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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   
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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) 
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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 

 


