
คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ดาํเนินงานและฐานะการเงนิ สรุปได้ดังนี้ 

ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีผลขาดทุนสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท 34.49 ลา้น

บาท ผลการดาํเนินงานลดลงรอ้ยละ 167.10 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 

• บรษัิทมีกาํไรขัน้ตน้ลดลง 44.43 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 19.16 

• บรษัิทมีรายไดอ่ื้นเพิ่มขึน้ 13.03 หรือ รอ้ยละ 91.25 

• ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 6.09 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 3.00 

• ตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ 13.58 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 479.86 

• สว่นไดเ้สียท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุในบรษัิทย่อยขาดทนุลดลง 0.02 หรือ รอ้ยละ 4.17 

ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายได้จากการขายและบริการ 

ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 1,181.65 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้ 1.66 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 0.14 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เป็นผลมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 1,080.75 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 0.48 

เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่งเกิดจาก 

• รายไดจ้ากการขายกรดกาํมะถนัที่เพิ่มขึน้ 146.22 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 29.31 โดยราคา

กรดกาํมะถนัเพิ่มสงูขึน้เน่ืองจากอปุทานในตลาดโลกขาดแคลน ปรมิาณการขายที่ลดลง 

17,053 ตนั หรือ รอ้ยละ 5.59 

• รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียลดลง 156.98 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 27.76 จากปรมิาณ

การขายท่ีลดลง 7,140 ตนั หรือ รอ้ยละ 26.66 เน่ืองจากลกูคา้รายใหญ่มีปรมิาณการซือ้ท่ี

ลดลง เนื่องจากลกูคา้มีการเปลี่ยนกระบวนการผลิต ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่อยลดลงดว้ย 

• รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 5.59 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 26.04 จาก

ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง แต่มีปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ 1,569 ตนั หรือรอ้ยละ 

44.63 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 100.90 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.83 หรือ รอ้ยละ 7.26 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่ง

เกิดจาก 



• รายไดก้ารใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพิ่มขึน้ 5.81 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 17.83 เน่ืองจากมีการ

ใชพ้ืน้ที่ใหบ้รกิารเพิ่มขึน้และ จาํนวนลกูคา้เพิ่มขึน้ 

• รายไดก้ารใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว ลดลง 0.08 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

0.15 

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือเพิ่มขึน้ 1.10 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 12.13 เน่ืองจาก

มีจาํนวนเรือมาใชบ้รกิารผ่านท่าเทียบเรือเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขายและบริการ และกาํไรขึน้ต้น 

ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีตน้ทนุขายและบรกิาร 994.19 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 46.09 

ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ และ อตัรากาํไรขึน้ตน้ลดลง เป็นรอ้ยละ 15.86 ในขณะที่

อตัรากาํไรขัน้ตน้ของปีที่แลว้ รอ้ยละ 19.65 เน่ืองจาก 

 ตน้ทนุขายของผลิตภณัฑเ์คมีเพิ่มขึน้ 44.70 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 4.81 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่ง

เกิดจาก 

• ตน้ทนุขายกรดกาํมะถนัเพิ่มขึน้ 162.09 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 31.85 จากราคาผลิตภณัฑ์

เคมีนาํเขา้เพิ่มขึน้ตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก 

• ตน้ทนุขายแอมโมเนียลดลง 121.72 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 30.24 จากปรมิาณการขายท่ี

ลดลง 7,178 ตนั หรือ รอ้ยละ 26.81 

• ตน้ทนุขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พิม่ขึน้ 4.33 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 23.24 จากปรมิาณ

การขายที่เพิ่มขึน้ 1,569 ตนั หรือ รอ้ยละ 44.63 

 กาํไรขัน้ตน้ของธุรกิจการขายเคมีภณัฑล์ดลง 49.87 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 31.98 สง่ผลใหอ้ตัรา

กาํไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลงเป็น รอ้ยละ 9.81 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 14.36 จากผลกระทบ

ตน้ทนุของเคมีภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้อย่างมาก และปรมิาณการขายที่ลดลง 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ 1.39 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 7.68 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 

รายได้อื่น 

ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการหลกั 

27.31 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13.03 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 91.25 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ เกิดจาก 

• รายไดยิ้ปซั่มสทุธิเพิ่มขึน้ 11.37 ลา้นบาท 



• ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากบญัชีออมทรพัยเ์พิ่มขึน้ 0.03 ลา้นบาท 

• รายไดจ้ากค่าสินไหมทดแทนประกนัภยัและรายไดเ้บ็ดเตล็ดอ่ืน ๆเพิ่มขึน้ 0.20 ลา้นบาท 

• สาํรองสินคา้คงเหลือลา้สมยัลดลง 0.67 ลา้นบาท 

• กาํไรจากการขายทรพัยส์ินลดลง 0.60 ลา้นบาท 

• กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลง 1.68 ลา้นบาท 

• กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ เพิ่มขึน้ 4.38 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีค่าใชจ้่ายรวม 197.18 ลา้นบาท ลดลง 6.09 ลา้น

บาท หรือ รอ้ยละ 3.00 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ จาก 

• ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 5.28 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 10.90 เน่ืองจากค่าขนสง่ไปยงั

ลกูคา้ท่ีลดลงจากปรมิาณการขายผลิตภณัฑแ์อมโมเนียท่ีลดลง 

• ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 0.81ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 0.52 เนื่องจากค่าใชจ้่าย

พนกังานลดลง (กลบัรายการตัง้คา้งจ่ายโบนสัปี 2561) 

ต้นทุนทางการเงิน 

• ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีตน้ทนุทางการเงิน 16.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

13.58 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 479.86 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีที่แลว้ เน่ืองจากมี

การใชว้งเงินสินเชื่อกบัสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เพื่อช่วยในการบรหิารเงินทนุหมนุเวียนของ

บรษัิท 

 

ฐานะทางการเงนิ 

• งบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิท ประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมี 

สินทรพัยร์วม 1,202.47 ลา้นบาท หนีส้ินรวม 268.72 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคมุ (1.68) ลา้นบาทและสว่นของผูถื้อหุน้ 935.43 ลา้นบาท หรือมลูค่าหุน้ตาม 0.86 

บาทต่อหุน้ ในขณะที่สิน้ปี 2561 มีสินทรพัยร์วม 1,426.58 ลา้นบาท หนีส้ินรวม 415.49 

ลา้นบาท สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ ขาดทนุ 1.22 ลา้นบาทและสว่นของผูถื้อหุน้ 

1,012.31 ลา้นบาท หรือมลูค่าหุน้ตามบญัชี 0.93 บาทต่อหุน้ 



• ณ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีเงินทนุหมนุเวียนในรูปของเงินสด 87.50 ลา้นบาท ซึ่ง

เพียงพอในการประกอบธุรกิจปัจจบุนัและสามารถรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

โดยการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของบรษัิท มีสาระสาํคญัดงันี ้ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 

2562 บรษัิทมีสินทรพัยร์วม 1,202.47 ลา้นบาท ลดลง 224.11 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

15.71 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 เน่ืองจาก 

• เงินสดและเงินลงทนุชั่วคราว 87.50 ลา้นบาท ลดลง 498.71 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 85.07 

จากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เพราะมีการเอาเงินลงทนุชั่วคราว ไปลงทนุใน

โครงการของบรษัิทย่อย 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 201.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 50.95 ลา้นบาท หรือ รอ้ย

ละ 33.86 สว่นใหญ่มาจากจาํนวนภาษีซือ้รอคืน ที่ไดแ้สดงไวเ้ป็นลกูหนีอ่ื้นกรมสรรพากร

,เงินทดรองจ่ายลว่งหนา้ผูข้าย 

• สินคา้คงเหลือ 78.49 ลา้นบาท ลดลง 39.35 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 33.39 จากแอมโมเนีย

ลดลง 38.61 ลา้นบาท เพราะมีปรมิาณการขายลดลงและวสัดสุิน้เปลืองและอ่ืน ๆ ลดลง 

0.44 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการขายในระหว่างปี 

• สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 21.87 ลา้นบาท ลดลง 50.08 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 69.60 จาก

เงินฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเชื่อทางการคา้กบัสถาบนัการเงินลดลง 

• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์385.91 ลา้นบาท ลดลง 17.07 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 4.24 

เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสทุธิเพิ่มขึน้ 105.55 ลา้นบาท และมีการซือ้และลงทนุในทรพัยส์ิน

ระหว่างงวด 89.43 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยการซือ้ทรพัยส์ิน และ อปุกรณ ์ของ NFC 

ประมาณ 4.93 ลา้นบาท และ การลงทนุในโครงการของ NFCT อีกประมาณ 84.50 ลา้น

บาท 

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 413.62 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 367.23 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

791.61 เป็นการจ่ายล่วงหนา้งานก่อสรา้งโครงการของบรษัิทย่อย 

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีหนีส้ินรวม 268.72 ลา้นบาท ลดลง 146.77 ลา้นบาท 

หรือ รอ้ยละ 35.32 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 

• เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 83.08 ลา้นบาทลดลง 133.38 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

61.62 เนื่องจาก บรษัิทมีการใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบนัการเงินลดลง 



• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 152.92 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.02 ลา้นบาท หรือ รอ้ย

ละ 3.39 เนื่องจาก เจา้หนีก้ารคา้สทุธิ เพิ่มขึน้ 0.97 ลา้นบาทและเจา้หนีก้ารคา้อ่ืน ๆ 

เพิ่มขึน้ 4.05 ลา้นบาท โดยมีรายไดบ้รกิารรบัลว่งหนา้เพิ่มขึน้ 4.32 ลา้นบาท ค่าใชจ้่าย

คา้งจ่ายอ่ืนเป็นหนีส้ินตามสญัญารว่มดาํเนินงานกบั กนอ.ลดลง 4.05 ลา้นบาท โบนสัคา้ง

จ่ายเพิ่มขึน้ 3.41 ลา้นบาทและเจา้หนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 0.37 ลา้นบาท 

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ 933.75 ลา้นบาท ลดลง 77.34 ลา้น

บาท หรือ รอ้ยละ 7.65 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2561 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดาํเนินงานเป็น

ขาดทนุสทุธิเบ็ดเสรจ็ 30.11 ลา้นบาท และมีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ ขาดทนุ 0.46 

ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 46.78 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2/2562 โดยปัจจุปัน

บรษัิทมีทนุชาํระแลว้ 815.88 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 

งบกระแสเงินสดของบริษัท 

ประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิลดลง 200.58 ลา้นบาท เกิดจาก 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลง 240.42 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากขาดทุน

สทุธิจากการดาํเนินงานและความตอ้งการใชท้นุหมนุเวียนของบริษัท 

• กระแสเงินสดไดม้าจากเงินลงทนุเพิ่มขึน้ 220.00 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการขาย

คืนเงินลงทนุชั่วคราว 

• กระแสเงินสดใชไ้ปในการจดัหาเงินลดลง 180.16 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ่ายชาํระ

เครดิตทางการคา้ (LC/TR) ใหส้ถาบนัการเงิน 133.38 ลา้นบาท และมีเงินปันผลจ่าย 

46.78 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 


