
คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ผลดําเนินงาน สรุปได้ดังนี ้

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 8.76 ลา้นบาท 

ขาดทุนสุทธิลดลง 25.73 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 74.60 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

• บริษทัมีกาํไรขั้นตน้ลดลง 16.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.99  

• บริษทัมีรายไดอ่ื้นลดลง 10.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.73 

• ค่าใชจ่้ายรวมลดลง 13.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.68 

• ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.25 

• รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น 39.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 108.03 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยขาดทุนเพิ่มขึ้น 0.03 หรือคิดเป็นร้อยละ 

6.52 

ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขายและบริการ 

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 719.29 ลา้นบาท ลดลง 

462.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.13 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เป็นผลมาจาก 

 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 615.68 ลา้นบาท ลดลง 465.07 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 43.03 

เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงเกิดจาก 

• รายไดจ้ากการขายกรดกาํมะถนัท่ีลดลง 329.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 51.14 โดย

ราคาขายกรดกาํมะถนัลดลงเน่ืองจากราคาตลาดโลกลดลง ปริมาณการขายลดลง 66,681 ตนั 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 23.16 

• รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียลดลง 136.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.47 โดยราคาขาย

แอมโมเนียลดลงเน่ืองจากราคาตลาดโลกลดลง ทั้งน้ี ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลง และ

ปริมาณการขายท่ีลดลง 6,143 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 31.34  

• รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึ้น 1.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

5.95 มีปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึ้น 723 ตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.22 ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วย

ลดลง 



 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 103.61 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2.71 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.69 เม่ือเทียบกบั

ปีท่ีแลว้ ซ่ึงเกิดจาก 

• รายไดก้ารใหบ้ริการคลงัสินคา้เพิ่มขึ้น 4.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.63 

เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีใหบ้ริการเพิ่มขึ้นและ จาํนวนลูกคา้เพิ่มขึ้น  

• รายไดก้ารใหบ้ริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว ไม่เปล่ียนแปลง 

• รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือลดลง 1.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 13.47 

เน่ืองจากมีจาํนวนเรือมาใชบ้ริการผา่นท่าเทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขายและบริการ และกาํไรข้ันต้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการ 548.68 ลา้นบาท ลดลง 445.51 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 44.81 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ขณะท่ี อตัรากาํไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.72 เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 15.86 เน่ืองจาก 

 ตน้ทุนขายของผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 449.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.11 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

ซ่ึงเกิดจาก 

• ตน้ทุนขายกรดกาํมะถนัลดลง 357.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 53.24 จากราคา

ผลิตภณัฑเ์คมีนาํเขา้ลดลงตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก  

• ตน้ทุนขายแอมโมเนียลดลง 92.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 33.03 

• ตน้ทุนขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึ้น 0.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.18  

 กาํไรขั้นตน้ของธุรกิจการขายเคมีภณัฑล์ดลง 15.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 14.75 ส่งผลให้

อตัรากาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 14.69 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ คิดเป็น ร้อยละ 

9.81 จากผลกระทบตน้ทุนของเคมีภณัฑท่ี์ลดลง  

 ตน้ทุนการใหบ้ริการเพิ่มขึ้น 3.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.10 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

เน่ืองจากตน้ทุนคา่บริการคลงัสินคา้เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 



รายได้อ่ืน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการหลกั 16.46 

ลา้นบาท ลดลง 10.85 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.73 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เกิดจาก 

• รายไดย้ปิซัม่สุทธิลดลง 17.31 ลา้นบาท  

• กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนลดลง 4.38 ลา้นบาท 

• ดอกเบ้ียรับลดลง 3.04 ลา้นบาท 

• ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย(กลบัรายการ) เพิ่มขึ้น 9.72 ลา้นบาท 

• กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 2.93 ลา้นบาท 

• รายไดอ่ื้น ๆเพิ่มขึ้น 1.23 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวม 184.00 ลา้นบาท ลดลง 13.18 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 6.68 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เกิดจาก 

 ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 8.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 20.09 เน่ืองจากค่าขนส่งไปยงัลูกคา้

ลดลง 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 4.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.93 เน่ืองจาก 

• ค่าเส่ือมราคาลดลง 16.73 ลา้นบาท เน่ืองจากการร้ือถอนอาคารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

• ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานลดลง 13.33 ลา้นบาท 

• ค่าใชจ่้ายบริการวิชาชีพลดลง 12.59 ลา้นบาท 

• ค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืนๆ ลดลง 1.02 ลา้นบาท 

• ตั้งสาํรองดอ้ยค่าสินทรัพยเ์พื่อขายเพิ่มขึ้น 28.28 ลา้นบาท 

• ประมาณการค่าใชจ่้ายร้ือถอนเพิ่มขึ้น 10.88 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



ต้นทุนทางการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงิน 15.22 ลา้นบาท ลดลง 1.19 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.25 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจากมีการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินลดลง 10.68 

ลา้นบาท จากสินทรัพยสิ์ทธิการใชสิ้นทรัพยเ์พิ่มขึ้น 9.49 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรกในปี 2563 

ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมี สินทรัพยร์วม 2,839.62 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม 1,914.27 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมขาดทุน 2.17 ลา้นบาทและส่วนของผูถื้อหุน้ 

927.52 ลา้นบาท หรือมูลค่าหุ้นตาม 0.85 บาทต่อหุน้ ในขณะท่ีส้ินปี 2562 มีสินทรัพยร์วม 1,202.47 ลา้นบาท 

หน้ีสินรวม 268.72 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 1.68 ลา้นบาทและส่วนของผูถื้อหุ้น 

935.43 ลา้นบาท หรือมูลค่าหุ้นตามบญัชี 0.86 บาทต่อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินสด 108.77 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอในการ

ประกอบธุรกิจปัจจุบนัและสามารถรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยการเปล่ียนแปลงฐานะ

ทางการเงินของบริษทั มีสาระสาํคญัดงัน้ี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,839.62 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,637.15 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 136.15 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจาก 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108.77 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 21.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็น   

ร้อยละ 24.31 จากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเม่ือเทียบกบัส้ินปีท่ีแลว้ 

• ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 179.03 ลา้นบาท ลดลง 19.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 9.86 เกิดจากการจดัประเภทคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า, ลูกหน้ีอ่ืนกรมสรรพากรลดลง

และเงินทดรองจ่ายล่วงหนา้ผูข้ายลดลง 

• สินคา้คงเหลือ 41.77 ลา้นบาท ลดลง 36.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.78 จากสินคา้

แอมโมเนียลดลง 33.82 ลา้นบาท  วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ ลดลง 9.39 ลา้นบาท เน่ืองจากมี

การตั้งค่าเผื่อสินคา้เพื่อขายเส่ือมสภาพ สินคา้ระหวา่งทางกรดกาํมะถนัเพิ่มขึ้น 6.24 ลา้นบาท 

ยปิซัม่บรรจุถุงเพิ่มขึ้น 0.18 ลา้นบาท แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึ้น 0.07 ลา้นบาท 

• สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9.39 ลา้นบาท ลดลง 10.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 51.92 จาก

เงินฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเช่ือทางการคา้กบัสถาบนัการเงินลดลง 



• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย

เพิ่มขึ้น 13.98 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการร้ือถอนอาคารโรงงานท่ีไมไ่ดใ้ชง้านและขายเศษซาก

จากการร้ือถอนใหก้บับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,318.93 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 933.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

241.77 เน่ืองจากการซ้ือและลงทุนในทรัพยสิ์นระหวา่งงวด 813.81 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ย

การลงทุนในโครงการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง ของ NFCT อีกประมาณ 807.27 ลา้นบาท ซ้ือทรัพยสิ์น 

และ อุปกรณ์ ของ NFC ประมาณ 6.54 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาสุทธิลดลง 21.67 ลา้นบาท 

• สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้เพิ่มขึ้น 976.97 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

• สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 161.82 ลา้นบาท ลดลง 241.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 

59.88 เป็นการตดัจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการ คลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง ของบริษทัย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหน้ีสินรวม 1,914.27 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,645.55 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 612.37 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 

• เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 93.51 ลา้นบาทเพิ่มขึ้น 10.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 12.55 เน่ืองจาก บริษทัมีการใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 

• เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 374.72 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 221.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 145.04 เน่ืองจาก เจา้หน้ีการคา้สุทธิ ลดลง 17.01 ลา้นบาท  ในขณะท่ีเจา้หน้ีการคา้อ่ืน ๆ 

เพิ่มขึ้น 238.81 ลา้นบาท โดยมีเจา้หน้ีโครงการ คลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง ของ NFCT เพิ่มขึ้น 

272.69 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนเป็นหน้ีสินตามสัญญาร่วมดาํเนินงานกบั กนอ.ลดลง 

41.11 ลา้นบาท รายไดบ้ริการรับล่วงหนา้เพิ่มขึ้น 3.56 ลา้นบาท และเจา้หน้ีอ่ืน เพิ่มขึ้น 3.67  

ลา้นบาท 

• ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น 41.08 ลา้นบาท จาก

การนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ในปี 2563 

• เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น 489.16 ลา้นบาท จากการก่อสร้างโครงการคลงั

นํ้ามนัเช้ือเพลิง ของ NFCT 

• หน้ีสินตามสัญญาเช่า 884.95 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ในปี 2563 

 



 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 925.35 ลา้นบาท ลดลง 8.40 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น ร้อยละ 0.90 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจาก บริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ

เบด็เสร็จ 7.91 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ เกิดจากส่วนเกินทนุจากการตีราคา

ทรัพยสิ์นลดลง 49.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการร้ือถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน  และ

ขายเศษซากจากการร้ือถอนให้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม ขาดทุน 0.49 ลา้นบาท โดยปัจจุปันบริษทัมีทุนชาํระแลว้ 815.87 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 

งบกระแสเงินสดของบริษัท 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 21.27 ลา้นบาท โดยมี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 87.50 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ปลายงวดเท่ากบั 108.77 ลา้นบาท เกิดจาก 

• กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 386.11 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 

บริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัดีขึ้น จากส้ินปีท่ีแลว้  

• กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 805.38 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนใน

โครงการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง ของ NFCT 801.96 ลา้นบาท, ซ้ือทรัพยสิ์นและอุปกรณ์ของ 

NFC 6.54 ลา้นบาท, ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.03 ลา้นบาท, เงินสดรับจากการขาย

ทรัพยสิ์น 2.03 ลา้นบาท และเงินสดรับดอกเบ้ียรับ 1.12 ลา้นบาท 

• กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 440.54 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 495.35 ลา้นบาท สาํหรับก่อสร้างโครงการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง

ของ NFCT , มีการไดรั้บเครดิตทางการคา้ (LC/TR) กบัสถาบนัการเงิน 10.43 ลา้นบาท 

และมีการจ่ายชาํระค่าเช่า 65.24 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 


