเวียดนามได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละการ
ตรวจสอบภายในไว้คล้ายกบักฎหมายไทยโดย
ก าหนดหลกัการพืน้ฐานของการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและการตรวจสอบภายในไว้ภายใต้
กฎหมายตา่งๆ ซึง่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือ 
SMLLC ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
เช่น ข้อ12.1 มีการก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้น  
และข้อ 21 ก็มีการก าหนดเร่ืองทีจ่ะต้องได้รับ
การอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นและเร่ืองการปฏิบตัิตอ่ผู้
ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัด้วย เป็นต้น  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วได้เป็นไปโดย
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
กฎหมายไทยซึง่ข้อ 21.1 ก็ยงัระบอุีกด้วยวา่ 
คณะกรรมการบริษัท Baconco ต้องก ากบัดแูล
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 62 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

-  สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบข้อมลู
เก่ียวกบับริษัท สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับ
เงินปันผล 

-  บทบญัญตัิที่ก าหนดหน้าที่กรรมการ
บริษัทให้ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริตและด้วยความระมดัระวงั 
เป็นต้น 

ให้ Baconco ปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท PMTA ในขอบเขตของเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบั Baconco อีกด้วย ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่ว จงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 นอกจากนีบ้ริษัทซึง่จะอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูล
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยซึง่ได้น าแนวทางการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของ OECD มาเป็นแนวทางและ
เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ดงักลา่วในกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพย์ปฏิบตัิตามซึง่บริษัทได้น ากรอบธรร
มาภิบาลท่ีส านกังานก.ล.ต. ก าหนดมาก าหนด
เป็นแนวปฏิบตัิดงันี ้

-  การรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่
(Accountability) 

ไมม่ีการก าหนดหลกัการพืน้ฐานของการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีและการตรวจสอบภายในไว้เป็น
การเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม หลกัการพืน้ฐานของ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการตรวจสอบไว้ 
ภายใต้กฎหมายวิสาหกิจของประเทศเวียดนาม 
และกฎหมายอื่นๆก็มีการก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการดแูลกิจการท่ีดีและการตรวจสอบ
ภายในไว้ โดยครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

-  การรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าที่
(Accountability) 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เฉพาะ
เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการ
ตรวจสอบภายในไว้แตกตา่งจากกฎหมายไทย
โดยไมไ่ด้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์พืน้ฐานของ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและตรวจสอบภายใน
ไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะที่กฎหมายไทย มกีาร
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ อยา่งไรก็ดี ข้อบงัคบั
บริษัทของ Baconco ได้มีการน าแนวทางการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีาปรับใช้ เช่น ข้อ 23 มี
การก าหนดให้คณะกรรมการ (Board of 
Members) ต้องแตง่ตัง้ผู้ควบคมุ (Controller) 
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Baconco 

-  ความส านกึในหน้าที่อยา่งเตม็
ความสามารถและมีประสทิธิภาพ 
(Responsibility) 

-  การเคารพในสทิธิและการปฏิบตัิตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
(EquitableTreatment) 

-  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparent) และ 

-  การควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Control and Internal 
Audit) 

 -  การวางกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(Code of Conduct and Code of 
Ethics)  

หมายเหตุ 

โปรดพิจารณาข้อ 3 วิธีบริหารจดัการบริษัทการ

-  ความส านกึในหน้าที่อยา่งเตม็
ความสามารถและมีประสทิธิภาพ 
(Responsibility) 

-  การเคารพในสทิธิและการปฏิบตัิตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั 
(EquitableTreatment) 

-  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparent) และ 

-  การควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Control and Internal 
Audit) 

 -  การวางกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(Code of Conduct and Code of 
Ethics) 

หมายเหตุ 

โปรดพิจารณาข้อ 3 วิธีบริหารจดัการบริษัทการ

ข้อ 15.2 (b) 15.2 (c) มีการก าหนดให้สมาชิก 
Board of Members ต้องมีความส านกึใน
หน้าที่และปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต
และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทโดยไมใ่ช้
อ านาจโดยมชิอบ ข้อ 21.7 ก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารไมใ่ช้ข้อมลูภายในทีย่งัไมไ่ด้
เปิดเผย เป็นต้น ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว
จึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยา่งมีนยัส าคญั 
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Baconco 
ก ากบัดแูลกิจการ ก ากบัดแูลกิจการ 

3.2  ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

กรรมการของ บมจ. ถกูห้ามมิให้ประกอบ
กิจการค้าขายใดๆ อนัมีสภาพเป็นอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบัการค้าขายของ
บริษัทไมว่า่ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผู้อื่นโดยมิได้รับความยนิยอมของที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีย้งัถกูห้ามมใิห้เป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หุ้นสว่นไมจ่ ากดั
ความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดัหรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะท า
เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะ
ได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีติ
แตง่ตัง้ 

กฎหมายเวียดนามไมม่ีข้อก าหนดห้าม
กรรมการ (Board of Members) ประธาน
บริษัท (Company President) ผู้บริหาร 
(Director) หรือ กรรมการผู้จดัการ (General 
Director) และผู้ควบคมุ (Controller) ให้
ประกอบกิจการค้าขายใดๆ อนัมสีภาพเป็น
อยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบัการค้า
ของ SMLLC 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการค้าแขง่
กบับริษัทไว้แตกตา่งจากกฎหมายไทย โดยมิได้
ก าหนดข้อห้ามประกอบกิจการค้าขายใดๆ ไว้  

แตอ่ยา่งไรก็ตามข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 15.2 C) ได้ระบใุห้กรรมการต้องไมใ่ช้
ข้อมลูของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่นตนอนัเป็น
การขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของ Baconcoและ 
PMTA ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจงึไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มคีวาม
เก่ียวข้องจะกระท าธุรกรรมกบับริษัท หรือ
บริษัทยอ่ยได้ตอ่เมื่อธุรกรรมดงักลา่วได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้วเว้น

สญัญาและธุรกรรมที่ท าขึน้ระหวา่ง SMLLC 
กบับคุคลที่เก่ียวข้องจะต้องได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ (Board of Members) 
กรรมการผู้จดัการ (General  Director) และผู้

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การท าธุรกรรมใดๆ กบับคุคลทีเ่ก่ียวข้องไว้
คล้ายคลงึกบักฎหมายไทย โดยไมไ่ด้มีการ
ควบคมุเฉพาะการเข้าท าสญัญากบับคุคลที่
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Baconco 
แตธุ่รกรรมดงักลา่วจะเข้าข้อยกเว้นตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

ควบคมุ (Controller) ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก 
โดยต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงทัง้จาก 
Board of Members กรรมการผู้จดัการ และผู้
ควบคมุอยา่งน้อยเสยีงละ 1 คน โดยการอนมุตัิ
สญัญาดงักลา่วอยูภ่ายใต้เง่ือนไขวา่ธุรกรรมนัน้
ต้องถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. คูส่ญัญาเป็นบคุคลท่ีเป็นอิสระ และมีสทิธิ 
ภาระผกูพนั สนิทรัพย์และผลประโยชน์ที่
เป็นเอกเทศ  

2. ราคาทีใ่ช้ในสญัญาเป็นราคาตลาด 

3. เจ้าของได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบวา่ด้วย
สญัญา หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการ
ซือ้ขาย การให้ยืม การยืม การเชา่ และ
ธุรกรรมอื่นๆ ระหวา่งบริษัทกบัเจ้าของ 

นอกจากนี ้จะต้องมีการแสดงข้อมลูของสญัญา
เหลา่นีไ้ว้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขา และเก็บ
รักษาเป็นเอกสารตา่งหากของบริษัท ตามที่ 
Enterprise Law ก าหนดไว้ ในกรณีการไม่

เก่ียวข้องเทา่นัน้ แตม่ีการควบคมุถึงการเข้าท า
ธุรกรรมอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากการเข้าท าสญัญา
ด้วย ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 
20.3) ได้มีข้อก าหนดให้ต้องรับอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากจาก Board of Members, 
General Director และ Controller ซึง่เป็น
ตามทีก่ฎหมายเวยีดนามก าหนด และ (ข้อ 
21.1) ได้มีข้อก าหนดให้ในการเข้าท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั Baconco จะต้องได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการ หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของ (แล้วแตก่รณี) ซึง่
เป็นไปตามที่ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ก าหนด 
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Baconco 
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเหลา่นีข้อง Enterprise 
Law  สญัญาซึง่ท ากบับคุคลที่เก่ียวข้องก็อาจ
เสีย่งตอ่การท่ีศาลจะตดัสนิให้เป็นโมฆะ  

 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคล
ที่เก่ียวข้องซึง่เป็นสว่นได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
บริหารจดัการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

กรรมการ (ซึง่ได้แก่สมาชิกของ Board of 
Members หรือ ประธานบริษัท (Company 
President)) ผู้บริหาร (Director ซึง่รวมถึง 
กรรมการผู้จดัการ (General Director)) และผู้
ควบคมุ (Controller) มีหน้าทีต้่องรายงานให้ 
SMLLC ทราบถึงสว่นได้เสยี  

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและ
ผู้บริหารไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดหน้าที่ต้องรายงานการมสีว่นได้เสยีของ
กรรมการ ผู้บริหารและผู้ควบคมุ (Controller) 
ไว้เช่นเดียวกบักฎหมายไทยซึง่ก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตน  

นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 
21.5) ยงัได้มีข้อก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องเปิดการมีสว่นได้เสยีของ
ตนตอ่ SMLLC  

4.  กรรมการบริษัท 

4.1 องค์ประกอบ จะต้องมีกรรมการอยา่งน้อย 5 คนและจ านวน
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ไมไ่ด้มีก าหนดจ านวน Board of Members ขัน้
ต ่าเอาไว้ แตก่ าหนดให้SMLLC จะต้องมี

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
องค์ประกอบของคณะกรรมการไว้แตกตา่งกบั
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Baconco 
ราชอาณาจกัรไทย โดยคณะกรรมการเลอืก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและจะ
เลอืกกรรมการอีกคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้ 

 

คณะกรรมการซึง่เรียกวา่ "Board of 
Members" คณะหนึง่ ในกรณีทีเ่จ้าของได้
แตง่ตัง้ผู้แทนที่มีอ านาจมากกวา่หนึง่คน ทัง้นี ้
จ านวนสมาชิกของ Board of Members อยูใ่น
ดลุยพินิจของเจ้าของ แตใ่นกรณีที่เจ้าของ
แตง่ตัง้ผู้แทนที่มีอ านาจเพียงคนเดียว SMLLC 
จะมีเพยีงประธานบริษัท (Company 
President) โดยเจ้าของจะเป็นผู้แตง่ตัง้
ประธานของ Board of Members 

หมายเหตุ 

ในกรณีของ Baconco บริษัทฯ ในฐานะ
เจ้าของได้แตง่ตัง้ Board of Members เป็นผู้มี
อ านาจของตน 

กฎหมายไทยโดยไมไ่ด้มีการก าหนดจ านวน 
Board of Members ขัน้ต ่าในขณะที่กฎหมาย
ไทยมีการก าหนดจ านวนขึน้ต ่าของกรรมการไว้
วา่อยา่งน้อยต้องมี 5 คน อยา่งไรก็ตาม 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 16.1) ได้มี
ข้อก าหนดให้ SMLLC ต้องมีสมาชิก Board of 
Members อยา่งน้อย 3 คน และอยา่งน้อยหนึง่
ใน 3 คนจะต้องมีถ่ินพ านกัในประเทศไทยซึง่
เป็นประเทศที่ PMTA จดัตัง้ขึน้ ความแตกตา่ง
ดงักลา่ว จงึไมน่า่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

อีกทัง้  ในข้อบงัคบัของบริษัท PMTA ยงัระบอุีก
ด้วยวา่ คณะกรรมการ PMTA จะมีกลไกในการ
ก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยที่ประกอบธรุกิจหลกั 
(Baconco) โดยให้มีการเสนอช่ือหรือแตง่ตัง้
บคุคลใดๆทีเ่ห็นสมควรเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัทยอ่ยอยา่งน้อยตามสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทยอ่ยนัน้และมรีะเบียบข้อ
ปฏิบตัิหรือข้อก าหนดที่ท าให้การสง่บคุคล
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ดงักลา่วจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการของ PMTA  

4.2  คณุสมบตัิกรรมการบริษัท กรรมการต้องมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บคุคลธรรมดา 

2. บรรลนุิติภาวะ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลายคนไร้
ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

4. ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึ
ที่สดุให้จ าคกุในความผดิเก่ียวกบัทรัพย์ที่
ได้กระท าโดยสจุริต 

5. ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจาก
ราชการหรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐ
ฐานทจุริตตอ่หน้าที ่

กรรมการต้องมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้มีความสามารถที่จะกระท าการได้ 

2. ไมถ่กูจดัเป็นบคุคลทีต้่องห้ามมใิห้ท าการ
จดัตัง้และบริหารจดัการวิสาหกิจ 

3.      มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ          ในการบริหารจดัการธุรกิจ หรือ
อตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน และ/หรือ ธุรกิจของ
บริษัทบคุคลและองค์กรที่ไมถ่กูจดัเป็นบคุคลที่
ต้องห้ามมใิห้ท าการจดัตัง้และบริหารจดัการ
วิสาหกิจตามข้อ 2 ข้างต้น รวมไปถึง 

ก.  หนว่ยงานรัฐ กลุม่บคุคลที่อยูใ่นกองทหาร
เวียดนามซึง่ใช้ทรัพย์สนิของรัฐในการจดัตัง้เพื่อ
หาก าไรส าหรับกลุม่หรือหนว่ยงานดงักลา่ว  

ข.  เจ้าหน้าที่รัฐและพนกังานตามกฎหมายใน

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัิของ
กรรมการบริษัทไว้คล้ายคลงึกนัโดยมีการ
ก าหนดคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการไว้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท  นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 14 (e)) ก็ได้มีการก าหนดให้ 
กรรมการของ Baconco ต้องมคีณุสมบตัิและ
ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทย  
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เร่ืองเจ้าหน้าที่รัฐและพนกังาน  

ค.  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ท่ีไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
ผู้ผู้ซึง่มีอาชีพให้บริการ พนกังานที่ท าหน้าที่
ป้องกนัประเทศซึง่ปฎิบตังิานอยูใ่นหนว่ยงาน
หรือกลุม่ของกองทพัประชาชนเวยีดนาม 
เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าทีใ่นหนว่ยงานหรือกลุม่
ต ารวจที่ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 

ง. พนกังานบริหาร พนกังานบริหารมืออาชีพใน
องค์กรธุรกิจที่ได้รับเงินลงทนุจากรัฐ 100% 
ยกเว้นบคุคลที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนผู้มี
อ านาจในการจดัการเงินลงทนุของรัฐในองค์กร
ธุรกิจอื่น 

จ.  ผู้ เยาว์ บคุคลผู้ซึง่ความสามารถในการ
ด าเนินการทางแพง่ถกูจ ากดัหรือหายไป  

ฉ.  บคุคลผู้ซึง่ถกูจ าคกุตามพิพากษา หรือ ถกู
ห้ามโดยศาลไมใ่ห้ด าเนินธุรกิจ  

ช.  กรณีอื่นตามที่มีระบไุว้ในกฎหมาย
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ล้มละลาย  

 

4.3  การเลอืกตัง้กรรมการ การเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการสามารถ
กระท าได้โดยอาศยัที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นเว้น
แตใ่นกรณีทีต่ าแหนง่กรรมการวา่งลงด้วยเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเข้า
เป็นกรรมการแทนท่ีต าแหนง่ที่วา่งในการ
ประชมุคราวถดัไปด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยูโ่ดย
บคุคลที่เข้าด ารงต าแหนง่ทีว่า่งนัน้อยูใ่น
ต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่อง
กรรมการท่ีตนแทน 

การเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ สามารถ
กระท าโดยความเห็นชอบของเจ้าของ  

 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเลอืกตัง้
กรรมการหรือผู้แทนที่มีอ านาจแทนเจ้าของไว้
สอดคล้องกนั โดยก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้
ถือหุ้น หรือ เจ้าของ (โดยมติคณะกรรมการ 
PMTA) เป็นผู้มีอ านาจในการแตง่ตัง้กรรมการ
หรือผู้แทนที่มีอ านาจแทนเจ้าของ 

 บริษัทต้องจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลง
กรรมการใหมภ่ายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการ
เปลีย่นแปลง 

SMLLC ต้องจดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงหรือ
แจ้งตอ่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาตภายใน
10 วนันบัจากวนัท่ีตดัสนิใจเปลีย่นแปลง 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดทะเบยีน
เปลีย่นแปลงกรรมการหรือผู้แทนที่มีอ านาจ
แทนเจ้าของไว้โดยสอดคล้องกนัโดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาไว้แนน่อน  
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4.4  วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ/
การพ้นสภาพของกรรมการ 

ในกรณีทัว่ไป กรรมการมวีาระด ารงต าแหนง่ 1 
ปีเว้นแต ่บมจ. มีข้อบงัคบับริษัทก าหนดวิธีการ
เลอืกตัง้กรรมการไว้เฉพาะแล้ว 

ทัง้นี ้ในกรณีดงักลา่วในแตล่ะปีกรรมการ
จะต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 หรือ
จ านวนใกล้ที่สดุโดยกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองให้จบัสลากสว่นปี
หลงัตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่
นานที่สดุเป็นผู้ ต้องออกจาก ทัง้นี ้กรรมการท่ี
ออกไปนัน้จะสามารถถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ได้อกี 

กรรมการมีวาระการด ารงต าแหนง่ไมเ่กิน 5 ปี 
และสามารถถกูเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่
ได้อีก 

 

 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัวาระการด ารงต าแหนง่ของ
กรรมการไว้โดยสอดคล้องกนัโดยมีการก าหนด
ระยะเวลาแนน่อนและสามารถถกูเลอืกกลบั
เข้ามาด ารงต าแหนง่ได้อีก นอกจากนี ้ข้อบงัคบั
บริษัทของ Baconco (ข้อ 16.2 ) ยงัก าหนดให้
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ มีวาระ
การด ารง ต าแหนง่ 5 ปี  

 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว
กรรมการอาจพ้นสภาพการเป็นกรรมการโดย 

1. ตาย 

2. การลาออก 

3. การขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนด 

นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
กรรมการอาจพ้นจากต าแหนง่ได้ในกรณดี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตาย 

2. การลาออก 

3. การขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะ

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการพ้นจากต าแหน่งของ
กรรมการไ ว้ โดยสอดคล้องกันโดยมีการ
ก าหนดให้สิทธิผู้ ถือหุ้นหรือเจ้าของถอดถอนได้ 
นอกเหนือจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 16.2) มีข้อก าหนดให้ PMTA มีสิทธิถอด
ถอนผู้ แทนที่มีอ านาจของเจ้าของได้ โดยเป็น



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 72 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

4. การถกูถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ถือหุ้นลง
มติให้ออกจากต าแหนง่ก่อนครบวาระ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิ
ออกเสยีง 

5. ศาลมีค าสัง่ให้ออกกรณีกรรมการไม่
ปฏิบตัิหน้าที่ของตนเป็นเหตใุห้บริษัท
เสยีหายผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคา่
สนิไหมจากกรรมการนัน้ได้และขอให้ศาล
สัง่ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ได้ด้วย 

ต้องห้ามตามที่ก าหนด 

4. การถกูถอดถอนโดยเจ้าของ 

ทัง้นี ้การพ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วจะต้องอยูใ่น
ดลุยพินิจของเจ้าของ 

 

อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการของ PMTA  
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4.5 สิท ธิห น้าที่ ความ รับผิดชอบของ
กรรมการบริษัท 

อ านาจหน้าที่กรรมการเป็นไปตามกฎหมาย
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที่ประชมุผู้
ถือหุ้น 

อ านาจหน้าที่ของกรรมการ คือ การผู้ดแูล
จดัการในการใช้สทิธิและการปฏิบตัิตามข้อ
ผกูพนัของเจ้าของในนามของเจ้าของ และมี
อ านาจในการใช้สทิธิและปฏิบตัิตามข้อผกูพนั
ของบริษัทในนามของบริษัท 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัหน้าทีข่องกรรมการไว้
สอดคล้องกนั โดยก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม 
กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติของทีป่ระชมุผู้ ถือ
หุ้น นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 15.2) มีข้อก าหนดให้ผู้แทนที่มีอ านาจของ
เจ้าของมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม กฎหมาย 
ข้อบงัคบั ตลอดจน การตดัสนิใจของเจ้าของ  

 กรรมการต้องรับผิดร่วมกนัเพื่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกิดแก่ผู้ ถือหุ้น และบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมิได้มีสว่น
ในการกระท าความผิดนัน้  

นอกจากนี ้กรรมการไมต้่องรับผิดตอ่บริษัท ผู้
ถือหุ้น หรือเจ้าหนีข้องบริษัทในการใดที่ได้ท า
ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยกรรมการได้

กรรมการต้องรับผิดร่วมกนัเพื่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกิดแกเ่จ้าของ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตน
มิได้มีสว่นในการกระท าความผิดนัน้ 

นอกจากนี ้กรรมการไมต้่องรับผิดตอ่เจ้าของใน
การใดที่ได้ท าไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัทและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
โดยกรรมการได้กระท าไปด้วยความซื่อสตัย์
สจุริตและระวงัรักษาผลประโยชน์บริษัทแตห่าก

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การรับผิดของกรรมการไว้คล้ายคลงึกบั
กฎหมายไทย 
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Baconco 
กระท าไปด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระวงั
รักษาผลประโยชน์บริษัท แตห่ากกรรมการ
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใดที่ขดักบั
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท 
และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเป็นเหตใุห้
บริษัทเสยีหายอาจมีความรับผิดเป็นการ
สว่นตวัได้ 

กรรมการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดที่
ขดักบักฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัท และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นดงักลา่วเป็น
เหตใุห้บริษัทเสยีหายอาจมคีวามรับผิดเป็นการ
สว่นตวัได้ 

4.6   อ านาจของกรรมการในการออกและ
จดัสรรหุ้น 

อ านาจในการออกหุ้นใหมข่อง บมจ. เป็น
อ านาจของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยในทางปฏิบตัิ
คณะกรรมการจะด าเนินการเสนอเร่ืองการออก
หุ้นใหมใ่ห้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิโดยพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนได้ก าหนดให้บริษัทเพิ่มทนุจด
ทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหมโ่ดยมีเง่ือนไข
ดงัตอ่ไปนี ้

1. หุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระ
เงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่ยงั
จ าหนา่ยหุ้นไมค่รบหุ้นท่ีเหลอืต้องเป็นหุ้นท่ี
ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

SMLLC จะไมส่ามารถท าการเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนได้ แตส่ามารถเพิม่ทนุได้ โดย 
เจ้าของมีอ านาจตดัสนิใจเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบยีน (charter capital) ของบริษัทผา่น
ทางกรรมการ ทัง้นี ้การเพิม่ทนุของ SMLLC 
สามารถแบง่ได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนี ้SMLLC สามารถกระท าได้โดย
ได้รับมติจาก Board of Members ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของสมาชิก
ทีม่าประชมุ  

แม้กฎหมายของเวยีดนามจะก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชนไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้ไมส่ามารถเสนอขายหุ้นตอ่
ประชาชน แตส่ามารถเพิม่ทนุโดยมีการระดม
ทนุจากผู้ลงทนุรายใหมเ่พิ่มเตมิได้โดยต้อง
ได้รับมติของ Board of Members ด้วยคะแนน
เสยีงไมต่ า่กวา่ 3/4 ของสมาชิกทีม่าประชมุ 
ในขณะท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้ในการออก
และเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนสามารถท าได้ 
โดยต้องได้รับคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่ 3/4 ของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง อยา่งไร
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Baconco 

2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนและ 

3. ได้มีการน ามติที่ประชมุนัน้ไปจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนภายในสบิสีว่นั
นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถที่จะ
มอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัท
กรรมการผู้มีอ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือบคุคลใดๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดรายละเอียดและ
ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกหุ้นและ
เสนอขายหุ้นนัน้ได้ 

2. การเพิม่ทนุโดยมีการระดมทนุจากผู้ลงทนุ
รายใหมเ่พิ่มเตมิ การเพิม่ทนุในลกัษณะนี ้
จะท าให้ Baconco กลายเป็น MMLLC 
หรือ JSC สามารถกระท าได้โดยได้รับมติ
จาก Board of Members ด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

ก็ตาม ข้อบงัคบับริษัท ของ Baconco (ข้อ 
21.3) ได้มีการวางข้อก าหนดให้การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะดงักลา่วที่อาจจะสร้างผลกระทบต้อง
ได้รับมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก่อน 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 

4.7   อ านาจในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
บริษัท หรือของบริษัทในเครือ 

ในการขาย หรือโอนกิจการของบริษัทให้แก่
บคุคลอื่นทัง้หมดหรือในสว่นท่ีส าคญันัน้ ที่
ประชมุคณะกรรมการไมส่ามารถตดัสนิใจด้วย
ตนเอง ทัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น

ในการขายสนิทรัพย์ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัหรือสงู
กวา่ 50% ของมลูคา่รวมของสนิทรัพย์ของ
บริษัทตามที่ระบใุนงบการเงินลา่สดุของบริษัท 
หรือสดัสว่นท่ีน้อยกวา่นัน้ตามที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิไว้คล้ายคลงึโดยมี
การก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัรายการได้มา
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Baconco 
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อบงัคบับริษัท (company charter) เจ้าของมี
อ านาจตดัสนิใจเก่ียวกบัผา่นทางกรรมการ 
ทัง้นีใ้นการโอนทรัพย์สนิทัง้หมดหรือบางสว่นนี ้
จะต้องได้รับมติของ Board of Members โดย
มีคะแนนเสยีง 3/4 ของสมาชิกที่เข้าร่วมการ
ประชมุเป็นอยา่งน้อยด้วย  

หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิไว้ อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีที่ขนาดของธุรกรรมดงักลา่วมี
ความส าคญั กฎหมายไทยก าหนดให้ผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้มือสทิธิอนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
ในขณะท่ีกฎหมายเวียดนามไมไ่ด้ก าหนดให้
เจ้าของเป็นผู้มีอ านาจโดยตรงในการอนมุตัิ 
หากแตใ่ห้อ านาจ Board of Members เป็นผู้มี
อ านาจในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 
นอกจากนี ้การค านวณขนาดของรายการตาม
กฎหมายไทยยงัก าหนดไว้แตกตา่งกบักฎหมาย
เวียดนาม โดยก าหนดให้วิธีที่จะใช้ในการ
ค านวณต้องค านวณจากหลายวธีิ ในขณะที่
กฎหมายเวียดนามก าหนดให้ค านวณจาก
สนิทรัพย์ของบริษัทแตเ่พียงเทา่นัน้ อยา่งไรก็
ตาม เนื่องจากข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ21.1) ได้มีข้อก าหนดให้ในการเข้าท า
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ 
Baconco จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการ หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ในฐานะเจ้าของ (แล้วแตก่รณี) ตามข้อ 
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Baconco 
21.2, 21.3 และ 21.4 ในข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco ซึง่เป็นไปตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่ว จงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

4.8   การให้กรรมการกู้ยืมเงิน บมจ. จะให้กู้ยืมเงิน (รวมทัง้การเข้าค า้ประกนั 
การรับซือ้หรือซือ้ลดตัว๋เงิน และการให้
หลกัประกนัเก่ียวกบัเงินท่ีกู้ยืม) แก่กรรมการ 
พนกังาน หรือลกูจ้าง ของบริษัทไมไ่ด้ เว้นแต่
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์
พนกังานและลกูจ้าง หรือ 

2. เป็นการให้กู้ยมืเงินตามกฎหมายวา่ด้วย
ธนาคารพาณิชย์ กฎหมายประกนัชีวิต 
หรือกฎหมายอื่นใด 

ทัง้นี ้ให้ถือวา่การกู้ยมืเงินดงัตอ่ไปนี ้เป็นการให้
กู้ยืมเงินแกก่รรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ
บริษัท 

กฎหมายเวียดนามไมม่ีข้อก าหนดเร่ืองนีไ้ว้เป็น
การเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการ
ถือเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ดงันัน้ การให้
กรรมการกู้ยืมเงินยงัต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมกบับคุคลที่
เก่ียวข้องด้วย (รายละเอียดโปรดพิจารณาหวั
ข้องการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้อง ใน
หวัข้อ 2.2.4) 

 

 

เนื่องจากสายธุรกิจในปัจจบุนัของ Baconco 
ไมไ่ด้รวมถงึ “บริการสนิเช่ือ” ดงันัน้ Baconco 
จึงไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการให้ยมืเงินหรือ
สนบัสนนุเงินทนุแก่บคุคลภายนอก 

อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการถือเป็นบคุคล
ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้ การให้กรรมการกู้ยืมเงินยงั
ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการ
ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวข้องด้วย 
(รายละเอียดโปรดพจิารณาหวัข้อการท า
ธุรกรรมกบับคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ในหวัข้อ 2.2.4) 
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

1. การให้กู้ยืมเงินแก่คูส่มรส หรือบตุรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภาวะของกรรมการ พนกังาน 
หรือลกูจ้าง 

2. การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นสว่นสามญัที่
กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง คูส่มรส 
หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของ
กรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างนัน้เป็น
หุ้นสว่น 

3. การให้กู้ยืมเงินแก่ห้างหุ้นสว่นจ ากดัที่
กรรมการ พนกังาน หรือ ลกูจ้าง คูส่มรส
หรือบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของ
กรรมการ หรือพนกังานหรือลกูจ้างนัน้ 
เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรับผิด 

4. การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่น หรือ
บริษัทเอกชนที่กรรมการ พนกังาน หรือ
ลกูจ้าง คูส่มรส หรือ บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะของกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้าง
นัน้ ถือหุ้นรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจ านวน
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(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
หุ้นทัง้หมดของบริษัทอื่น หรือ
บริษัทเอกชนนัน้ 

4.9  การประชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องประชมุกนัอยา่งน้อย 3 
เดือนตอ่ครัง้โดยในการเรียกประชมุ ประธาน
กรรมการจะเป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการม 
ทัง้นี ้ในการประชมุกรรมการต้องเข้าประชมุ
ด้วยตวัเองไมอ่าจมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ
แทนได้ 

ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนครัง้ขัน้ต ่าซึง่ Board of 
Members ต้องประชมุกนัเอาไว้  

โดยในการเรียกประชมุ ประธานจะต้องเป็น
ผู้ เรียกประชมุโดย ทัง้นี ้ในการประชมุ สมาชิก 
Board of Members ต้องมาเข้าร่วมประชมุ
ด้วยตนเอง แตห่ากมีระบใุห้การมอบฉนัทะท า
ได้ใน(ก) การแตง่ตัง้สมาชิก Board of 
Members หรือ (ข) ข้อบงัคบับริษัท 
(Company Charter) ใด กรรมการของบริษัท
นัน้ก็จะมอบฉนัทะได้  

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การประชมุคณะกรรมการไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทย โดยไมไ่ด้ก าหนดจ านวนขัน้ต า่
ของการประชมุ Board of Members ไว้ 
ในขณะท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้อยา่งน้อย
ต้องมกีารประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 
เดือนตอ่ครัง้ อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ 
Baconco ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 
ของ Baconco (ข้อ18.1) ได้ระบใุห้ต้องมีการ
ประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้
อยูแ่ล้ว ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว จงึไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 

สว่นในเร่ืองมอบฉนัทะนัน้กฎหมายเวียดนาม
ก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้โดยสอดคล้องกบั
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
กฎหมายไทย โดยก าหนดให้ไมส่ามารถมอบ
ฉนัทะได้เว้นแตใ่นการแตง่ตัง้หรือในข้อบงัคบั
ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น นอกจากนี ้ข้อบงัคบั
ของ Baconco ก็ไมไ่ด้มีเขยีนไว้ให้กระท าได้ 
ดงันัน้ การมอบฉนัทะจึงไมส่ามารถกระท าได้ 

 การสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการต้อง
จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไมน้่อย
กวา่ 7 วนัก่อนการประชมุ 

การสง่หนงัสอืเชิญประชมุ Board of Members 
ต้องจดัสง่ให้แก่สมาชิกก่อนการประชมุ เว้นแต ่
ในเร่ืองดงัตอ่ไปนีซ้ึง่ก าหนดให้ต้องจดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนั
ท าการ 

1. การแก้ไขหรือเพิม่เตมิข้อบงัคบั 

2. การอนมุตัแินวทางการพฒันาบริษัท 

3. การอนมุตังิบการเงินประจ าปี 

4. การปรับโครงสร้าง 

5. การเลกิบริษัท 

ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทสามารถก าหนดเป็นอยา่ง

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ระยะเวลาในการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ
คณะกรรมการลว่งหน้าไว้แตกตา่งจาก
กฎหมายไทย โดยก าหนดให้เพยีงต้องจดัสง่
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุหรือไมน้่อยกวา่ 2 วนั
ท าการ (แล้วแตก่รณี) ในขณะท่ีกฎหมายไทย
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุ
ลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ  

 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) ของ Baconco (ข้อ18.4) ได้ระบใุห้ 
ต้องมกีารสง่หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการ
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
อื่นได้ 

 

พร้อมกบัวาระการประชมุและเอกสารที่ใช้
ส าหรับการแก้ไขข้อบงัคบั การอนมุตัิแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจ และ การอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปีและ การอนมุตัิการปรับโครงสร้างหรือ
เลกิบริษัท  ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุอยูแ่ล้ว ความแตกตา่งดงักลา่ว จงึไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 

 คณะกรรมการจะมีมตเิวยีนโดยไมม่ีการจดั
ประชมุคณะกรรมการไมไ่ด้ 

คณะกรรมการจะมีมตเิวยีนโดยไมม่ีการจดั
ประชมุคณะกรรมการได้ 

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เกียวกบั
การมีมติไว้แตกตา่งจากกฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้ Board of Members สามารถขอ
ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้โดยไมต้่อง
จดัประชมุในขณะท่ีกฎหมายไทย ก าหนดให้
การขอมติเวียนไมส่ามารถกระท าได้ อยา่งไรก็
ตาม อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) ของ Baconco ไมไ่ด้มีเขียนก าหนดให้ 
ท ามตเิวียนได้และ ข้อ 20.1 ก็ยงัก าหนดอีก
ด้วยวา่คณะกรรมการคณะกรรมการสามารถ
ท าการอนมุตัิวาระการประชมุด้วยการ
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Baconco 
ลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ ความแตกตา่ง
ดงักลา่วจงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 องค์ประชมุต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดเข้า
ร่วมประชมุ 

องค์ประชมุ คณะกรรมการต้องมจี านวน
สมาชิกไมน้่อยกวา่ 2/3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดเข้าร่วมการประชมุ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
องค์ประชมุไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้องค์ประชมุของกรรมการ ต้องมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ 2/3 ในขณะท่ีกฎหมายไทย
ก าหนดองค์ประชมุของกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่
หนึง่ เนื่องจากกฎหมายเวยีดนามก าหนด
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้เข้มงวดกวา่กฎหมาย
ไทย ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบ
ตอ่สทิธิของผู้ลงทนุ นอกจากนี ้ข้อบงัคบัของ 
Baconco (ข้อ 19) ยงัก าหนดให้องค์ประชมุ
ของคณะกรรมการต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 
2/3 ของจ านวนกรรมการเข้าร่วมประชมุ 

 ในทกุกรณี มติที่ประชมุกรรมการให้ถือเสยีง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของกรรมการ
ที่มาประชมุโดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่
เสยีงและกรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะ

ตามปกติ มติที่ประชมุกรรมการให้ถือเสยีงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของกรรมการท่ีมา
ประชมุ ยกเว้น กรณีพเิศษเฉพาะเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
เร่ืองมติที่ประชมุกรรมการแตกตา่งกบักฎหมาย
ไทย โดยก าหนดก าหนดไว้เข้มงวดกวา่ 
นอกจากนี ้ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 20.2 ) 
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ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ใน
กรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัประธานในที่ประชมุ
สามารถออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีง
ชีข้าดได้ 

 

3/4 ของสมาชิกทีเ่ข้าร่วมประชมุ เพิ่มทนุลดทนุ 

– การแก้ไขหรือเพิม่เตมิข้อบงัคบั 

– การควบบริษัท 

– การปรับโครงสร้าง 

– การโอนทนุจดทะเบียนทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

– การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั 

– การซือ้หรือรับโอนกิจารของบริษัทอื่น 

โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง อยา่งไรก็
ตาม กฎหมายไมไ่ด้ก าหนดชดัเจนวา่บคุคลท่ี
เก่ียวข้องเช่น ผู้ ถือหุ้นคนใดที่มีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเทา่กนั 

ยงัได้มกีารก าหนดให้ในกรณีทีเ่ป็นเร่ืองส าคญั 
จะต้องได้รับคะแนนเสยีงที่เป็นเอกฉนัท์จากที่
ประชมุคณะกรรมการ 

สว่นในเร่ืองสว่นได้เสยีนัน้ กฎหมายเวียดนาม
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนไว้แตกตา่งจากกฎหมายไทย 
โดยมิได้ก าหนดให้บคุคลที่มีสว่นได้เสยีไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบั Baconco (ข้อ 20.3) 
ก าหนดให้กรรมการ (Board of Members) คน
ใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมส่ามารถ
ลงคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ได้ 

4.10  คา่ตอบแทนกรรมการ บมจ. ไมอ่าจจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้
กรรมการได้เว้นแตจ่า่ยเป็นคา่ตอบแทนตาม

SMLLC จะจา่ยเงินหรือคา่ตอบแทนให้แก่
กรรมการ ได้โดยความเห็นชอบของเจ้าของซึง่

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การจา่ยเงินหรือคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการไว้
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ข้อบงัคบับริษัทหรือตามมติของทีป่ระชมุผู้ ถือ
หุ้นซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ 

สง่บคุคลดงักลา่วเข้ามาเป็นกรรมการ  

 

สอดคล้องกบักฎหมายไทยโดยก าหนดให้เป็น
อ านาจของเจ้าของหรือผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด 
นอกจากนี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัท (ข้อ 20.2) 
ยงัก าหนดให้การจ่ายคา่ตอบแทนท่ี
นอกเหนือจากงบประมาณประจ าปีต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยเสยีงเป็นเอกฉนัท์จาก 
Board of Members และ (ข้อ 21.2) 
ก าหนดให้ต้องได้รับมีมตเิห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการของ PMTA  

นอกจากนี ้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการของ 
PMTA ยงัก าหนดวา่ในการพิจารณา
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการของ Baconco 
นัน้ กรรมการท่ีเป็นกรรมการทัง้ของ Baconco 
และ PMTA  จะไมล่งคะแนนเสยีง อีกทัง้ 
เนื่องจาก ในปัจจบุนั Baconco ก็มิได้ช าระ
คา่ตอบแทนให้แกก่รรมการของตนอยูแ่ล้ว 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว จึงไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

4.11  การจ่ายค่าชดเชยกรณีต่างๆให้แก่ ไมม่ีก าหนดไว้ ไมม่ีก าหนดไว้ กฎหมายเวียดนามไมม่ีการก าหนดหลกัเกณฑ์
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
กรรมการ เก่ียวกบัการจา่ยคา่ชดเชยตา่งๆ เช่นเดยีวกบั

กฎหมายไทย 

4.12  การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า
เมื่อมีสว่นได้เสยีดงัตอ่ไปนี ้(ถ้าม)ี 

1.  มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ 

2.  ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัทและบริษัทใน
เครือ  

รวมถงึต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้
เสยีของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องซึง่
เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษัท 

กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานให้ SMLLC 
ทราบถึงสว่นได้เสยี  

 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการรายงานการมี
สว่นได้เสยีของกรรมการไว้คล้ายคลงึกบั
กฎหมายไทย กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานให้
บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสยีของตน  

นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 
21.5) จึงได้มีข้อก าหนดให้ กรรมการและ 
ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องเปิดการมีสว่นได้เสยีของ
ตนตอ่ SMLLC   

4.13  การเก็บรักษาทะเบียนกรรมการและ
รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

ต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการและเก็บรักษาไว้ 
ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัทโดยบริษัทอาจ
มอบหมายให้บคุคลใดท าหน้าทีเ่ก็บรักษา
ทะเบียนไว้แทนบริษัท ณ ที่ใดก็ได้แตต้่องแจ้ง
ให้นายทะเบียนทราบ ถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ต้องยื่นบญัชีรายช่ือคณะกรรมการ (Board of 
Members) ตอ่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาต 
เมื่อยื่นขอใบรับรองการลงทนุ (investment 
certificate) / หนงัสอืส าคญัการจดทะเบยีน
วิสาหกิจ (enterprise registration certificate) 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวข้องกบัการเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการหรือทะเบียน Board of Members 
โดยสอดคล้องกนัโดยก าหนดให้มีการจดัท า
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหรือรายช่ือ



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 86 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 
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Baconco 
ในทะเบียนกรรมการ (เนื่องจากจะกระทบกบั
ข้อความตามที่ระบใุนหนงัสอืรับรองของบริษัท) 
ซึง่จะต้องจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วนันบัแตท่ีม่ีการเปลีย่นแปลง 

การเปลีย่นแปลงใดๆ ในบญัชีรายช่ือนีจ้ะต้อง
จดทะเบยีนไว้กบัหนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้
อนญุาตภายใน 10 วนันบัจากวนัที่ตดัสนิใจ
เปลีย่นแปลง 

สมาชิก 

 ต้องจดัให้มกีารจดัท าและเก็บรักษาเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทะเบียนกรรมการ 

2. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

3. รายงานการประชมุคณะกรรมการ 

ต้องจดัให้มกีารจดัท ารายงานการประชมุ
คณะกรรมการ โดยรายงานการประชมุ
คณะกรรมการ ดงักลา่วจะต้องเก็บรักษาไว้ที่
ส านกังานใหญ่ของบริษัทตามที่กฎหมาย
วิสาหกิจเวยีดนาม (Enterprise Law) ก าหนด
ไว้  

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวข้องกบัการจดัท ารายงานการ
ประชมุเป็นไปโดยสอดคล้องกนั โดยก าหนดให้
มีการจดัท าและเก็บรักษารายงานการประชมุ
ดงักลา่วไว้ นอกจากนี ้ข้อบงัคบั Baconco (ข้อ 
20.4) ยงัก าหนดให้ต้องมีการจดัท ารายงานการ
ประชมุของ Board of Members โดยมีหวัข้อ
ครบถ้วนตามทีก่ าหนด 

4.14  ความรับผิดของกรรมการส าหรับ
ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึน้แก่
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นในกรณีต่างๆ เช่น
เปิดเผยข้อมูลเท็จการไม่จัดท าเก็บ
รักษาบญัชีทะเบียนหรือเอกสารของ
บริษัท 

กรรมการต้องรับผิดร่วมกนัเพื่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกิดแก่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลซึง่เก่ียวข้อง
กบับริษัทดงัตอ่ไปนีเ้ว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตน
มิได้มีสว่นในการกระท าผิดนัน้ด้วย เช่น 

1. การแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็หรือปกปิด
ข้อความอนัควรต้องแจ้งเก่ียวกบัฐานะ

กฎหมายเวียดนามไมไ่ด้ระบกุรณีที่กรรมการ 
ต้องรับผิดตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดกบั
เจ้าของ อยา่งไรก็ดี กฎหมายก าหนดไว้เป็นการ
ทัว่ไปวา่กรรมการ ต้องรับผิดชอบตอ่กฎหมาย
และเจ้าของในการใช้อ านาจและปฏิบตัิหน้าที่ท่ี
ตนได้รับมอบหมาย 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ือง
ความรับผิดของกรรมการไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทยโดยก าหนดให้เจ้าของ SMLLC 
(โดยอาศยัมติที่ประชมุคณะกรรมการของ 
PMTA) สามารถใช้สทิธิฟ้องร้อง ได้เลยโดยไม่
ต้องรอให้ Baconco ด าเนินการเรียกร้อง ก่อน 
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Baconco 
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใน
การเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัท 

2. การแจ้งข้อความเท็จหรือลงรายการใน
เอกสารที่ยื่นตอ่นายทะเบียน 

3. การจดัท างบดลุและงบก าไรขาดทนุ
รายงานการประชมุตา่งๆ อนัเป็นเท็จ 

นอกจากนี ้ตามที่ระบใุน 2.2 เจ้าของมีสทิธิ
ด าเนินคดีตอ่ประธานกรรมการ ได้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประธาน กรรมการไมใ่ช้สทิธิและอ านาจที่
มอบหมายให้แกต่นอยา่งเหมาะสม 
หรือไมป่ฏิบตัิตามการตดัสนิใจของ
กรรมการ หรือไมป่ฏิบตัิตามการตดัสนิใจ
ของกรรมการ อยา่งครบถ้วนหรือโดย
ทนัที หรือใช้สทิธิและหน้าที่ท่ีมอบหมาย
ให้แก่ตนโดยขดักบักฎหมายหรือ
ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 

2. ประธาน กรรมการใช้ข้อมลู และ/หรือ
ความรู้แหง่วิธีการ (know-how) หรือ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์
สว่นตนหรือประโยชน์ของบคุคลอื่น 

3. ประธาน กรรมการและผู้บริหารใช้
ต าแหนง่ของตนและสนิทรัพย์ของบริษัท
ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์สว่นตนหรือ

แตเ่นื่องจากเป็นหลกัเกณฑ์ทีใ่ห้สทิธิดีกวา่
กฎหมายไทยซึง่ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นต้องเรียกร้อง
ให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องก่อน เฉพาะใน
กรณีที่บริษัทไมด่ าเนินการเทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงจะ
มีสทิธิฟ้องร้องได้ ประกอบกบั ในกรณีที่
คณะกรรมการของ PMTA ไมด่ าเนินการ
ฟ้องร้องตอ่กรรมการของ Baconco 

ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมายไทยให้ด าเนินคดีต่อกรรมการ
ของ PMTA ในฐานละเว้นการด าเนินการเป็น
เหตใุห้ PMTA เสยีหายเนื่องจาก Baconco ถือ
เป็นธุรกิจหลักของ PMTA ดังนัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจึงไม่กระทบกบัสิทธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 
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Baconco 
ประโยชน์ของบคุคลอื่น 

4. กรณีอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายหรือข้อบงัคบั
บริษัท (company charter) ก าหนดไว้ 

5. ผู้บริหาร 

5.1  คณุสมบตัิ ผู้บริหารต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะ
ได้รับความไว้วางใจให้บริการจดัการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น อาทิ คณุสมบตัิและ
ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

– เป็นบคุคลล้มละลาย 
– เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอืนไร้

ความสามารถ 
– อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ ถกูด าเนนิคดี อนั

เนื่องจากกรณีที่ส านกังาน กลต. 
กลา่วโทษ หรือเคยต้องค าพิพากษาถงึ
ที่สดุให้จ าคกุ 

– มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเว้นกระท า
การโดยไมส่จุริตหรือประมาทเลินเลอ่

ผู้บริหารต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

- เป็นผู้มีความสามารถที่จะกระท าการได้
และไมถ่กูจดัเป็นบคุคลทีต้่องห้ามมิให้
ท าการบริหารจดัการวิสาหกิจตาม
กฎหมายวิสาหกิจ 

– ไมไ่ด้เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องของสมาชิก
คนใดในคณะกรรมการหรือบคุคลที่มี
อ านาจในการแตง่ตัง้กรรมการโดยตรง 

– มีคณุสมบตัิทางวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ในภาคปฏิบตัิในการ
บริหารจดัการธุรกิจหรือในอตุสาหกรรม
ขัน้พืน้ฐาน และ/หรือ สายธุรกิจของ

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยมีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัคณุสมบตัิของ
ผู้บริหารบริษัทไว้คล้ายคลงึ กนัโดยมีการ
ก าหนดลกัษณะต้องห้ามของผู้บริหารไว้เพื่อ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
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Baconco 
อยา่งร้ายแรงและเป็นเหตใุห้บริษัทหรือผู้
ถือหุ้นได้รับความเสยีหาย 

– มีพฤติกรรมทีเ่ป็นการกระท าอนัไมเ่ป็น
ธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทนุในการซือ้
ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า 

บริษัทหรือมีคณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขอื่นๆ ที่ระบไุว้ในข้อบงัคบั
บริษัท (company charter) 

5.2 ความรับผิด ผู้บริหารต้องรับผิดร่วมกนัเพื่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกิดแก่ผู้ ถือหุ้นและบคุคลที่เก่ียวข้องกบั
บริษัท เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตนมไิด้มีสว่นใน
การกระท าความผิดนัน้  

นอกจากนี ้ผู้บริการไมต้่องรับผิดตอ่บริษัท ผู้ ถือ
หุ้น หรือเจ้าหนีข้องบริษัทในการใดที่ได้ท าไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของ
บริษัท และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารได้
กระท าไปด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระวงั
รักษาผลประโยชน์บริษัทแตห่ากกรรมการ
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใดที่ขดักบั
กฎหมายวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทและ
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเป็นเหตใุห้บริษัท

ผู้บริหารต้องรับผิดร่วมกนัเพื่อความเสยีหาย
ใดๆ อนัเกิดแกเ่จ้าของ เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ตน
มิได้มีสว่นในการกระท าความผิดนัน้ 

นอกจากนี ้ผู้บริหารไมต้่องรับผิดตอ่เจ้าของใน
การใดที่ได้ท าไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
โดยกรรมการได้กระท าไปด้วยความซื่อสตัย์
สจุริตและระวงัรักษาผลประโยชน์บริษัท แต่
หากกรรมการกระท าการหรือละเว้นกระท าการ
ใดที่ขดักบักฎหมายวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของ
บริษัท และมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นดงักลา่วเป็น
เหตใุห้บริษัทเสยีหายอาจมคีวามรับผิดเป็นการ
สว่นตวัได้  

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การรับผิดของผู้บริหารไว้คล้ายคลงึกบั
กฎหมายไทย 
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Baconco 
เสยีหายอาจมีความรับผิดเป็นการสว่นตวัได้ 

6. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

6.1  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีทาง
บญัชีของบริษัท โดยปกติ ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นจะมีเร่ืองที่ต้องพิจารณา คือ 

1. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
2. อนมุตัิงบการเงิน 
3. จดัสรรเงินก าไรและพิจารณาจา่ยเงินปัน

ผล 
4. เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออก

จากต าแหนง่ตามวาระ 
5. ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
6. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด 

คา่ตอบแทน 

ไมม่ี เนื่องจาก SMLLC ไมไ่ด้มีการก าหนดให้
ต้องมกีารประชมุผู้ ถือหุ้น เนื่องจากมเีจ้าของ
เพียงรายเดียว อยา่งไรก็ตาม SMLLC มี
เจ้าของซึง่ควบคมุบริหารจดัการ SMLLC ผา่น
ทางกรรมการ ทัง้นี ้ตามกฎหมายเวียดนามก็
ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนการประชมุของ
คณะกรรมการ (Board of Members) ที่จะต้อง
จดัขึน้ภายในระยะเวลาหนึง่ไว้ 

กฎหมายเวียดนามเวียดนามก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทยโดยไมไ่ด้
ก าหนดจ านวนการประชมุของ Board of 
Members ที่จะต้องจดัขึน้ภายในระยะเวลา
หนึง่ไว้ ในขณะที่กฎหมายไทยมกีารก าหนดให้
ต้องมกีารจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี อยา่งไรก็ตาม 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 18.1) ได้มี
ข้อก าหนดให้ Board of Members ต้องมกีาร
ประชมุกนัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ภายใน 3 เดือน
นบัแตอ่อกงบการเงิน ดงันัน้ ความแตกตา่ง
ดงักลา่วจงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ลงทนุ 

 องค์ประชมุของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้อง
มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้น

องค์ประชมุของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ 
มาเข้าประชมุ โดยอาจเข้าประชมุด้วยตนเอง
หรือตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุหากมีระบใุห้

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืององค์
ประชมุไว้แตกตา่งจากกฎหมายไทย (เนื่องจาก
มีรูปแบบการบริหารจดัการบริษัทท่ีแตกตา่ง
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Baconco 
ทัง้หมดและต้องมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดผู้ ถือหุ้น
อาจเข้าประชมุด้วยตนเองหรือตัง้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็
ได้ 

การมอบฉนัทะท าได้ใน(ก) การแตง่ตัง้กรรมการ 
หรือ (ข) ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 

กนั) โดยกฎหมายของเวียดนามก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้สงูกวา่กฎหมายไทย นอกจากนี ้
ข้อบงัคบั Baconco (ข้อ 19) ยงัก าหนดให้องค์
ประชมุของ Board of Members ต้องมีสมาชิก
มาประชมุไมน้่อยกวา่ 2/3 ของสมาชิกทัง้หมด 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ลงทนุ 

 มติที่ประชมุมีก าหนดไว้หลายกรณีดงันี ้

1.  กรณีปกติ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้
ประธานฯ ออกเสยีงเพิม่อีกหนึง่เสยีง 

2.  กรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองให้ใช้คะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3 /4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนัได้แก่เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 - เพิ่มทนุลดทนุ 

มติของคณะกรรมการ มกี าหนดไว้หลายกรณี
ดงันี ้

1. กรณีปกติต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนน
เสยีงมากกวา่กึ่งหนึง่ของสมาชิกที่เข้าร่วม
การประชมุ 

2. กรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองให้ใช้คะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3/4 ของสมาชิกที่เข้าร่วมการ
ประชมุ  อนัได้แก่เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 - เพิ่มทนุลดทนุ 

- การแก้ไขหรือเพิม่เตมิข้อบงัคบับริษัท 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
เร่ืองคะแนนเสยีงไว้สอดคล้องกบักฎหมายไทย 
โดยก าหนดให้ในกรณีทัว่ไปต้องได้คะแนนเสยีง
มากกวา่กึ่งหนึง่ และในกรณีพเิศษซึง่เป็นเร่ือง
ส าคญัต้องได้รับคะแนนเสยีง 3/4 นอกจากนี ้
ข้อบงัคบั Baconco (ข้อ 20.2) ยงัก าหนดให้ใน
การลงมติในเร่ืองที่มีนยัส าคญัต้องได้รับอนมุตัิ
โดยเอกฉนัท์จากสมาชิกทัง้หมด   
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Baconco 

- แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบงัคบั 

- ควบบริษัท 

- ออกหุ้นกู้ 

- การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่น 

- การท าแก้ไขเลกิสญัญาเก่ียวกบัการ
ให้เชา่กิจการทัง้หมดหรือบาง
สว่นรวมกิจการกบับคุคลอื่น 

- กรณีที่ก าหนดโดยข้อบงัคบัของบริษัท 

3. กรณีพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน
กรรมการใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 

(company charter)  

- การควบบริษัท 

- การปรับโครงสร้างบริษัท  

- การโอนทนุจดทะเบียน (charter 
capital) ทัง้หมดหรือบางสว่นของ
บริษัท  

- การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่น 
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Baconco 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดทีม่ีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง
ใดห้ามมใิห้ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้เว้นแตเ่ร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 

ไมไ่ด้ก าหนดชดัเจนวา่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเช่น ผู้
ถือหุ้นคนใดทีม่ีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษไมส่ามารถ
ออกเสยีงลงคะแนน 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ือง
การไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทย โดยมิได้ก าหนดให้บคุคลที่มีสว่น
ได้เสยีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ือง
ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบั Baconco 
(ข้อ 20.3) ได้ก าหนดให้สมาชิก Board of 
Members คนใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไม่
สามารถลงคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ได้ ดงันัน้ 
ความแตกตา่งดงักลา่ว จงึไมก่ระทบตอ่สทิธิ
ของผู้ลงทนุ 

6.2  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น    

 กรรมการจะเรียกประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควรผู้ ถือหุ้น
จ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ของบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อย
กวา่ 25 คนมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ได้เข้าช่ือท าหนงัสอื
ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้

การประชมุคณะกรรมการ อาจเรียกจดัขึน้ใน
เวลาใดก็ได้ตามการร้องขอจากประธานของ
กรรมการ และกรรมการไมน้่อยกวา่ 2/3 

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไว้แตกตา่งกบั
กฎหมายไทย โดยก าหนดให้การประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจเรียกจดัให้มขีึน้ได้เฉพาะ
ในกรณีที่มีการร้องขอจากประธานของ Board 
of Members ในขณะท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้
การเรียกประชมุอาจท าโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็
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Baconco 
ถือหุ้นโดยระบคุวามประสงค์ของการให้เรียก
ประชมุนัน้กรรมการต้องจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสอืนัน้ 

ได้ อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 18.3) ได้มีข้อก าหนดให้
คณะกรรมการ Board Of Members จ านวน 
2/3 สามารถเสนอให้มีการเรียกประชมุ Board 
of Members ได้ ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว 
จึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยา่งมีนยัส าคญั 

6.3  การสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นต้องท าเป็น
หนงัสอืและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบยีน
ทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุและต้อง
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์
ติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนันดัประชมุไม่
น้อยกวา่ 3 วนั 

 

ค าบอกกลา่วเรียกประชมุคณะกรรมการ อาจ
ท าเป็นหนงัสอืเชิญประชมุ หรือแจ้งทาง
โทรศพัท์ โทรสารหรือเทเลก็ซ์ หรือวิธีการ
สือ่สารทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบงัคบัของบริษัท (company charter) 
และสง่ให้แกก่รรมการ โดยตรง เนือ้หาของ
หนงัสอืเชิญประชมุจะต้องระบเุวลา สถานท่ี
และวาระการประชมุไว้อยา่งชดัเจน โดยวาระ
การประชมุและเอกสารส าหรับการประชมุ
จะต้องสง่ให้แก่สมาชิกแตล่ะรายของบริษัท
ก่อนการประชมุ  เอกสารทีจ่ะใช้ส าหรับการ
ประชมุซึง่เก่ียวข้องกบัมติแก้ไขและ/หรือ

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นไว้แตกตา่ง
กบักฎหมายโดยก าหนดเพยีงให้ต้องจดัสง่
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุหรือ 2 วนัท าการ
ลว่งหน้า (แล้วแตก่รณี) เทา่นัน้ ในขณะท่ี
กฎหมายไทยก าหนดให้บริษัทต้องจดัสง่
หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหน้าให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 7 วนักอ่นวนัประชมุ แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ข้อบงัคบับริษัท (company charter) ของ 
Baconco (ข้อ18.4) ได้ระบใุห้ ต้องมีการสง่
หนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการพร้อมกบั
วาระการประชมุและเอกสารท่ีใช้ส าหรับการ
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Baconco 
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท (company charter) 
การอนมุตัแินวทางการพฒันาบริษัท การอนมุตัิ
งบการเงินประจ าปี หรือการปรับโครงสร้างหรือ
เลกิบริษัท จะต้องสง่ให้แก่สมาชิกไมน้่อยกวา่ 2 
วนัท าการก่อนวนัประชมุ ระยะเวลาส าหรับการ
สง่เอกสารอื่นๆ ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) 

แก้ไขข้อบงัคบั การอนมุตัิแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ และ การอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปีและ การอนมุตัิการปรับโครงสร้างหรือ
เลกิบริษัท  ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการ
ก่อนวนัประชมุอยูแ่ล้ว ความแตกตา่งดงักลา่ว 
จึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
อยา่งมีนยัส าคญั ความแตกตา่งดงักลา่ว จงึไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมี
นยัส าคญั 

6.4  เร่ืองที่ต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น 

   

6.4.1  ในกรณีปกติ ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงกึ่งหนึง่ของ
คณะกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชมุ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
มติของที่ประชมุในกรณีปกติไว้โดยสอดคล้อง
กบักฎหมายไทย นอกจากนี ้ข้อบงัคบั 
Baconco (ข้อ 20.2) ยงัก าหนดให้ในการลงมติ
ในเร่ืองทีม่ีนยัส าคญัต้องได้รับอนมุตัิโดยเอก
ฉนัท์จากสมาชิกทัง้หมด  

6.4.2 ในกรณีจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากการกฎหมายเวยีดนาม กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
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Baconco 
กรรมการ ใน 3 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชมุ 
การอนมุตักิารจ่ายคา่ตอบแทนให้กรรมการ 
เป็นไปตามทีเ่จ้าของก าหนดโดยไมจ่ าเป็นต้อง
ได้รับอนมุตัิจาก คณะกรรมการ 

  

มติที่จะต้องได้รับในการจ่ายเงินหรือ
คา่ตอบแทนให้แกก่รรมการไว้สอดคล้องกบั
กฎหมายไทย โดยก าหนดให้เป็นอ านาจของ
เจ้าของหรือผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนด นอกจากนี ้
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 20.2 ยงัก าหนดให้
การจา่ยคา่ตอบแทนที่นอกเหนือจาก
งบประมาณประจ าปีต้องได้รับความเห็นชอบ
โดยเสยีงเป็นเอกฉนัท์จาก Board of Members 
และข้อ 21.2 ก าหนดให้ต้องได้รับมีมติเห็นชอบ
จากที่ประชมุคณะกรรมการของ PMTA  

นอกจากนี ้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการ ของ 
PMTA ยงัก าหนดวา่ในการพิจารณา
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการของ Baconco 
นัน้ กรรมการท่ีเป็นกรรมการทัง้ของ Baconco 
และ PMTA  จะต้องไมใ่ช้สทิธิออกเสยีง อีกทัง้ 
เนื่องจาก ในปัจจบุนั Baconco ก็ไมไ่ด้มีการ
ช าระคา่ตอบแทนให้แกก่รรมการของตนอยูแ่ล้ว 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว จึงไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 
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Baconco 

6.4.3  ในกรณีส าคญั เช่น 

- การขายหรือโอนธุรกิจของบริษัท
ทัง้หมดหรือบางส่วน ให้กับคน
อื่นๆ 

- การซื อ้หรือรับโอนธุร กิจของ
บริษัทอื่น 

- การควบรวมกบับริษัทอื่น 

- การเพิ่มทนุ 

- การลดทนุ 

ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 
ใน 4 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3/4 ของกรรมการ ที่เข้าร่วมการประชมุ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การได้รับมตใินกรณีเป็นเร่ืองที่ส าคญัโดย
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายไทย 
โดยก าหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีง 
3/4 ของสมาชิก Board of Members ที่เข้าร่วม
ประชมุ นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 20.2) ได้มีการก าหนดให้ในการ
ลงมติในเร่ืองส าคญัต้องได้รับคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัท์จาก Board of Members และ (ข้อ 
21.1 - 21.3) ได้มีข้อก าหนดให้ในการลงมติใน
เร่ืองส าคญัต้องอนมุตัิจากที่ประชมุ
คณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA ก่อน (แล้วแตก่รณี) 

6.5  การระบุสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้า
ประชมุ (Record Date) 

บคุคลที่จะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ คือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
ช่ือปรากฎอยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหุ้นในวนั 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น   

2. วนัก าหนดสทิธิ (Record Date)  

บคุคลที่จะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ คือ บคุคลที่มี
รายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือของผู้แทนที่มีอ านาจ
ของบริษัทซึง่จะต้องจดทะเบียนไว้กบั
หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาต  

กฎหมายเวียดนามไมไ่ด้มีการก าหนดเร่ืองการ
ระบสุทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชุมไว้
เช่นเดียวกบักฎหมายไทย อยา่งไรก็ตาม ความ
แตกตา่งดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้
ลงทนุ เนื่องจากบคุคลท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุ Board of Members ก็จะเป็นสมาชิก



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 98 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ทัง้หมดของ Board of Members ซึง่ถือเป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยูแ่ล้ว  

6.6  วิธีการมอบฉันทะ (Proxy) และ 
Proxy Solicitation 

ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อืน่ออกเสยีง
แทนได้โดยต้องท าเป็นหนงัสอืตามแบบหนงัสอื
มอบฉนัทะที่ก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้าและไมส่ามารถแบง่แยกการลงคะแนน
เสยีงได้ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมอบฉนัทะให้
มากกวา่หนึง่คน 

กรรมการสามารถตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ
หากมีระบใุห้การมอบฉนัทะท าได้ใน (ก) การ
แตง่ตัง้กรรมการ หรือ (ข) ข้อบงัคบับริษัท 
(Company Charter) 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้โดย
สอดคล้องกบักฎหมายไทย โดยก าหนดให้การ
มอบฉนัทะสามารถมีได้ หากมีระบใุห้การมอบ
ฉนัทะท าได้ใน (ก) การแตง่ตัง้กรรมการ หรือ 
(ข) ข้อบงัคบับริษัท (company charter) 

6.7  การประชุมผู้ ถือหุ้นโดยมิได้มีการจัด
ประชมุจริง(มติเวียน) 

กฎหมายไทยไมไ่ด้ก าหนดให้การประชมุผู้ ถือ
หุ้นโดยอาศยัมตเิวียนสามารถกระท าได้ ดงันัน้ 
การประชมุผู้ถือหุ้นทัง้หมดนัน้จะต้องมกีาร
ประชมุจริงเกิดขึน้ 

กฎหมายเวียดนามอนุญาตให้ คณะกรรมการ
อนมุตัิมติด้วยการขอความเห็นเป็น ลายลกัษณ์
อกัษร อย่างไรก็ดี ในกรณีดงัต่อไปนีก้ฎหมาย
ก าหนดไว้โดยปริยายวา่จะต้องจดัการประชมุ 

1. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 
(company charter)  

2. การปรับโครงสร้างบริษัท (company 
reorganization)  

3. การโอนทนุจดทะเบียน (charter capital) 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
มติเวียนไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทยโดย
ก าหนดให้ให้ Board of Members สามารถมี
มติเวียนได้ในขณะท่ีกฎหมายไทย ก าหนดให้มี
มติเวียนไมส่ามารถกระท าได้ อยา่งไรก็ตาม 
ในทางปฎิบตัิ Baconco ไมม่ีการท ามตเิวียน 
ความแตกตา่งดงักลา่วจงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของ
ผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั  
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Baconco 
ทัง้หมดหรือบางส่วนกฎหมายก าหนดไว้
โดยปริยายวา่จะต้องจดัการประชมุ 

6.8  สิทธิที่จะออกคะแนนเสียงของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดเป็นพิเศษไมม่ี
สทิธิที่จะออกคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ เว้นแต่
การออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 

กฎหมายไมไ่ด้ก าหนดชดัเจนวา่บคุคลที่
เก่ียวข้องเช่น ผู้ ถือหุ้นคนใดที่มีสว่นได้เสยีเป็น
พิเศษไมส่ามารถออกเสยีงลงคะแนน  

 

  

ในเร่ืองสว่นได้เสยีนัน้ กฎหมายเวียดนาม
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการไมม่ีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย 
โดยมิได้ก าหนดให้บคุคลที่มีสว่นได้เสยีไมม่ี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบั Baconco (ข้อ 20.3) 
ได้ก าหนดให้สมาชิก Board of Members คน
ใดที่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมส่ามารถ
ลงคะแนนเสยีงในเร่ืองนัน้ได้ 

7. การเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียน 

7.1  การเพิ่มทนุ เพิ่มทนุได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยได้รับมติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

การเพิม่ทนุของ SMLLC สามารถแบง่ได้
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนี ้จะมขีัน้ตอนซึง่รวมถึงแตไ่ม่
จ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

กฎหมายของเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ือง
การเพิม่ทนุไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้  SMLLC อาจเพิ่มทนุโดยมีการ
ระดมทนุจากผู้ลงทนุรายใหมเ่พิ่มเติมได้ โดย
ต้องได้รับมตจิาก Board of Members ในขณะ
ที่กฎหมายไทยก าหนดให้การเพิม่ทนุต้องได้รับ
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– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ 

– หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องออกใบรองการ
ลงทนุท่ีมีการแก้ไขให้สอดคล้องกบั
การเพิม่ทนุ 

– ผู้ลงทนุช าระเงินลงทนุเพิม่เตมิ ตามที่
ก าหนดในใบรับรองการลงทนุ ทัง้นี ้
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วจะไมเ่กิน 
36 เดอืนนบัแตว่นัท่ีได้รับใบรับรอง
การลงทนุ (ฉบบัแก้ไข)  

2. การเพิม่ทนุโดยมีการระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ การเพิ่มทนุใน

มติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   อยา่งไรก็ตาม 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 
21.3) ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงันี ้ 

1. การเพิม่ทนุในจ านวนน้อยกวา่ 10% ของ
ทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ Baconco 
ต้องได้รับมติที่ประชมุคณะกรรมการ 
PMTA (ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.2 (p)  

2.  การเพิม่ทนุในจ านวนตัง้แต ่10% ขึน้ไป 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของ 
Baconco หรือการกระท าใดๆ ทีท่ าให้
สดัสว่นการถือหุ้นของ PMTA ใน 
Baconco ลดลงตัง้แต ่10% ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของ Baconco หรือ
การเพิม่ทนุ/กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่น
การถือหุ้นของ PMTA ใน Baconco 
ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50% ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้วของ Baconco ต้อง
ได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
(ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.3 (a) และ 
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Baconco 
ลกัษณะนี ้จะท าให้ Baconco กลายเป็น
MMLLC หรือ JSC การเพิ่มทนุใน
ลกัษณะนีจ้ะมีขัน้ตอนซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ากดัเพียงขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

– การได้รับมตจิากคณะกรรมการ
บริษัท(หรือที่เรียกวา่ Board of 
Members ภายใต้กฎหมาย
เวียดนาม) ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ  

– ยื่นเอกสารกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทนุให้
สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุ จ านวนผู้
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ และการแปรสภาพ
จาก SMLLC เป็น MMLC หรือ JSC 

– หน่วยงานที่เก่ียวข้องออกใบรองการ
ลงทุนที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทนุ จ านวนผู้ลงทนุที่เพิ่มขึน้ 
และการแปรสภาพจาก SMLLC เป็น 
MMLC หรือ JSC 

21.3 (b)) 

3.  การเพิม่ทนุท่ีเป็นผลให้เกิดการแปรสภาพ
จาก SMLLC เป็น MMLLC หรือ JSC 
ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
(ตามข้อ 21.3 (d)) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่มกีารแปรสภาพเป็น
MMLLC หรือ JSC กรรมการของ 
Baconco ก็จะดแูลให้มีการแก้ไข 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco เพื่อให้มี
มาตรการรักษาและปกป้องสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเพียงพอ ยกตวัอยา่งเช่นการ
แก้ไขในเร่ืองที่แตเ่ดิมผู้ ถือหุ้นของ 
Baconco มีสทิธิในทางกฎหมายดีกวา่ใน
ฐานะท่ี Baconco เป็น SMLLC และ
ไมใ่ช ่MMLLC หรือ JSC  

โดยการแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่วจะเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA รับทราบ
และอนมุตัิพร้อมกนัไปกบัการอนมุตัิแปร
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

– ผู้ลงทนุช าระเงินลงทนุเพิ่มเติม ตามที่
ก าหนดในใบรับรองการลงทุน ทัง้นี ้
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกิน 
36 เดือน นับแต่วันที่ได้รับใบรับรอง
การลงทนุ (ฉบบัแก้ไข)  

– SMLLC ออกใบรับรองการช าระเงิน
ลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนแต่ละรายและ
จัดท าบันทึกข้อมูลเก่ียวกับผู้ ลงทุน
และสดัสว่นการลงทนุ  

– แจ้งให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการช าระ
เงินดงักล่าวภายใน 15 นบัแต่มีการ
ช าระเงินลงทนุเพิ่มเติม 

สภาพ Baconco  และทัง้นีก้รรมการของ 
Baconco จะต้องให้ข้อมลูตา่งๆ ที่
เก่ียวกบัเร่ืองอนัอาจจะกระทบสทิธิของ 
PMTA และผู้ ถือหุ้นของ PMTA ด้วย 

ในกรณีนี ้คณะกรรมการบริษัทของ 
PMTA จะต้องจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญ
เพื่อท่ีจะ (1) วิเคราะห์ความแตกตา่ง
กฎหมายระหวา่ง SMLLC เทียบกบั 
MMLLC หรือ JSC (แล้วแตก่รณี) และ
วิเคราะห์ความแตกตา่งกฎหมายระหวา่ง
ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และ (2) เสนอ
แนวทางการปรับแก้ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท
ของ PMTA จะต้องให้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการดงักลา่ว โดยข้อมลูการวเิคราะห์
จากผู้ เช่ียวชาญ ความเห็นของ
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
คณะกรรมการบริษัทของ PMTA และ
ข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะต้องสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA พิจารณาลว่งหน้าก่อน
การประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว 

 การเพิม่ทนุจะท าได้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้
ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วน
แล้วหรือในกรณีที่หุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบหุ้นท่ี 
เหลอืต้องเป็นหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น ทัง้นี ้ต้องมี
การออกและเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน  
6 เดือนนบัแตไ่ด้รับอนมุตัิจากส านกังาน กลต.  

การเพิม่ทนุจดทะเบียน (charter capital) ใน 
SMLLC สามารถกระท าได้แม้เงินทนุจด
ทะเบียนเดิมยงัไมไ่ด้มีการช าระครบถ้วน 
อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ การเพิ่มทนุจด
ทะเบียนในกรณีที่เงินทนุจดทะเบยีนเดิมยงั
ไมไ่ด้มีการช าระครบถ้วน อาจไมไ่ด้รับอนญุาต
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ทนุจดทะเบยีน
ที่เพิ่มดงักลา่วจะต้องได้รับช าระภายใน
ระยะเวลาตามที่ระบใุนใบรับรองการลงทนุ 
ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักลา่วจะมีระยะเวลาไมเ่กิน 
36 เดือนนบัแตว่นัท่ีออกใบรับรองการลงทนุ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ขัน้ตอนของการเพิม่ทนุไว้เป็นไปโดยสอดคล้อง
กบักฎหมายไทย โดยก าหนดให้การออกและ
เสนอขายหุ้นและช าระเงินทนุจดทะเบียนต้อง
กระท าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 อาจเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม (Right Offering) บคุคลในวงจ ากดัโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ

ไมม่ี เนื่องจาก Baconco มีสถานะเป็น 
SMLLC ซึง่ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ออกหุ้น 

กฎหมายของเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ือง
การเพิม่ทนุไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดย
ก าหนดให้ SMLLC อาจเพิ่มทนุโดยมีการระดม
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ก็ได้ตามมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นให้กบั
ประชาชน (Public Offering) ต้องขออนญุาต
และยี่น Filing ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

อยา่งไรก็ดี Baconco สามารถเพิม่ทนุได้ ทัง้นี ้
การเพิม่ทนุของ SMLLC สามารถแบง่ได้
ออกเป็น 2 ประเภทตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น ใน
ข้อ 7.1 คือ 

1. การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจาก
ผู้ลงทนุรายใหมเ่พิ่มเติม  

2. การเพิม่ทนุโดยมีการระดมทนุจากผู้
ลงทนุรายใหมเ่พิม่เตมิ ในกรณีนี ้
SMLLC จะแปรสภาพเป็น MMLLC 
หรือ JSC ทัง้นี ้ในกรณีแปรสภาพเป็น
JSC จะสามารถเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (initial public 
offering) ได้ โดยในกรณีการเสนอขาย
หุ้นแก่ประชาชนครัง้แรก จะต้องปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดทัง้หมดของการเสนอ
ขายหุ้นแก่ประชาชนครัง้แรกก่อนที่จะ
ด าเนินการเสนอขาย โดยจะต้องยื่นค า
ขออนญุาตเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

ทนุจากผู้ลงทนุรายใหมเ่พิ่มเตมิได้ โดยต้อง
ได้รับมติจาก Board of Members ในขณะท่ี
กฎหมายไทย ก าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัท
ของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 21.3) ได้มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงันี ้ 

1. การเพิม่ทนุในจ านวนน้อยกวา่ 10% ของ
ทนุจดทะเบียน หรือการกระท าใดๆ ที่ท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นของ PMTA ใน 
Baconco ลดลงน้อยกวา่ 10% ของทนุ
จดทะเบยีนช าระแล้ว ต้องได้รับมติที่
ประชมุคณะกรรมการ PMTA (ตาม
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.2 (p)  

2.  การเพิม่ทนุในจ านวนตัง้แต ่10% ขึน้ไป 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว หรือ
การกระท าใดๆ ท่ีท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว หรือการ
กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของ 
PMTA ใน Baconco ลดลงตัง้แต ่10% 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ตอ่คณะกรรมการหลกัทรัพย์ (State 
Securities Commission) 

ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว หรือการ
เพิ่มทนุ/กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของ PMTA ใน Baconco ลดลง
เหลอืน้อยกวา่ 50% ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA (ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.3 
(a) และ 21.3 (b)) 

3.  การเพิม่ทนุท่ีเป็นผลให้เกิดการแปร
สภาพจาก SMLLC เป็น MMLLC หรือ 
JSC ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA (ตามข้อ 21.3 (d)) 

นอกจากนี ้ในกรณีที่มกีารแปรสภาพเป็น
MMLLC หรือ JSC กรรมการของ 
Baconco ก็จะดแูลให้มีการแก้ไข 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco เพื่อให้มี
มาตรการรักษาและปกป้องสทิธิของผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเพียงพอ ยกตวัอยา่งเช่นการ
แก้ไขในเร่ืองที่แตเ่ดิมผู้ ถือหุ้นของ 
Baconco มีสทิธิในทางกฎหมายดีกวา่ใน
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ฐานะท่ี Baconco เป็น SMLLC และ
ไมใ่ช ่MMLLC หรือ JSC  

โดยการแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่วจะเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA รับทราบ
และอนมุตัิพร้อมกนัไปกบัการอนมุตัิแปร
สภาพ Baconco  และทัง้นีก้รรมการของ 
Baconco จะต้องให้ข้อมลูตา่งๆ ที่
เก่ียวกบัเร่ืองอนัอาจจะกระทบสทิธิของ 
PMTA และผู้ ถือหุ้นของ PMTA ด้วย 

ในกรณีนี ้คณะกรรมการบริษัทของ 
PMTA จะต้องจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญ
เพื่อท่ีจะ (1) วิเคราะห์ความแตกตา่ง
กฎหมายระหวา่ง SMLLC เทียบกบั 
MMLLC หรือ JSC (แล้วแตก่รณี) และ
วิเคราะห์ความแตกตา่งกฎหมายระหวา่ง
ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และ (2) เสนอ
แนวทางการปรับแก้ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากได้รับรายงานการ
วิเคราะห์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัท
ของ PMTA จะต้องให้ความเห็นเก่ียวกบั
รายการดงักลา่ว โดยข้อมลูการวเิคราะห์
จากผู้ เช่ียวชาญ ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทของ PMTA และ
ข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้อง จะต้องสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA พิจารณาลว่งหน้าก่อน
การประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ
รายการดงักลา่ว 

 ต้องจดทะเบียนมติพเิศษให้เพิม่ทนุจดทะเบียน
ตอ่นายทะเบียนภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้ลง
มตินัน้  

ต้องจดทะเบียนภายใน 10 วนันบัแตว่นัท่ีได้ลง
มติให้มีการเพิ่มทนุจดทะเบยีน ในกรณีที่เป็น
การระดมทนุจากเจ้าของเดมิ หรือต้องจด
ทะเบียนภายใน 15 นบัแตว่นัท่ีได้ลงมตใิห้มี
การเพิม่ทนุจดทะเบียน ในกรณีที่เป็นการระดม
ทนุจากผู้ลงทนุรายใหม ่  

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเร่ืองการจดทะเบียนการ
เพิ่มทนุไว้สอดคล้องกนั โดยมกีารก าหนดให้
ต้องมกีารด าเนินการจดทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่แนน่อนกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
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 เมื่อจ าหนา่ยหุ้นท่ีเพิ่มใหมไ่ด้บางสว่นแล้ว
บริษัทจะขอจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระ
แล้วตอ่นายทะเบียนโดยแบง่ออกเป็นงวดงวด
ละไมน้่อยกวา่ 25% ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย
ก็ได้ตามที่ก าหนดในหนงัสอืชีช้วนและต้องจด
ทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้ว ภายใน 14 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับช าระคา่หุ้นครบตามจ านวน
ที่เสนอขายและก าหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วนแต่
ละครัง้ นอกจากนีบ้มจ. ยงัต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบเป็นหนงัสอืและประกาศโฆษณา
หนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อยหนึง่ฉบบั ภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัท่ีได้จดทะเบียนเพิ่มทนุ 

เมื่อมีการช าระทนุที่มีการลงมติให้เพิ่มทุนแล้ว
กฎหมายเวียดนามไม่ได้ก าหนดให้ต้องมีการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วอีก 
อย่างไรก็ตาม SMLLC ที่มีการช าระเงินลงทุน
แล้วสามารถที่จะยื่นเอกสารกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อขอแก้ไขใบรับรองการลงทุนให้
สะท้อนถึงการช าระเงินทนุดงักลา่วได้ 

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
เร่ืองการจดทะเบียนเปลีย่นทนุช าระแล้ว
แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดยมิได้ก าหนดให้
เมื่อมกีารช าระเงินเพิม่ทนุแล้ว ผู้ลงทนุจะมี
หน้าที่ต้องจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจด
ทะเบียนดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากในทางปฎิบตัิในกรณีที่
มีการช าระเงินลงทนุเพิม่เติม Baconco ก็จะ
ด าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระ
แล้วดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยูแ่ล้ว 
ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่
สทิธิของผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

7.2  การลดทนุ การลดทนุของบริษัทลงด้วยการลดมลูคา่หุ้น
หรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ทนุของ บมจ. 
นัน้จะลดลงไปให้ต า่กวา่จ านวน 1 ใน 4 ของทนุ
ทัง้หมดไมไ่ด้เว้นแตบ่ริษัทมีขาดทนุสะสมและ
ได้มีการชดเชยผลขาดทนุสะสมแล้วก็ยงัคงมี
ผลขาดทนุสะสมเหลอือยู ่บมจ. จึงอาจลดทนุ
ให้ต ่ากวา่ 1 ใน 4 ของทนุทัง้หมดได้ 

SMLLC ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลดทนุจดทะเบยีน
ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม 

 

ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากในปัจจบุนั Baconco 
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการลดทนุจดทะเบยีน 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 109 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

 แจ้งเจ้าหนีเ้ก่ียวกบัการลดทนุเป็นหนงัสอื
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลง
มติก าหนดเวลาให้สง่ค าคดัค้านภายใน 2 เดือน
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งมตินัน้และโฆษณา
มตินัน้ในหนงัสอืพมิพ์ภายใน 14 วนั 

SMLLC ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลดทนุจดทะเบยีน ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากในปัจจบุนั Baconco 
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการลดทนุจดทะเบยีน 

 หากมเีจ้าหนีค้ดัค้าน บมจ. จะลดทนุลงไมไ่ด้
จนกวา่จะได้ช าระหนีห้รือให้ประกนัเพื่อหนีร้าย
นัน้แล้ว 

SMLLC ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลดทนุจดทะเบยีน ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากในปัจจบุนั Baconco 
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการลดทนุจดทะเบยีน 

 ถ้ามเีจ้าหนีค้นหนึง่คนใดไมไ่ด้คดัค้านการลด
ทนุของบริษัทเพราะไมท่ราบมติการลดทนุและ
เหตทุี่ไมท่ราบนัน้ไมไ่ด้เป็นเพราะความผิดของ
เจ้าหนีค้นนัน้ถ้าเจ้าหนีจ้ะให้ผู้ ถือหุ้นต้องรับผิด
ตอ่ตนเจ้าหนีต้้องฟ้องคดีภายใน 1 ปีนบัแต่
วนัท่ีได้จดทะเบียนลดทนุ 

SMLLC ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลดทนุจดทะเบยีน ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากในปัจจบุนั Baconco 
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการลดทนุจดทะเบยีน 

 บมจ. ต้องจดทะเบยีนมติพเิศษให้ลดทนุตอ่
นายทะเบยีนภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้ลงมติ
และต้องจดทะเบียนลดทนุตอ่นายทะเบียน
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีพ้นก าหนดคดัค้าน

SMLLC ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลดทนุจดทะเบยีน ไมเ่ก่ียวข้องเนื่องจากในปัจจบุนั Baconco 
ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ท าการลดทนุจดทะเบยีน 
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Baconco 
ของเจ้าหนีห้รือวนัท่ีได้ช าระหนีห้รือให้ประกนั
หนีแ้ละต้องแจ้งแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหนงัสอืและ
ประกาศโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อยหนึง่
ฉบบัภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้จดทะเบยีนลด
ทนุ 

8.   การควบบริษัท 

8.1 การควบรวมบริษัทตัง้แตส่องบริษัท
ขึน้ไป 

การควบบริษัท หมายถงึ การที่บริษัทหนึง่  ควบ
กบับริษัทหนึง่ โดยการโอนสนิทรัพย์/ทรัพย์สนิ
ตลอดจนสทิธิภาระผกูพนัและผลประโยชน์ตาม
กฎหมายทัง้ปวงไปให้แก่บริษัทท่ีรวมแล้วและ
ด้วยกระบวนการเดียวกนันีบ้ริษัทที่รวมกิจการ
กนัจะหมดสภาพไป  

การควบบริษัทต้องด าเนินการตามวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัทที่จะ
ควบกนัลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

การควบบริษัท หมายถงึ การที่บริษัทหนึง่หรือ
หลายบริษัทในประเภทเดยีวกนั (เรียกวา่ 
"บริษัทท่ีถกูควบ") ควบกบับริษัทอื่น (เรียกวา่ 
"บริษัทท่ีควบ") โดยการโอนสนิทรัพย์/ทรัพย์สนิ
ตลอดจนสทิธิภาระผกูพนัและผลประโยชน์ตาม
กฎหมายทัง้ปวงไปให้แก่บริษัทท่ีรวมแล้วและ
ด้วยกระบวนการเดียวกนันีบ้ริษัทที่รวมกิจการ
กนัจะหมดสภาพไป  

การควบบริษัทต้องด าเนินการตามวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทท่ีเก่ียวข้องท าสญัญาควบกิจการ
และข้อบงัคบัของบริษัทท่ีควบใหม่ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นไว้โดย
สอดคล้องกบักฎหมายไทย โดยก าหนดให้ต้อง
ได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของสมาชิก
ที่เข้าร่วมประชมุ อยา่งไรก็ดี ข้อบงัคบับริษัท
ของ Baconco ข้อ 21.1 หรือ 21.2 หรือ 21.3 
หรือ 21.4   ได้รับมติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
ก่อนท ารายการด้วย  
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Baconco 
ลงคะแนน และในกรณีทีเ่ป็นการควบกบั
บริษัทเอกชน จะต้องมีมติพิเศษตามที่
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์  

2. บริษัทที่ควบรวมกนัจะต้องมีการจดั
ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ร่วมกนั 
องค์ประชมุของที่ประชมุประกอบด้วยผู้
ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
ของบริษัทท่ีจะควบกนัมาประชมุ 

3. บริษัทจะต้องมีหนงัสอืแจ้งมติการท่ีจะ
ควบกนักบับริษัทอื่นไปยงัเจ้าหนีข้อง
บริษัทภายในสบิสีว่นันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้สง่ค า
คดัค้านภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสอืแจ้งมตินัน้ ในกรณีทีม่ีการคดัค้าน 
บริษัทจะควบรวมไมไ่ด้จนกวา่จะได้ช าระ
หนีห้รือให้ประกนัหนีเ้พื่อหนีน้ัน้แล้ว 

2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตอ่
สญัญาควบกิจการ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ที่ควบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่เข้าร่วมประชมุ  

3. ด าเนินการจดทะเบยีนควบบริษัท โดย
ต้องสง่สญัญาควบบริษัทให้แก่เจ้าหนี ้
ทัง้หมดและแจ้งให้พนกังานบริษัทท่ีควบ
ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีให้ความ
เห็นชอบ 

4. หลงัการจดทะเบยีนควบบริษัทเสร็จสิน้ 
บริษัทท่ีถกูควบจะสิน้สดุความเป็นบริษัท
ทนัที โดยบริษัทท่ีควบจะรับเอาสทิธิและ
ประโยชน์ทางกฎหมาย ตลอดจนความ
รับผิดในหนีท้ี่ค้างช าระ สญัญาจ้างงาน
และ/หรือความรับผิดทางทรัพย์สนิอื่นใด
ของบริษัทท่ีถกูควบดงักลา่วไปด้วย 
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Baconco 

4. เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบ
บริษัทแล้ว ให้บริษัทเดมิหมดสภาพจาก
การเป็นนิติบคุคล บริษัทท่ีควบกนัและจด
ทะเบียนแล้วยอ่มได้ไปทัง้ทรัพย์สนิ หนี ้
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทเหลา่นัน้ทัง้หมด 

8.2 กรณีผู้ ถือหุ้นคดัค้านการควบรวม
บริษัท 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ก าหนดให้ในกรณีที่มีมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ควบบริษัทแล้ว แตม่ีผู้ ถือหุ้น
คดัค้านการควบบริษัท บริษัทต้องจดัให้มีผู้ซือ้
หุ้นของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วในราคาที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ครัง้สดุท้ายก่อนวนัท่ีมีมตใิห้
ควบบริษัท ในกรณีที่ไมม่ีราคาซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ให้ใช้ราคาตามที่ผู้ประเมินราคา
อิสระท่ีทัง้สองฝ่ายแตง่ตัง้ขึน้เป็น ผู้ก าหนด ถ้า
ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมย่อมขายภายในสบิสีว่นันบัแตไ่ด้
รับค าเสนอขอซือ้ ให้บริษัทด าเนนิการควบ
บริษัทตอ่ไปได้ และให้ถือวา่ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว
นัน้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีควบกนัแล้ว 

กฎหมายเวียดนามมิได้มกีารก าหนดในเร่ือง
การคดัค้านการควบบริษัทเนื่องจากไมม่ีผู้ ถือ
หุ้นรายอื่นใน SMLLC นอกจากเจ้าของเพียง
รายเดียวในปัจจบุนั 

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
กรณีผู้ ถือหุ้นคดัค้านการควบรวมบริษัทไว้
แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดยมิได้มีการ
ก าหนดให้บริษัทต้องจดัให้มีผู้ซือ้หุ้นของผู้ ถือ
หุ้นท่ีคดัค้านการควบบริษัท ซึง่อาจสร้าง
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ PMTA แตอ่ยา่งไรก็ดี 
ในกรณีที่ Baconco มีการควบรวมกิจการกบั
บริษัทอื่น ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.1 
และ 21.3 ) มีการก าหนดให้รายการดงักลา่ว
ต้องได้รับมตเิห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA และทัง้นีใ้นกรณีที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ 
PMTA มีมติให้ Baconco มีการควบรวม
กิจการแล้ว ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ที่ไมเ่ห็นด้วยก็
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
อาจพิจารณาขายหุ้น PMTA ในตลาด
หลกัทรัพย์ได้ 

ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.3 (d) ยงั
ระบอุีกด้วยวา่ ในกรณีที่มกีารแปรสภาพบริษัท
ซึง่โดยสถานะจะเกิดขึน้ส าหรับ SMLLC เมื่อมี
การควบรวมกิจการและบริษัทมผีู้ ถือหุ้น
มากกวา่หนึง่ราย  คณะกรรมการของ 
Baconco จะต้องจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท าการ  

1.  วิเคราะห์ความตา่งทางด้านกฎหมาย
ระหวา่ง SMLLC  MMLLC และ Joint Stock 
Company และความตา่งระหวา่งกฎหมายไทย
และกฎหมายเวียดนาม ซึง่อาจจะสร้าง
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  และ 

2. เสนอข้อที่จะแก้ไข ในข้อบงัคบัของบริษัท
เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจ ได้วา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
ความคุ้มครอง   โดยเมื่อคณะกรรมการของ 
PMTA ได้รับข้อมลูการวเิคราะห์และร่าง



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 114 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ข้อบงัคบัฉบบัท่ีแก้ไขดงักลา่วแล้วก็จะต้องให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความตา่ง
ของกฎหมายดงักลา่ว แนวทางการควบรวม
กิจการ และข้อบงัคบัท่ีแก้ไขแล้ว   

ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.3 (d) ยงั
ก าหนดอีกด้วยวา่ ก่อนวนัท่ีมีการขอมติความ
เห็นชอบในการควบรวมบริษัท จะต้องมกีาร
จดัสง่ข้อมลูการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ของ  PMTA  อีกทัง้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง และร่าง
ข้อบงัคบับริษัทฉบบัท่ีแก้ไขแล้วไปยงัผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ลว่งหน้า เพื่อการตดัสนิใจให้การ
อนมุตัิการแปรสภาพ ดงันัน้ ความแตกตา่ง
ระหวา่งกฎหมายในประเด็นนี ้จึงอาจกระทบ
ตอ่สทิธิของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

9.  การแปรสภาพบริษัท 

9.1 การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็น
บริษัทมหาชน 

บริษัทจ ากดัอาจแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ได้เมื่อมมีติ 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

SMLLC สามารถแปรสภาพเป็น MMLLC หรือ 
JSC โดยได้รับมติจาก Board of Members 

กฎหมายของเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัมติที่ประชมุทีต้่องได้รับเก่ียวกบัการ
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
สทิธิออกเสยีง 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแปรสภาพ
แล้ว ให้บริษัทเอกชนเดิมหมดสภาพจากการ
เป็นบริษัทจ ากดั บริษัทเอกชนที่จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้วยอ่มได้ไปทัง้
ทรัพย์สนิ หนี ้สทิธิ และความรับผิดของ
บริษัทเอกชนเดมิทัง้หมด 

ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของสมาชิก
ที่มาประชมุ  

แปรสภาพบริษัทไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย  
อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
ก าหนด ให้ การแปรสภาพจาก SMLLC เป็น 
MMLLC หรือ JSC ต้องได้รับมตทิี่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA (ตามข้อ 21.3 (d)) 

ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.3 (d) ยงั
ระบอุีกด้วยวา่ ในกรณีที่มกีารแปรสภาพบริษัท 
ทางคณะกรรมการของBaconco จะต้องจดัให้
มีผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางท าการ  

(ก)  วิเคราะห์ความตา่งทางด้านกฎหมาย
ระหวา่ง SMLLC  MMLLC และ Joint Stock 
Company และความตา่งระหวา่งกฎหมายไทย
และกฎหมายเวียดนาม ซึง่อาจจะสร้าง
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  และ 

(ข) เสนอข้อที่จะแก้ไข ในข้อบงัคบัของ บริษัท
เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจ ได้วา่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
ความคุ้มครอง   โดยเมื่อคณะกรรมการของ 
PMTA ได้รับข้อมลูการวเิคราะห์และร่าง
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ข้อบงัคบัฉบบัท่ีแก้ไขดงักลา่วแล้วก็จะต้องให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความตา่ง
ของกฎหมายดงักลา่ว แนวทางการควบรวม
กิจการ และข้อบงัคบัท่ีแก้ไขแล้ว   

ข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 21.3 (d) ยงั
ก าหนดอีกด้วยวา่ ก่อนวนัท่ีมีการขอมติความ
เห็นชอบในการควบรวมบริษัท จะต้องมกีาร
จดัสง่ข้อมลูการวิเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ของ  PMTA  อีกทัง้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง และร่าง
ข้อบงัคบับริษัทฉบบัท่ีแก้ไขแล้วไปยงัผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA ลว่งหน้า เพื่อการตดัสนิใจให้การ
อนมุตัิการแปรสภาพ 

10. เลิกบริษัท 

10.1 เหตแุหง่การเลกิบริษัท บมจ. อาจเลกิกนัได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

1. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้เลกิด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจ านวนเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก

SMLLC อาจเลกิบริษัทได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการด าเนินงานท่ีระบุ
ไว้ในข้อบงัคบับริษัท (company charter) 
โดยไมไ่ด้มีการตอ่อายภุายใต้การ

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเลกิบริษัทและเหตขุอง
การเลกิบริษัทไว้โดยสอดคล้องกนั 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
เสยีง 

2. เมื่อบริษัทล้มละลาย 

3. เมื่อศาลมีค าสัง่ให้เลกิและค าสัง่นัน้ถึง
ที่สดุแล้ว 

ตดัสนิใจ 

2. ตามการตดัสนิใจของเจ้าของ โดย Board 
of Members มีมตใิห้เลกิด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจ านวนเสยีง
ของสมาชิก Board of Members ที่เข้า
ร่วมการประชมุ 

3. ในกรณีที่ใบรับรองการลงทนุ 
(investment certificate) ถกูยกเลกิ 

ทัง้นี ้SMLLC จะสามารถเลกิได้ก็ตอ่เมื่อ
สามารถรับรองได้วา่จะสามารถท าการช าระ
หนีส้นิและภาระผกูพนัอื่นๆ ได้อยา่งครบถ้วน
แล้ว 

 การเลกิ บมจ. โดยมติของผู้ ถือหุ้น - ผู้ ถือหุ้น
อาจมมีติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงให้เลกิ บมจ. ได้ 

การเลกิ SMLLC โดยมติของ Board of 
Members นัน้ Board of Members อาจมีมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของจ านวน
สมาชิกทีม่าประชมุ 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การเลกิ SMLLC ไว้โดยสอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ตามกฎหมายไทย นอกจากนี ้
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.3 (c)) 
ได้มีข้อก าหนดให้เร่ืองดงักลา่วต้องได้รับการ
อนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

 การเลกิบมจ. โดยค าสัง่ศาล - ศาลอาจสัง่ให้
เลกิบมจ. หากผู้ ถือหุ้นท่ีมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมดร้องขอให้ศาลสัง่ให้ บมจ. เลกิบริษัท
ด้วยเหตใุดๆ ตอ่ไปนี ้

1.  ผู้ เร่ิมจดัตัง้บริษัทฝ่าฝืนบทบญัญตัิการ
ประชมุจดัตัง้บริษัทหรือการจดัท า
รายงานการจดัตัง้บริษัทหรือ
คณะกรรมการไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการช าระเงินคา่หุ้นการจดัท า
บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นหรือการจดทะเบียน
บริษัท 

2.  จ านวนผู้ ถือหุ้นลดลงน้อยกวา่ 15 คน 

3.  กิจการบริษัทท าไปก็มีแตข่าดทนุและไมม่ี
ทางจะกลบัฟืน้ตวัได้ศาลอาจสัง่ในกรณี 
1 และ 2 ให้บริษัทแก้ไขให้ถกูต้องภายใน
ก าหนดเวลาได้แตไ่มเ่กิน 6 เดือน 

ไมม่ี เนื่องจาก SMLLC เลกิบริษัทได้ในกรณีที่
ระบใุน 1. 2. หรือ 3. ข้างต้น 

กฎหมายไทยและกฎหมายเวยีดนามก าหนด
เหตใุนการเลกิบริษัทตา่งกนั แตอ่ยา่งไรก็ดี 
Baconcoสามารถเลกิบริษัทได้ตามการ
ตดัสนิใจของ PMTA โดยข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 21.3 (c))ได้มีข้อก าหนดให้เร่ือง
ดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของ PMTA  

และนอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก็ยงั
สามารถรับรู้ถงึการด าเนินงานและสถานะ
การเงินของ Baconco จากการพิจารณางบ
การเงินของ PMTA ได้ ดงันัน้ในกรณีที่ 
Baconco ขาดทนุอยา่งไมม่ีทางที่จะกลบัฟืน้
ตวัได้ ผู้ ถือหุ้นของ PMTA ก็สามารถร้องขอตอ่
ศาลให้มกีารเลกิ PMTA ได้ 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 119 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 

10.2 การช าระบญัชี หน้าที่ของผู้ช าระบญัชีคือช าระสะสางการงาน
ของบริษัทให้เสร็จไปรวบรวมทรัพย์สนิของ
บริษัทและขายทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อช าระหนี ้
ให้แก่เจ้าหนีท้ัง้หลายซึง่รวมถงึ 

1. ด าเนินกิจการของบริษัทเฉพาะที่จ าเป็น
เพื่อการช าระสะสางกิจการให้เสร็จไป
ด้วยดีแตห้่ามด าเนินกิจการใหม ่

2.  เก็บรวบรวมหรือรับเงินหรือทรัพย์สนิท่ี
บริษัทมีสทิธิได้รับหรือขายทรัพย์สนิของ
บริษัท 

3.  ด าเนินการเก่ียวกบัคดีความในนาม
บริษัทหรือท าการอยา่งอื่นๆ ตามแต่
จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีให้เสร็จไปด้วยดี 

4.  ช าระหนีใ้นนามบริษัท 

5.  เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น 

6.  แบง่เงินหรือทรัพย์สนิภายหลงัช าระหนี ้

ก าหนดวา่ระยะเวลาการช าระหนีส้นิและเลกิ
สญัญาจะต้องไมเ่กิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีลง
มติเลกิกิจการ เจ้าของจะเป็นผู้จดัการช าระ
บญัชีสนิทรัพย์/หนีส้นิของบริษัทโดยตรง เว้น
แตใ่นกรณีที่ข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) ก าหนดให้จดัตัง้หนว่ยงานช าระบญัชี
แยกตา่งหาก ภายในระยะเวลา 7 วนัท าการนบั
จากวนัท่ีลงมติ จะต้องสง่มติการเลกิกิจการไป
ให้แก่หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาต และ
บรรดาเจ้าหนี ้บคุคลซึง่มีสทิธิ ภาระผกูพนัและ/
หรือสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง และพนกังานของ
บริษัท พร้อมทัง้แสดงไว้อยา่งเปิดเผยที่
ส านกังานใหญ่และสาขาของบริษัท 

 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยได้ก าหนด
เร่ืองการจดัการทรัพย์สนิและช าระบญัชี
สนิทรัพย์และหนีส้นิไว้ในทิศทางเดียวกนัซึง่เป็น
การปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้น 



เอกสารแนบ  บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและ 

7. ด าเนินการอื่นๆ ที่จ าเป็น 

โดยผู้ช าระบญัชีต้องขอจดทะเบยีนเลกิ บริษัท
และประกาศโฆษณาการเลกิบริษัทให้
ประชาชนทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้
เจ้าหนีข้องบริษัทยื่นค าทวงหนีแ้ก่ผู้ช าระบญัชี
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งและแจ้ง
เป็นหนงัสอืให้ลกูหนีข้องบริษัทช าระหนีแ้ก่ผู้
ช าระบญัชี 

 เมื่อได้รับช าระหนีแ้ล้วถ้ายงัมีทรัพย์สนิเหลอืผู้
ช าระบญัชีมีหน้าที่ต้องแบง่ทรัพย์สนิในระหวา่ง
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายตามสว่นของหุ้นที่แตล่ะคนถือ
อยูเ่ว้นแตบ่ริษัทมข้ีอบงัคบัก าหนดไว้เป็นอยา่ง
อื่นเก่ียวกบัหุ้นบริุมสทิธิหากทรัพย์สนิของ
บริษัทยงัไมพ่อช าระหนีแ้ละไมส่ามารถท า
ความตกลงประนีประนอมหนีก้บัเจ้าหนีไ้ด้ ผู้
ช าระบญัชีต้องร้องขอตอ่ศาลเพื่อสัง่ให้บริษัท

เมื่อหนีข้องบริษัทจะได้มีรับการช าระตามล าดบั
ดงัตอ่ไปนีแ้ล้ว 

1. หนีเ้งินเดือน คา่ชดเชยและประกนัสงัคม
ตามบทบญัญตัิของกฎหมาย และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ของพนกังานบริษัท
ตามข้อตกลงแรงงานแบบกลุม่ทีเ่ข้าท า 
และ 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ในเร่ืองการได้รับการแบง่ทรัพย์สนิ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นภายหลงัจากการมกีารช าระหนีไ้ว้
ในทิศทางเดียวกนั 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 121 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ล้มละลายโดย ผู้ช าระบญัชีต้องจดัท ารายงาน
การช าระบญัชีพร้อมกบับญัชีรายรับรายจา่ยใน
การช าระบญัชีเสนอตอ่นายทะเบยีน 

ทกุระยะเวลา 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้จนกวา่จะเสร็จการช าระบญัชี 

2. หนีภ้าษีและหนีอ้ื่นๆ ภายหลงัจากที่ได้
ช าระหนีท้ัง้หมดและคา่ใช้จา่ยในการ
ช าระบญัชีแล้ว 

จ านวนเงินสว่นท่ีเหลอืจะเป็นของเจ้าของ 

 เมื่อการช าระบญัชีกิจการของบริษัทเสร็จสิน้ผู้
ช าระบญัชีต้องท ารายงานผลการช าระบญัชี
พร้อมบญัชีรับจ่ายและแถลงความเป็นไปได้ใน
การช าระบญัชีให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิ
ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัท่ีส าเร็จช าระบญัชีเมื่อ
ที่ประชมุใหญ่ได้ให้อนมุตัิรายงานนัน้แล้วผู้
ช าระบญัชีต้องน าไปจดทะเบียนภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัประชมุพร้อมสง่มอบบญัชีและ
เอกสารที่เก่ียวข้องทัง้หมดตอ่นายทะเบียนผู้
ช าระบญัชีต้องด าเนินการช าระบญัชีให้แล้ว
เสร็จภายใน 5 ปีนบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเลกิ
บริษัทเมื่อนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้ว
นายทะเบยีนต้องเก็บรักษาบญัชีและเอกสารที่
ผู้ช าระบญัชีสง่มอบไว้เป็นระยะเวลาไมน้่อย

ภายในระยะเวลา 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ช าระหนีท้ัง้หมดของบริษัทอยา่งครบถ้วนแล้ว 
ผู้แทนตามกฎหมายของบริษัทจะต้องสง่
เอกสารการเลกิกิจการของบริษัทไปให้แก่
หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาต ภายใน
ระยะเวลา 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับ
เอกสารซึง่จดัท าถกูต้องแล้ว หนว่ยงานท่ีมี
อ านาจให้อนญุาตจะถอนช่ือบริษัทออกจาก
ทะเบียนธุรกิจ 

กฎหมายไทยและเวียดนามได้ก าหนดขัน้ตอน
ภายหลงัการช าระบญัชีไว้ในทิศทางเดียวกนั 
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เอกสารแนบ 6 หน้าที่ 122 

เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
กวา่ 3 ปีนบัแตว่นัท่ีจดทะเบยีนเสร็จการช าระ
บญัชี 

11.  เร่ืองที่กระทบต่อบริษัท 

11.1  การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามส่วน (Rights Offering: 
RO) 

หุ้นเพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องบมจ. จะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นก่อนหรือจะเสนอ
ขายตอ่ประชาชนหรือบคุคลอื่นไมว่า่ทัง้หมด
หรือบางสว่นก็ได้แล้วแตม่ติของทีป่ระชมุผู้ ถือ
หุ้นทัง้นีบ้ริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยสามารถเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่น
การถือหุ้นได้ (Rights Offering: RO) โดยไม่
ต้องขออนญุาตและยื่น Filing ตอ่ส านกังาน 
ก.ล.ต. 

การเพิม่ทนุโดยมิได้มกีารระดมทนุจากผู้ลงทนุ
รายใหมเ่พิ่มเตมิ การเพิม่ทนุในลกัษณะนี ้
SMLLC สามารถกระท าได้โดยได้รับมติจาก 
Board of Members ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กวา่ 3/4 ของสมาชิกที่มาประชมุ 

กฎหมายของเวียดนามก าหนดให้ SMLLC อาจ
เพิ่มทนุโดยการระดมทนุจากผู้ลงทนุเดิมได้ 
โดยต้องได้รับมติจาก Board of Members ซึง่
แตกตา่งกบักฎหมายไทย  อยา่งไรก็ตาม 
ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco (ข้อ 21.2 และ 
21.3)  ได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม ดงันี ้

1. การเพิม่ทนุในจ านวนน้อยกวา่ 10% ของ
ทนุจดทะเบียน หรือการกระท าใดๆ ที่ท า
ให้สดัสว่นการถือหุ้นของ PMTA ใน 
Baconco ลดลงน้อยกวา่ 10% ของทนุ
จดทะเบยีนช าระแล้ว ต้องได้รับมติที่
ประชมุคณะกรรมการ PMTA (ตาม
ข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.2 (p)  

2.  การเพิม่ทนุในจ านวนตัง้แต ่10% ขึน้ไป 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว หรือการ
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
ภายใต้กฎหมายไทย 

SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของ 
PMTA ใน Baconco ลดลงตัง้แต ่10% 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว หรือการ
เพิ่มทนุ/กระท าใดๆ ที่ท าให้สดัสว่นการ
ถือหุ้นของ PMTA ใน Baconco ลดลง
เหลอืน้อยกวา่ 50% ของทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ของ PMTA (ตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 21.3 
(a) และ 21.3 (b)) 

3.  การเพิม่ทนุท่ีเป็นผลให้เกิดการแปรสภาพ
จาก SMLLC เป็น MMLLC หรือ JSC 
ต้องได้รับมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA 
(ตามข้อ 21.3 (d)) 

11.2  ขัน้ตอนและอ านาจการแก้ไขเอกสาร
ส าคญัของบริษัทเช่นหนงัสือบริคณห์
สนธิข้อบังคับบริษัทและมติที่ ต้อง
ได้รับจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิและ
ข้อบงัคบัเป็นอ านาจของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่
ต้องได้รับเสยีงอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและต้อง
จดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ

เจ้าของมีอ านาจตดัสนิใจเก่ียวกบัเนือ้หาและ
การแก้ไขและ/หรือเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัท 
(company charter) เจ้าของใช้อ านาจนีผ้า่น
ทาง Board of Members มติของ Board of 
Members มีผลตามกฎหมายนบัจากวนัท่ีได้รับ
อนมุตัิ เว้นแตใ่นกรณีที่ข้อบงัคบับริษัท 

กฎหมายของเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการแก้ไขเอกสารส าคญัของบริษัทไว้
แตกตา่งกบักฎหมายไทย โดยก าหนดให้ต้อง
ได้รับมติโดยมคีะแนนเสยีง 3/4 ของสมาชิก 
Bord of Members ในขณะท่ีกฎหมายไทย
ก าหนดให้ต้องได้รับมติไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้
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เร่ือง บริษัทมหาชนจ ากดั 
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SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
และข้อบงัคบัภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีการ
ลงมติพิเศษของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(company charter) ก าหนดให้มตินัน้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ 

Enterprise Law ก าหนดวา่การแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท (company charter) 
ต้องได้รับอนมุตัิโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สามในสีข่องจ านวนสมาชิกของ Board of 
Membersที่เข้าร่วมการประชมุ 

โดยทัว่ไป การแก้ไขข้อบงัคบับริษัท (company 
charter) จะต้องจดทะเบียนไว้กบัหนว่ยงานท่ีมี
อ านาจให้อนญุาตภายใน 10 วนัท าการนบัจาก
วนัท่ีตดัสนิใจเปลีย่นแปลง 

ถือหุ้น  

อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ Baconco 
(ข้อ 20.2) ได้มีข้อก าหนดให้ในการแก้ไข
ข้อบงัคบัต้องได้รับคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์
จากสมาชิกของ Board of Members (ข้อ 21.2 
(o)) ต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุกรรมการของ 
PMTA ด้วย และ (ข้อ 36) ก็ยงัได้มีข้อก าหนด
ให้การแก้ไขข้อบงัคบัจะต้องได้รับการอนมุตัิ
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด้วย ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือ
หุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

11.3  ข้อก าหนดการจ่ายเงินปันผล/หุ้นปัน
ผลและการให้ผลตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้
ถือหุ้น 

การจา่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือเงินปันผลระหวา่งกาล
ซึง่อนมุตัิโดยคณะกรรมการ 

การจา่ยเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจาก Board 
of Members ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3/4 
ของสมาชิกที่มาประชมุ  

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การอนมุตัจิ่ายเงินปันผลไว้ตา่งกบักฎหมาย
ไทย โดยก าหนดให้ต้องรับอนมุตัจิาก Board of 
Members ในขณะท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้
ต้องได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
คณะกรรมการ อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัท 
(ข้อ 21.2(n)) ก าหนดให้การจา่ยเงินปันผลของ 
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SMLLC  
ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
Baconco ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชมุคณะกรรมการของ PMTA ดงันัน้ ความ
แตกตา่งดงักลา่วจึงไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้
ลงทนุ 

 ทนุส ารองของบมจ. แบง่เป็นทนุส ารองจากเงิน
ก าไรและทนุส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้น โดย
กฎหมายก าหนดให้แยกทนุส ารองทัง้สอง
ประเภทไว้ในบญัชีทนุส ารองแยกตา่งหากจาก
กนั โดยบมจ. ต้องจดัสรรทนุส ารองจากเงิน
ก าไรไว้ไมน้่อยกวา่ 5% ของก าไรสทุธิหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุส ารอง
จะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 10% ของทนุจด
ทะเบียนทัง้นีอ้าจโอนทนุส ารองดงักลา่วเพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมได้ 

ไมไ่ด้มีการก าหนดให้กนัทนุส ารองไว้ก่อน แต่
อยา่งไรก็ดี กฎหมายได้ระบเุง่ือนไขในการ
จ่ายเงินปันผลไว้หลายประการ เช่น บริษัท
จะต้องไมอ่ยูใ่นสถานะท่ีจะช าระหนีส้นิไมไ่ด้ไม่
มีขาดทนุสะสมโดยงบการเงินของบริษัทจะต้อง
มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี และ บริษัท
ต้องช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อย
แล้ว 

 

กฎหมายเวียดนามก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
การกนัทนุส ารองไว้แตกตา่งกบักฎหมายไทย 
โดยไมไ่ด้มีการก าหนดให้ต้องกนัทนุส ารองไว้
ก่อนจ่ายเงินปันผล อยา่งไรก็ดี กฎหมาย
เวียดนามได้มีการก าหนดเง่ือนไขตามกฎหมาย
ก่อนที่ Baconco จะมีการจ่ายเงินปันผลได้
อยา่งเคร่งครัด ดงันัน้ ความแตกตา่งดงักลา่ว 
จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่ง
มีนยัส าคญั 

11.4  ผู้สอบบญัชี คณุสมบตัิและความเป็นอิสระจากบริษัท –
ผู้สอบบญัชีของ บมจ. จะต้องไมเ่ป็นกรรมการ
พนกังานลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหนง่ใดๆ ใน
บริษัท 

ไมม่ีก าหนดเร่ืองของผู้สอบบญัชีไว้  

 

กฎหมายเวียดนามได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัผู้สอบบญัชีไว้แตกตา่งกบักฎหมาย
ไทยโดยไมไ่ด้ก าหนดให้บริษัทต้องมีผู้สอบ
บญัชี อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 21.12) ก าหนดให้ Baconco 
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ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
ต้องมีผู้สอบบญัชี โดยให้ Board of Members 
มีอ านาจในการแตง่ตัง้และถอดถอนผู้สอบ
บญัชี และต้องเปลีย่นผู้สอบบญัชีทกุ ๆ 5 ปี
และนอกจากนี ้PMTA มีนโยบายให้ผู้สอบ
บญัชีที่ PMTA แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทน
ให้ เป็นผู้สอบบญัชีทัง้ของ PMTA และบริษัท
ยอ่ยของ PMTA ซึง่รวมถึง Baconco ดงันัน้ 
ความแตกตา่งดงักลา่วจงึไมก่ระทบตอ่สทิธิของ
ผู้ ถือหุ้นของ PMTA อยา่งมีนยัส าคญั 

 การแตง่ตัง้ถอดถอนและการก าหนด
คา่ตอบแทน - โดยมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นอาจ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้แตเ่พื่อการมีธรร
มาภิบาลท่ีดีบริษัทจะไมแ่ตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีเดิม
เป็นระยะเวลาเกินกวา่ 5 ปีติดตอ่กนั 

ไมเ่ก่ียวเนื่องจาก ไมม่ีก าหนดเร่ืองของผู้สอบ
บญัชีไว้  

กฎหมายเวียดนามได้ก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัผู้สอบบญัชีไว้แตกตา่งกบักฎหมาย
ไทยโดยไมไ่ด้ก าหนดให้บริษัทต้องมีผู้สอบ
บญัชี อยา่งไรก็ตาม ข้อบงัคบับริษัทของ 
Baconco (ข้อ 21.12) มกีารก าหนดให้ Board 
of Members มีอ านาจในการแตง่ตัง้และถอด
ถอนผู้สอบบญัชี และต้องเปลีย่นผู้สอบบญัชี
ทกุ ๆ 5 ปีและนอกจากนี ้PMTA มีนโยบายให้
ผู้สอบบญัชีที่ PMTA แตง่ตัง้และก าหนด
คา่ตอบแทนให้ เป็นผู้สอบบญัชีทัง้ของ PMTA 
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ภายใต้กฎหมายเวียดนาม 

ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 

Baconco 
และบริษัทยอ่ยของ PMTA ซึง่รวมถึง Baconco 
ดงันัน้ การแตง่ตัง้และการก าหนดคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของ Baconco ก็จะต้องได้รับการ
อนมุตัิโดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ PMTA ด้วย
โดยปริยาย 

12.  อื่นๆ 

12.1  การจดัท าบญัชี ต้องจดัท างบการเงินดงัตอ่ไปนี ้

1. งบการเงินประจ าปี ท่ีได้รับการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการต้องเสนอให้ทีป่ระชมุผู้
ถือหุ้นได้พิจารณาอนมุตัใินการประชมุ
สามญัประจ าปีและต้องโฆษณาให้
ประชาชนทราบทางหนงัสอืพิมพ์มี
ก าหนดเวลาอยา่งน้อยหนึง่วนัภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้
อนมุตัิงบดลุนัน้ โดยต้องเปิดเผยตอ่
ส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. งบการเงินรายไตรมาส ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการต้อง

ต้องจดัท างบการเงินประจ าปี ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ และยื่นตอ่หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 
(หนว่ยงานท่ีมีอ านาจให้อนญุาต หนว่ยงาน
สถิติ หนว่ยงานภาษี ฯลฯ) ภายใน 90 วนันบั
จาก สิน้สดุรอบปีการเงิน โดยต้องเสนองบ
การเงินให้คณะกรรมการอนมุตัิ 

 

กฎหมายเวียดนามและกฎหมายไทยก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีไว้ตา่งกนั
โดยกฎหมายเวยีดนามไมไ่ด้มกีารก าหนดให้
จดัท าบญัชีรายไตรมาส 

แตอ่ยา่งไรก็ดี ตามข้อบงัคบัของ Baconco (ข้อ 
21.1) ได้ก าหนดให้ Board of Membersของ 
Baconco มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมลูทาง
การเงินให้แก ่PMTA รับทราบภายในเวลาที่
กฎหมายไทยก าหนดไว้ 
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ผลกระทบ/ข้อแตกต่างหรือมาตรการแก้ไข 
(ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึน้/เกี่ยวข้องในกรณีของ 
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พิจารณาอนมุตัิและเปิดเผยตอ่ส านกังาน 
กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ 
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8.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุน 

1.  กฎหมายการลงทุน 

ก่อนหน้าที่กฎหมายการลงทนุ (Investment Law) และกฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law) จะเร่ิมมีผลบงัคบัในวนัที่ 1 
กรกฎาคม ค.ศ. 2006 มีกฎหมายอยู่สองชุด ชุดหนึ่งว่าด้วยการลงทุนของท้องถ่ิน และอีกชุดหนึ่งว่าด้วยการลงทนุของ
ตา่งชาติในเวียดนาม กฎหมายทัง้สองชดุนีไ้ด้สร้างกฎเกณฑ์ที่แตกตา่งกนัในด้านการจดัตัง้ การจดัการ และการด าเนินงาน
ของธุรกิจ โดยขึน้อยูก่บัลกัษณะของความเป็นเจ้าของ (ตา่งชาติหรือท้องถ่ิน) ภายใต้ระบบเดิมนี ้บริษัทที่เป็นของต่างชาติ
จะได้รับการปฏิบตัิที่ด้อยกวา่ ด้วยเหตทุี่มีการก าหนดเพดานความเป็นเจ้าของของตา่งชาตแิละรูปแบบการท าธุรกิจที่จ ากดั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานของรัฐอนญุาตให้ผู้ลงทุนต่างชาติจัดตัง้บริษัทที่เป็นของต่างชาติทัง้ 100% ได้ในบางภาค
ธุรกิจเทา่นัน้ โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการอนมุตัิจากหนว่ยงานของรัฐ นอกจากนี ้ผู้ลงทนุต่างชาติสามารถจดัตัง้องค์กรธุรกิจ
ขึน้ในเวียดนามตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในกฎหมายเดิมเท่านัน้ กล่าวคือ บริษัทที่เป็นของต่างชาติทัง้  100% (100% 
foreign owned company) บริษัทร่วมทนุ (joint venture company) หรือสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจ (business 
cooperation contract) 

ตอ่มา กฎหมายการลงทนุ (Investment Law) และกฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law) ได้ผนวกรวมกฎระเบียบเดิมเพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายที่สอดคล้องกันขึน้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรธุรกิจทัง้หมดในเวียดนาม ดงันัน้ ใน
ปัจจบุนั ผู้ลงทนุตา่งชาติจึงได้รับอนญุาตให้จดัตัง้ JSC บริษัทจ ากดัความรับผิดและห้างหุ้นสว่นได้เช่นเดียวกบัผู้ลงทนุใน
ประเทศ ถึงแม้วา่จะอยูภ่ายใต้ “เง่ือนไข” ที่ส าคญัในบางสาขาธุรกิจ 

กฎหมายการลงทนุ (Investment Law) ก าหนดรูปแบบการลงทนุไว้สองลกัษณะ คือ การลงทนุโดยตรงและการลงทนุโดย
อ้อม 

การลงทนุโดยตรง ได้แก่ 

 การจัดตัง้องค์กรทางเศรษฐกิจ (economic organization) โดยที่ทนุทัง้ 100% เป็นของผู้ลงทนุใน
ประเทศ หรือทนุทัง้ 100% เป็นของผู้ลงทนุตา่งชาติ 

 การจดัตัง้องค์กรทางเศรษฐกิจร่วมทนุ (joint venture economic organization) ระหว่างผู้ลงทนุใน
ประเทศและผู้ลงทนุตา่งชาติ 

 การลงทนุในรูปแบบสญัญาความร่วมมือทางธุรกิจ (business cooperation contract) สญัญา BOT 
สญัญา BTO หรือสญัญา BT 

 การลงทนุในการพฒันาธุรกิจ 

 การซือ้หุ้นหรือการร่วมลงทนุเพื่อเข้ามีสว่นในการบริหารจดัการการลงทนุ 

 การลงทนุเพื่อการควบรวมกิจการและการเข้าซือ้กิจการ 
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 การลงทนุโดยตรงในรูปแบบอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ลงทนุอาจท าการลงทนุโดยอ้อมในเวียดนามในรูปแบบใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ผา่นการซือ้หุ้น ใบหุ้น พนัธบตัรหรือตราสารที่มีคา่อื่นๆ 

 ผา่นกองทนุท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือ 

 ผา่นสถาบนัการเงินตวักลางอื่น 

กฎหมายวิสาหกิจ (Enterprise Law) ไม่ได้ก าหนดข้อจ ากดัทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาการด าเนินงานของบริษัท 
อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการลงทนุซึง่มีเงินลงทนุเป็นของตา่งชาติ จะต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนดการ
ด าเนินงานของโครงการ และจะต้องไม่เกิน 50 ปี ในกรณีที่จ าเป็น รัฐบาลอาจตดัสินใจให้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่านัน้
ส าหรับโครงการหนึ่ง แต่จะต้องไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการระบุไว้ในใบรับรองการลงทุน  
(investment certificate) 

การให้สทิธิประโยชน์ส าหรับการลงทนุ (investment incentives) ขึน้อยูก่บัสายธุรกิจและที่ตัง้ในการด าเนินโครงการลงทนุ 
โครงการลงทนุอาจได้รับอตัราภาษีเงินได้วิสาหกิจพิเศษ (preferential Enterprise Income Tax (EIT) rates) การลดภาษี
และระยะเวลาปลอดภาษี ถ้าเป็นไปตามเง่ือนไขการลงทนุบางอยา่งที่เก่ียวกบัประเภทอตุสาหกรรมและที่ตัง้ นอกจากสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีแล้ว ธุรกิจอาจได้รับสทิธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัภาษี เช่น การยกเว้นอากรและการเช่าที่ดิน 

กฎหมายเวียดนามให้การรับประกนัส าหรับการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

 เงินลงทุนและสินทรัพย์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ ลงทุนจะไม่ถูกโอนเป็นของชาติหรือถูกยึดโดย
มาตรการทางปกครอง ในกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อการป้องกันประเทศ หรือเพื่อความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของประเทศ รัฐจะบงัคบัซือ้หรือเวนคืนทรัพย์สนิของผู้ลงทนุ โดยผู้ลงทนุจะได้รับการช าระ
เงินหรือการจ่ายคา่ชดเชยตามราคาตลาดในเวลาที่ประกาศการบงัคบัซือ้หรือเวนคืน การช าระเงินหรือ
การจ่ายคา่ชดเชยนีจ้ะต้องให้ความมัน่ใจถึงผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ลงทนุและไม่เป็น
การเลอืกปฏิบตัิในระหวา่งผู้ลงทนุ 

 ส าหรับผู้ลงทุนต่างชาติ การช าระเงินหรือการจ่ายค่าชดเชยส าหรับทรัพย์สินตามที่ระบขุ้างต้น จะใช้
สกลุเงินท่ีสามารถแลกเปลีย่นได้โดยเสรี และผู้ลงทนุมีสทิธิสง่เงินออกนอกประเทศได้ 

 วิธีการและเง่ือนไขในการบงัคบัซือ้ และ เวนคืน จะเป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมาย 

รัฐบาลเวียดนามรับรองและพยายามคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ลงทุน ซึ่งได้จดทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาของเวียดนาม หรืออนสุญัญาระหวา่งประเทศที่เวียดนามลงนาม 
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โครงการลงทนุตา่งชาติจะต้องได้รับการจดทะเบียน (“โครงการจดทะเบียน”) (Registration Projects) หรือการประเมิน 
(“โครงการประเมิน”) (Assessment Projects) จ านวนเงินลงทนุส าหรับโครงการจดทะเบียนจะต้องไม่ต ่ากว่า 300,000 
ล้านดอง (ประมาณ 14.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) นอกจากนี ้โครงการจดทะเบียนจะต้องไม่เข้าข่ายอยู่ในบญัชีรายช่ือสาขา
ธุรกิจที่การลงทนุต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขบางประการ (List of Fields in Respect of Which Investment is Subject to 
Conditions) ทัง้นี ้เอกสารการจดทะเบียน (registration dossier) จะระบุถึงสถานะตามกฎหมายของผู้ ลงทุน 
วตัถปุระสงค์และที่ตัง้ของโครงการ เงินทนุ ก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ การใช้ที่ดินและข้อผกูพนัเก่ียวกบัการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม รวมทัง้การยื่นขอสทิธิประโยชน์ส าหรับการลงทนุสว่นโครงการประเมินจะต้องมีเงินลงทนุเท่ากบัหรือมากกว่า 
300,000 พนัล้านดอง และ/หรือ จะต้องเป็นโครงการที่เข้าข่ายอยู่ในบญัชีรายช่ือสาขาธุรกิจที่การลงทุนต้องอยู่ภายใต้
เง่ือนไขบางประการ (List of Fields in Respect of Which Investment is Subject to Conditions) ความเหมาะสมของ
โครงการกบัโครงสร้างพืน้ฐาน การใช้ที่ดิน แผนการก่อสร้างและการใช้ทรัพยาการแร่ธาต ุก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ 
และมาตรการสิง่แวดล้อมถือเป็นหลกัเกณฑ์ส าหรับการประเมิน โดยทัว่ไป กระบวนการจดทะเบียนจะง่ายกวา่และใช้เวลา
น้อยกวา่กระบวนการประเมิน 

ผู้ลงทุนต่างชาติจะต้องจัดท าและยื่นเอกสารที่จ าเป็นในรูปของเอกสารจดทะเบียนการลงทนุ (ในกรณีของโครงการจด
ทะเบียน) หรือเอกสารโครงการ (ในกรณีของโครงการประเมิน) เพื่อขอรับใบรับรองการลงทนุ  (investment certificate) 
ใบรับรองการลงทนุแสดงถึงการอนุมตัิที่จ าเป็นจากรัฐ และถือเป็นหนงัสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจ (หรือหนงัสือ
ส าคญัการจดทะเบียนจดัตัง้) ด้วย 

ผู้ลงทนุตา่งชาติยงัคงต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขบางประการส าหรับบางสาขาธุรกิจ อาทิ 

 การแพร่ภาพกระจายเสยีงทางวิทยแุละโทรทศัน์ 

 การผลติ การเผยแพร่และการจ าหนา่ยสนิค้าทางวฒันธรรม 

 การส ารวจและผลติแร่ 

 การจดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานเครือขา่ยโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพืน้ฐานการสง่และแพร่สญัญาณ และ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรคมนาคม 

 การก่อสร้างเครือขา่ยไปรษณีย์สาธารณะ และการให้บริการไปรษณีย์หรือไปรษณีย์ดว่น 

 การก่อสร้างและด าเนินงานท่าเรือแม่น า้ ท่าเรือทะเล ท่าอากาศยานและสถานีรับสง่ผู้ โดยสารอากาศ
ยาน 

 การขนสง่สนิค้าและผู้โดยสารทางอากาศ รถไฟ ถนน ทะเลหรือแมน่ า้ 

 การจบัผลติภณัฑ์ทางทะเล 

 การผลติบหุร่ี 
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 การท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 การท าธุรกิจในด้านการน าเข้า การสง่ออกหรือการจดัจ าหนา่ย 

 การศกึษาหรือการอบรม 

 โรงพยาบาลหรือคลนีิค 

 การลงทุนในด้านอื่นๆ ที่ก าหนดไว้ในสนธิสญัญาระหว่างประเทศซึ่งเวียดนาม ในฐานะประเทศที่ลง
นาม ผกูพนัท่ีจะต้องจ ากดัการเปิดตลาดของตนตอ่ผู้ลงทนุตา่งชาติ 

สายธุรกิจปัจจบุนัของ Baconco (การผลติปุ๋ ยเอ็นพีเคสงัเคราะห์ทางเคมี การผลติปุ๋ ยอื่นๆ การจดัหาเมล็ดพนัธุ์ การจดัหา
วสัดุการเกษตร การผลิตยาปราบศตัรูพืช (ที่ได้รับอนญุาตให้บริโภคในเวียดนามได้) การน าเข้าปุ๋ ย (ที่ได้รับอนญุาตให้
น าเข้าและบริโภคในเวียดนามได้) การน าเข้ายาปราบศตัรูพืช (ที่ได้รับอนญุาตให้น าเข้าและบริโภคในเวียดนามได้) การให้
เช่าโรงงาน (พืน้ท่ีซึง่เกินความต้องการ) และการผลติวสัดหุอ่หุ้ม) ไมไ่ด้อยู่ภายใต้เพดานจ ากดัของความเป็นเจ้าของของผู้
ลงทนุตา่งชาติตามที่กฎหมายก าหนด 

2. การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

ในขณะที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ลงทุนและผู้ ค้าสง่เงินตราต่างประเทศส าหรับธุรกรรมตามบญัชีกระแสรายวนั แต่รัฐก็ใช้
อ านาจควบคมุอยา่งมากส าหรับการสง่เงินตราตา่งประเทศออกนอกประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ นอกจากนี ้กฎระเบียบ
วา่ด้วยการแลกเปลีย่นเงินตราของเวียดนามยงัจ ากดัการใช้เงินตราต่างประเทศภายในอาณาเขตของเวียดนาม ในการนี ้
กฎระเบียบวา่ด้วยการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอนญุาตให้ใช้เงินตราตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์ที่อนญุาตเท่านัน้ 
กฎระเบียบดังกล่าวยังแยกแยะระหว่างบุคคล/องค์กรซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศและบุคคล/องค์กรซึ่งไม่ได้ มีถ่ินที่อยู่ใน
ประเทศ กรณีที่ระบทุ้ายนีเ้ป็นกรณีที่บุคคลซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศและบคุคลซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศอาจถือและใช้
เงินตราตา่งประเทศได้ 

 (1) องค์กรซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ในประเทศและองค์กรซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ อาจเปิดบัญชีเงินตรา
ตา่งประเทศในประเทศและใช้เงินตราตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 การรับเงินตราตา่งประเทศที่สง่มาจากประเทศอื่น 

 การรับเงินตราตา่งประเทศจากแหลง่ที่มาในประเทศที่พงึได้รับอนญุาต 

 การช าระเงินให้แก่บุคคลซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ ส าหรับธุรกรรมในประเทศที่ได้รับ
อนญุาตให้ท าในสกลุเงินตราตา่งประเทศได้ 

 การแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารการช าระเงินในสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ 
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 การเบิกถอนเงินสดในสกลุเงินตราตา่งประเทศส าหรับบคุคลที่ท างานให้แก่องค์กร ในขณะที่
ถกูสง่ตวัไปตา่งประเทศ 

 การเบิกถอนเงินสดหรือการสง่เงินเพื่อจ่ายเงินเดือน โบนสัและเบีย้เลีย้งให้แก่บคุคลซึ่งมีถ่ินที่
อยู่ในประเทศและบุคคลซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ท างานให้แก่
องค์กร และ 

 การสง่เงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ การโอนเงินตราต่างประเทศเข้าบญัชี เงินตรา
ตา่งประเทศของบคุคลซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ หรือการช าระเงินตราต่างประเทศให้แก่
บคุคลซึง่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเพื่อการสง่ออกสนิค้าหรือบริการ 

(2) บคุคลธรรมดาซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศและบุคคลธรรมดาซึ่งไม่ได้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศอาจเปิดบญัชี
เงินตราตา่งประเทศในประเทศ และใช้เงินตราตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

 การรับเงินตราตา่งประเทศที่สง่มาจากประเทศอื่น 

 การรับเงินสดในสกุลเงินตราต่างประเทศที่น าเข้ามาจากต่างประเทศตามกฎระเบียบของ  
SBV 

 การรับเงินตราตา่งประเทศจากแหลง่ที่มาซึง่ชอบด้วยกฎหมาย 

 การขายเงินตราตา่งประเทศให้แก่สถาบนัสนิเช่ือ 

 การช าระเงินให้แก่บคุคลซึง่ไมไ่ด้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ ส าหรับธุรกรรมในประเทศที่อนญุาตให้
ท าในสกลุเงินตราตา่งประเทศได้ 

 การแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารการช าระเงินในสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ 

 การเสนอให้หรือการให้เงินตราตา่งประเทศตามการรับมรดก 

 การเบิกถอนเงินตราตา่งประเทศ 

 การส่งเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ หรือการโอนเงินตราต่างประเทศไปยงับญัชี
เงินตราตา่งประเทศของบคุคลซึง่ไมไ่ด้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ 

 การฝากเงินตราตา่งประเทศในบญัชีออมทรัพย์สกลุเงินตราตา่งประเทศ 

บริษัทที่เป็นของต่างชาติอาจซือ้เงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ได้ตามความต้องการเงินตราต่างประเทศส าหรับ
ธุรกรรมที่เกิดขึน้จริงในขณะนัน้ (current transactions) ธุรกรรมการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ (capital 
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transaction) และธุรกรรมที่ได้รับอนญุาตอื่นๆ ในทางปฏิบตัิ การแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ภายใต้เง่ือนไขความพร้อมของ
เงินตราตา่งประเทศที่ธนาคารพาณิชย์ 

ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทนุหรือซือ้หุ้นในบริษัทเวียดนาม จะต้องแลกเปลี่ยนเงินทนุในสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงิน
ท้องถ่ิน เพื่อท าธุรกรรมการลงทุน ภายหลงัจากที่ผู้ ลงทุนต่างชาติปฏิบัติตามภาระภาษีและมอบหลกัฐานยืนยันจาก
หนว่ยงานภาษีให้แก่ธนาคารพาณิชย์แล้ว ผู้ลงทนุตา่งชาติอาจซือ้เงินตราตา่งประเทศจากธนาคารพาณิชย์เพื่อการสง่ออก
เงินลงทนุเดิมและผลก าไรได้ 

3. ภาษีเงนิปันผล 

เวียดนามไม่ได้ก าหนดภาษีหกั ณ ที่จ่ายส าหรับเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัท อย่างไรก็ดี มีการหกัภาษีเงินได้สว่น
บคุคล 5% ในกรณีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา 

ในกรณีของ Baconco นัน้ ในปัจจบุนั เจ้าของซึง่เป็นบริษัทไม่ได้ถกูเรียกเก็บภาษีจากผลก าไรหลงัหกัภาษีที่เจ้าของได้รับ
จาก Baconco 

4. กฎหมายที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจของบริษัท 

ในระหว่างการด าเนินงาน Baconco จะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวกบัการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การ
ประกันภัยภาคบังคับส าหรับทรัพย์สินและสินทรัพย์ของตน รวมทัง้การยื่นและการจดทะเบียน (ที่เก่ียวข้องกับราคา 
คณุภาพของผลติภณัฑ์ การจ้างงาน ฯลฯ) ฯลฯ  
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