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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

โครงการพฒันาพื้นท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการร้ือ/ตัดแยก

ช้ินส่วนท่อลําเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน 

ของบริษัท เอ็นเอฟ็ซี จํากัด (มหาชน) 
 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2563  ของบริษทั เอ็นเอ็ฟซี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทั เอ็นเอฟซี

ดบับลิว จาํกดั (“NFCW”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพื้นท่ี

รองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และ

ผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ ามนั (De-Commissioning) (“โครงการลงทุนฯ”) โดย

โครงการลงทุนฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ซ่ึง

มีมูลค่าโครงการลงทุนฯ หรือมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะไดม้าเท่ากบั 4,418.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ 

จํานวน 201.67 ล้านบาท (ซ่ึงได้รวมประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบํารุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานไวแ้ลว้ จาํนวน 

100.95 ลา้นบาท) (2) ค่าประกนัสัญญาเช่าท่ีดินกบั กนอ. จาํนวน 96.83 ลา้นบาท (3) ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรมเนียม

ระหว่างก่อสร้างจาํนวน 8.50 ลา้นบาท และ (4) ประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกบัการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลงัระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงมีระยะเวลา (ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 29 ปี 

จาํนวน 4,111.47 ลา้นบาท 

ดงันั้นบริษทัฯ จึงขอแจง้สารสนเทศของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามบัญชี (1) 

1.1 วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ ซ่ึงกาํหนดจะจดัขึ้นในวนัท่ี 19 

ตุลาคม 2563 แลว้ บริษทัฯ คาดว่าจะเร่ิมเขา้ลงทุนในโครงการลงทุนฯ ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 

1.2 คู่สัญญาท่ีเกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพนัธ์กับบริษัท 

1.2.1 การให้บริการของโครงการท่ีลงทุน 

โครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication 

and Modularization) และผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ ามนั (De-Commissioning) 

เพ่ือให้บริการกับผู ้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซ่ึงต้องมีการร้ือถอนแท่นขุดเจาะ De-

Commissioning) ท่ีหมดอายกุารใชง้านแลว้มาบริหารจดัการอยา่งถูกตอ้ง โดย NFCW จะมีการให้บริการลูกคา้ ดงัน้ี 

ผูใ้ห้บริการ :  บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั   

ผูรั้บบริการ/ผูใ้ชบ้ริการ : ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก าร แ ท่ นขุด เ จาะ ปิโ ต รเ ลี ย ม ใน ทะ เล อ่ าวไ ท ย  แ ล ะ

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนบริเวณใกลเ้คียง ทีมีความตอ้งการใช้บริการพ้ืนท่ี

บริเวณทา่เรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
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1.2.2 สัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ผูว่้าจา้ง :  บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั   

ผูรั้บจา้ง :  บริษทัรับเหมาก่อสร้างรายหน่ึง ในฐานะผูรั้บจา้ง  (ถา้มี) 

1.2.3 สัญญาเช่าท่ีดิน 

NFCW จะเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมสําหรับพ้ืนท่ีโครงการฯ จาํนวนประมาณ 234.72 ไร่ 

กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีและขยายระยะเวลาการเช่าไดอี้ก 20 ปี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ผูเ้ช่า :  บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 

ความสัมพนัธ์:   ไม่มี  

คู่สัญญาทั้งหมดขา้งตน้ท่ีเป็นคู่สัญญากับ NFCW นั้น ไม่มีความเก่ียวขอ้ง และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั

บริษทั และ NFCW ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด

ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม ดงันั้น รายการดงักล่าวมิไดเ้ขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียว

โยงตามประกาศดงักล่าว 

1.3 ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ และการคํานวณขนาดรายการ 

1.3.1 ลักษณะของรายการ 

บริษทัฯ มีความประสงคใ์ห้ NFCW ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ พฒันาพ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือให้เกิดประโยชน์ 

โดยการให้บริการพ้ืนท่ีตามสัญญาเช่าท่ีดินแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการใช้พ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือ เพ่ือใช้ในการกองเก็บสินคา้ก่อน

นาํเขา้ และ/หรือส่งออก การจดัเก็บเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมถึงการประกอบและติดตั้ง/ลานร้ือ/ตดัแยก 

ช้ินส่วนโครงการแท่นขุดเจาะนํ้ามนั (De-Commissioning) ท่ีหมดอายุการใชง้านแลว้มาบริหารจดัการอย่างถูกตอ้ง รวมถึง

การประกอบและติดตั้งโครงสร้างใหม่ เขา้ไปทดแทน ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมแท่นขดุเจาะปิโตรเลียม

อนัเป็นธุรกิจสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการขยายธุรกิจซ่ึงสร้างโอกาสเพ่ิมรายไดแ้ละกาํไร

ให้แก่กลุ่มบริษทัดว้ย ซ่ึงสามารถสรุปเป็นโครงสร้างธุรกิจไดด้งัน้ี 
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โดยขั้นตอนการบริหารจดัการก่อนการลงทุนในโครงการลงทุนฯ มีดงัน้ี  

(1) บริษทัฯ ยกเลิกสิทธิการเช่าและคืนพ้ืนท่ีสนบัสนุนการใชท้่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) ให้กบักนอ. 

จาํนวนรวมประมาณ 252.17 ไร่ (จากพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ินประมาณ 596.33 ไร่) ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวในปัจจุบนัไม่มี

ส่ิงปลูกสร้างใดๆ และไม่มีการดาํเนินธุรกิจใดๆ 

(2) จากนั้น NFCW จะเขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

และมีเง่ือนไขให้ขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 20 ปี เพ่ือประกอบธุรกิจให้บริการกับลูกคา้ท่ีตอ้งการใช้

บริการพ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ระกอบการร้ือ/ตัดแยก 

ช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวนพ้ืนท่ีรวมประมาณ 

234.72 ไร่ โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีเช่าเดิมของบริษทัฯ จาํนวนประมาณ 180.40 ไร่ และพ้ืนท่ีเช่าเพ่ิม จาํนวน

ประมาณ 54.32 ไร่ซ่ึงคาดว่า NFCW จะสามารถลงนามในสัญญาเช่าท่ีดินดงักล่าวกบัการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยไดภ้ายในไตรมาส 4 ของปี 2563 

NFC 
จาํหน่ายเคมีภณัฑใ์ห้บริการดา้นโลจิ

สติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลว

ให้บริการคลงัสินคา้และลานกองเก็บ 

แอมโมเนีย/กรดกาํมะถนั บริการ

คลงัสินคา้เหลว บริการพ้ืนท่ีกองเก็บ 

NFCT 

(NFC 100%) 

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์ผา่นทาง

ระบบท่อขนส่งและคลงัเก็บสินคา้

เหลว 
ผูค้า้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

NFCW 

(NFC 100%) 

ให้บริการกองเก็บสินคา้ เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ รวมถึงพ้ืนท่ีลาน

ประกอบและติดตั้ง/ลานร้ือ/ตดัแยก 

ช้ินส่วนโครงสร้างแท่นขดุเจาะ

นํ้ามนั 

ผูใ้ชบ้ริการพ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือ 

ผูรั้บจา้งประกอบการติดตั้ง/ลานร้ือ/

ตดัแยก ช้ินส่วนโครงสร้างแท่นขดุ

เจาะนํ้ามนั 
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แบบจําลองธุรกิจ (Business Model) : ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ และลานร้ือ/ตัดแยกช้ินส่วน

โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ามัน (Steel Fabrication and Modularization and De-Commissioning) 

1.3.2 การคํานวณขนาดรายการ 

การลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั

จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกาศเร่ืองการได้มา

หรือจําหน่ายไปฯ”) ทั้งน้ี ในการคาํนวณขนาดรายการ โดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ  ฉบบัสอบทาน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โครงการฯ ดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 238.70 ของสินทรัพยร์วม

ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คาํนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการ

ประเภทท่ี 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการท่ีเท่ากบัร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปฯ 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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เกณฑ์การคํานวณ วิธีการคํานวณ  ขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ = (NTA ของเงินลงทุนในบริษทั x สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 = N/A1/ 

  NTA ของบริษทัจดทะเบียน   
     

2. เกณฑก์าํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน = (กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของเงินลงทุนในบริษทัฯ x สัดส่วนท่ีซ้ือ) x 100 = N/A1/ 

  กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน   
     

3. เกณฑม์ูลค่ารวมส่ิงตอบแทน = มูลค่ารายการท่ีชาํระ2/ x 100 = 238.70% 

  สินทรัพยร์วมของบริษทั3/   
     

4. เกณฑม์ูลค่าหุ้นทุนท่ีออกเพ่ือชาํระ

ค่าสินทรัพย ์

= จาํนวนหุ้นทุนท่ีบริษทัฯ ออกเพ่ือชาํระค่าสินทรัพย ์x 100 = N/A4/ 

 จาํนวนหุ้นท่ีชาํระแลว้ของบริษทัฯ   
     

หมายเหตุ  

1/ ไม่สามารถคาํนวณได้ เน่ืองจากเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

2/ มูลค่ารายการท่ีชาํระ เท่ากับมูลค่าโครงการ 4,418.47 ล้านบาท ประกอบด้วย 

• มูลค่าก่อสร้างโครงการฯ (รวมประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยระหว่างก่อสร้างซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี) 201.67 ล้านบาท* 

• ค่าประกันสัญญาเช่าท่ีดินกับ กนอ. 96.83 ล้านบาท 

• ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างการก่อสร้าง   8.50 ล้านบาท** 

• ประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกับ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ภายหลังก่อสร้างเสร็จ) อีก 29 ปี 4,111.47 ล้านบาท*** 

 รวม 4,418.47 ล้านบาท 

* มูลค่าก่อสร้างโครงการประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโครงการจาํนวน 99.72 ล้านบาท ค่าเช่าท่ีดินจาํนวน 96.83 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอ่ืนๆ จาํนวน 5.12 ล้านบาท 

** ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพ่ือขอสนับสนุนวงเงินสินเช่ือสําหรับโครงการฯ ในคร้ังนี ้ดังนั้น

ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังได้ข้อสรุปกับสถาบันการเงิน 

*** ค่าเช่าท่ีดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงรวมช่วงการก่อสร้างและปรับปรุงพืน้ท่ี

ประมาณ 1 ปี โดยประมาณการจากอัตราค่าเช่าท่ีดิน 292,000 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าทุกปีในอัตราร้อยละ 3 

(อ้างอิงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ี สนพ. 010/2559 เร่ืองกําหนดอัตราค่าเช่าท่ีดินในเขต

อุตสาหกรรมท่ัวไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) และอัตราค่าเช่าท่ีดิน (ถมทะเล) 574,193 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพ่ิมอัตรา

ค่าเช่าทุก 5 ปีในอัตราร้อยละ 10  

3/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  ตามงบการเงินรวมท่ีสอบทานแล้ว ณ 30 มิถนุายน 2563 เท่ากับ 1,851.06 ล้านบาท 

4/ ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือชาํระค่าสินทรัพย์ 

ในการเข้าทาํรายการคร้ังน้ี ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 238.70 จึงทาํให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซ่ึง

ทรัพยสิ์นประเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยออ้ม 

(Backdoor Listing) ซ่ึงบริษทัฯ  มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  จดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามท่ีกาํหนดไว้

ในประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปฯ และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

-6- 

 

ทั้งน้ี บริษัทฯ  ไม่มีการเข้าทาํรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อ่ืนใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมานับจากวนัท่ี

คณะกรรมการของบริษทัให้ความเห็นชอบต่อการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี  

บริษทัฯ  พิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษทัฯ เขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้ไม่ต้องย่ืนขออนุญาตจด

ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกคร้ังหน่ึง (Relisting) เน่ืองจากการ

ไดม้าซ่ึงโครงการดงักล่าวเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ ตามขอ้ 24 ของประกาศเร่ืองการไดม้าหรือจาํหน่ายไปฯ ดงัต่อไปน้ี  

1. ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ   

ในปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลวประเภทแอมโมเนีย กรด

กาํมะถนั นํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมถึงให้บริการคลงัสินคา้และลานกองเก็บดว้ย การให้บริการคลงัสินคา้ และลานกอง

เก็บเป็นการใช้พ้ืนท่ีสิทธิการเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริเวณท่าเรือเพียงบางส่วน ซ่ึง

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีดงักล่าวยงัสามารถใชป้ระโยชน์เพ่ิมเติมได ้ดงันั้นในการเขา้ลงทนุในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับ

การให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และ

ผูป้ระกอบการร้ือ/ตัดแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ ามัน (De-Commissioning) จะทาํให้ 

NFCW ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย สามารถนาํพ้ืนท่ีเช่าเปล่ามาใชป้ระโยชน์มากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองให้บริษทัฯ มี

รายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น และยงัเป็นการเพ่ิมการบริการให้ครบวงจรมากขึ้น ดงันั้น จึงถือว่าการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ ในคร้ังน้ีเป็นสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะของธุรกิจท่ีส่งเสริมกนัและกนักบัธุรกิจปัจจุบนัของบริษทัฯ 

2. บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงธุรกิจหลกัท่ีสาํคญัของบริษทัฯ  

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลว ซ่ึงครอบคลุมผลิตภณัฑ์

เคมีและนํ้ ามนัเช้ือเพลิงบนพ้ืนท่ีสิทธิการเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี การขยายการ

บริการลานประกอบและติดตั้ง/ลานร้ือ/ตดัแยก ช้ินส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ ามนัจะเป็นการนาํพ้ืนท่ีว่าง

เปล่ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยท่ีธุรกิจหลกัยงัคงเป็นการ

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลวเช่นเดิมต่อไป 

3. การไดม้าซ่ึงโครงการฯ มิไดท้าํให้คุณสมบติัของบริษทัฯ  ท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เปล่ียนไป  

การท่ี NFCW เขา้ลงทุนในกิจการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบ

ท่อและผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก

ดงักล่าว จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ  ขยายรูปแบบสินคา้และบริการ และมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นในอนาคต โดยบริษทัฯ ยงัคงมี

คุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในฐานะบริษทัจดทะเบียนตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เช่นเดิม  

4. บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในเร่ืองโครงสร้างของผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ และในอาํนาจควบคุมกลุ่ม

บริษทั หรือผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   

ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและ

ระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้าง

แท่นขุดเจาะนํ้ามนั (De-Commissioning) ในคร้ังน้ี จะสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทัฯ และสามารถใชพ้ื้นท่ีเช่าท่ี

บริษทัฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น อีกทั้งการเขา้ลงทุนในโครงการดงักล่าว ดาํเนินการโดย NFCW ซ่ึง 

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  และถือหุ้นร้อยละ 100  
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โดยภายหลงัจากการลงทุนในโครงการฯ บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ รวมถึงไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ดงันั้นบริษทัฯ ยงัคงมีคุณสมบติั

เหมาะสมท่ีจะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เช่น การมีกรรมการ ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมท่ีมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม มีระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด มีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานักงาน กลต.”) ไม่มีโครงสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงมี

ส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบการเงินมีค่ามากกว่าศูนย ์โดยบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ลงทุนในคร้ังน้ี เป็น

สินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ และจะยงัทาํให้บริษทัฯ ยงัดาํรงฐานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไปได ้

ทั้งน้ี แมก้ารเขา้ทาํรายการของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี จะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 24 ของประกาศเร่ืองการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปฯ ทุกประการ และทาํให้บริษทั ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งย่ืนคาํขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่นั้น แต่บริษทั

ยงัคงมีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม

ประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยผูถื้อ

หุ้นจะตอ้งมีมติอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

3) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์รวมทั้งจดัส่ง

ความเห็นดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์และผู ้

ถือหุ้นของบริษทัฯ 

 

1.4 สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ท่ีได้มา 

โครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ระกอบการร้ือ/

ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก บนท่ีดินบริเวณเขตอุตสาหกรรม

ทัว่ไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ภายใตสิ้ทธิการ

เช่าของ NFCW โดยมีพ้ืนท่ีโครงการฯ ประมาณ 234.72 ไร่ ภายใตสั้ญญาเช่าท่ีดินกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และมีระยะเวลาการเช่าท่ีดินเท่ากบั 30 ปีและขยายเวลาการเช่าไดอี้ก 20 ปี เพ่ือให้บริการกบัผูป้ระกอบการแท่นขุดเจาะ

ปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย 

1.5 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

1.5.1 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลค่าโครงการลงทุนฯ หรือมูลคา่สินทรัพยท่ี์จะไดม้าเท่ากบั 4,418.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
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(1)  ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงพ้ืนท่ี1/ 100.72 ลา้นบาท 

(2)  ประมาณการค่าเช่าระยะเวลา 30 ปีกบั กนอ.2/ 4,212.43 ลา้นบาท 

(3)  Cash Deposit - Spin off land leasehold – IEAT3/ 96.83 ลา้นบาท 

(4)  ตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้าง4/ 8.50 ลา้นบาท 

 รวม 4,418.47 ล้านบาท 

หมายเหตุ :  1/ NFCW อยูร่ะหว่างการขอสนับสนุนสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือใชส้าํหรับการก่อสร้าง และปรับปรุง

พ้ืนท่ีของโครงการ ระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีคืนประมาณ 5 ปี โดย NFCW จะใชก้าํไรจากการดาํเนินงานมาชาํระ

เงินกูยื้มดงักล่าว 

 2/ ประมาณการค่าเช่าท่ีดินกับ กนอ. ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ซ่ึงรวมระยะเวลาในการก่อสร้างละปรับปรุงพ้ืนท่ี

โครงการระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดย NFCW จะจ่ายชาํระจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

 3/ NFCW จะตอ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสดให้กบั กนอ. เพ่ือเป็นการรับประกนัสัญญาเช่าท่ีดิน จาํนวน 96.83 ลา้น

บาท โดยเมื่อครบกาํหนดสัญญา 5 ปี จะดาํเนินการเปลี่ยนหลกัประกนัเป็น Bank Guarantee 

 4/ ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหว่างการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือขอสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือสาํหรับโครงการฯ ในคร้ังน้ี 

ดงันั้นตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัไดข้อ้สรุปกบัสถาบนั

การเงิน 

1.5.2 เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน 

เกณฑ์ท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนสําหรับการลงทุนโครงการฯ กาํหนดจากการจดัทาํประมาณ

การในการลงทุนทั้งโครงการลงทุนฯ รวมทั้งพิจารณามูลค่าส่ิงตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ และอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) สูงกว่าร้อยละ 10 ตลอด

ระยะเวลาโครงการ โดยยงัมิไดค้าํนวณมูลค่าซากของทรัพยสิ์นแต่อยา่งใด  

นอกจากประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะได้รับจากผลตอบแทนของโครงการแล้ว บริษทัฯ ยงัได้พิจารณาถึงเหตุผล

สนบัสนุน เพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนของ NFCW ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นการใชท้รัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการลงทุนฯ จะเกิดขึ้นบนพ้ืนท่ีว่าง

ท่ีปัจจุบนับริษทัฯ มิไดใ้ชด้าํเนินธุรกิจใด ๆ 

• มีอตัราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการท่ีเหมาะสมคือเท่ากบัร้อยละ 21.04 

ต่อปี  

• โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) ประมาณ 310.11 ล้านบาท และมี

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั 4.27 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี) 

• บริษทัฯ จะมีรายไดส่้วนเพ่ิมจากโครงการลงทุนใหม่ มาสนบัสนุนรายไดห้ลกัของบริษทัฯ  และจะเป็น

การใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือให้คุม้ค่า และเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

โครงการฯ ของ NFCW มีมูลค่าโครงการรวมทั้งส้ินประมาณ 4,418.47 ลา้นบาท ทั้งน้ีจะเป็นการประกอบกิจการ

พฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อ

ลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก บนท่ีดินภายใตสิ้ทธิการเช่าของ NFCW 
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1.7 แหล่งเงินทุนท่ีใช้  

ในการเขา้ทาํรายการดงักล่าว บริษทัฯจะใชแ้หล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษทัฯ  และ/หรือ จะจดัหา

แหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้จากสถาบนัการเงิน เป็นต้น ซ่ึงโครงการฯ ของ 

NFCW มีมูลค่าโครงการรวมทั้งส้ินประมาณ 4,418.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนท่ีจาํนวน 100.72 

ลา้นบาท เงินประกนัสัญญาจาํนวน 96.83 ลา้นบาท โดยโครงการคาดว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบนั

การเงินวงเงินประมาณ 100.00 ลา้นบาท โดยเง่ือนไขในการเบิก และชาํระคืนเงินกูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขโดยปกติของสถาบนั

การเงิน และไม่มีเง่ือนไขท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหุ้นแตกต่างจากเง่ือนไขการกูยื้มจากสถาบนัการเงินโดยปกติทัว่ไป และค่า

เช่าท่ีดินตลอดอายโุครงการจาํนวน 30 ปีแรก จาํนวนประมาณ 4,212.42 ลา้นบาท NFCW จะจ่ายชาํระจากกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงาน 

1.8 ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าทํารายการ 

บริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจท่ีจะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจท่ีสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกั

และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถต่อยอด

ธุรกิจปัจจุบนัเพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษทัฯ  ในระยะยาว บริษทัฯ จึงพิจารณา

ท่ีจะลงทุนขยายธุรกิจให้บริการลานประกอบโครงสร้างและระบบท่อและลานร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้าง

แท่นขดุเจาะนํ้ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และ NFCW ดงัน้ี 

1) บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน NFCW ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการฯ ท่ีมีผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทุน

โครงการฯ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 21.04 ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวอย่างน้อย 30 ปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีน่าพึง

พอใจ โดยบริษทัฯ จะสามารถรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวของ NFCW ไดโ้ดยทนัทีเม่ือ NFCW เร่ิมมี

รายไดจ้ากการให้บริการ ซ่ึงในการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ จะสะทอ้นภาพรวมของฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของทั้งบริษทัฯ  และ NFCW ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ  มีรายไดท่ี้สูงขึ้นและมีกระแสเงินสดและสภาพคล่อง

ท่ีดีขึ้น ส่งผลดีต่อการลงทุนพฒันาโครงการอ่ืนของบริษทัฯ ในอนาคต 

2) การสละสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯ  และให้ NFCW เป็นผูไ้ดสิ้ทธิการเช่าท่ีดินแทน นอกจากจะไม่ได้

ส่งผลกระทบใดกบับริษทัฯ  เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีว่างท่ีบริษทัฯ มิไดใ้ชด้าํเนินธุรกิจใดๆ แลว้ บริษทัฯ ยงัสามารถลด

ภาระค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาท่ีดินในส่วนท่ีบริษทัฯ คืนสิทธิการเช่าท่ีดินให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ประมาณ 252.17 ไร่ เพ่ือให้ NFCW ทาํสัญญาเช่าท่ีดินโดยตรงกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และมีเง่ือนไขใหข้ยายระยะเวลาการเช่าไดอี้ก 20 ปีไดอี้กดว้ย 

3) สร้างความมัน่คงในการดาํเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแขง็แกร่งในดา้นการเงินของกิจการ 

4) กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  เน่ืองจากภายหลงัการเขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี จะทาํให้

กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากส่วนงานบริการเพ่ิมขึ้น มีศกัยภาพในการทาํกาํไรท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและ

สภาพคล่องท่ีดีขึ้น อีกทั้งยงัช่วยกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจกรณีท่ีธุรกิจจาํหน่ายเคมีภณัฑมี์ความผนั

ผวน เน่ืองจากบริษทัฯ จะยงัคงมีรายไดจ้ากการให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลว การให้บริการ

คลงัสินค้าและลานกองเก็บ รวมถึงการให้บริการลานประกอบโครงสร้างและระบบท่อและลานร้ือ/ตัดแยก

ช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ามนั พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวก อีกทางหน่ึง 
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1.9 เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้ จดัเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 4 หรือการเขา้จดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพยโ์ดยออ้มตามประกาศรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไป อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ี

จะตอ้งย่ืนคาํขอให้พิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่ เน่ืองจากเขา้หลกัเกณฑท์ุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะของธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษทัฯ  

(2) บริษทัฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในธุรกิจหลกั 

(3) กลุ่มบริษทัภายหลงัจากการไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัในคณะกรรมการของบริษทัและในอาํนาจการควบคุมบริษทัหรือผูถื้อ

หุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ  

(รายละเอียดเพ่ิมเติมของเง่ือนไขการเข้าทาํรายการท่ีไม่ถือว่าเป็นกรณีท่ีจะต้องย่ืนคาํขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ปรากฎตามหัวข้อ 1.3.2 

การคาํนวณขนาดรายการ) 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือขออนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการยกเลิกสิทธิการเช่าท่ีดิน และ/หรือการสละสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนให้แก่ กนอ. 

และให ้NFCW นาํไปใชพ้ฒันาโครงการลงทุนฯ จึงมีเง่ือนไขท่ีตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

(1) ยกเลิกสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมเลขท่ี I-20/1 และสัญญาร่วม

ดาํเนินงานเพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือให้ NFCW นาํไปใช้

พฒันาโครงการลงทุนฯ และให้ กนอ. ใช้เป็นพ้ืนท่ีสนบัสนุนพ้ืนท่ีหลงัท่าเรือ MIT และส่วนหน่ึงนาํไปใช้

เป็นถนนทางเขา้ออก 

(2) คืนพ้ืนท่ีสนบัสนุนการใชท้่าเทียบเรือ MIT ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้ กนอ. ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสนบัสนุนพ้ืนท่ีหลงัท่าเรือ 

MIT 

(3) บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สําหรับการสละสิทธิการ

เช่าท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯ และการเขา้รับสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีของ NFCW เพ่ือให้ NFCW ประกอบกิจการ

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผู ้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะนํ้ ามนั กาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี 

และขยายระยะเวลาการเช่าไดอี้ก 20 ปี โดย NFCW ตอ้งทาํนิติกรรมและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ี กนอ. กาํหนด ทั้งน้ี กนอ. ไดมี้หนงัสือเห็นชอบในหลกัการดงักล่าวน้ีเรียบร้อยแลว้ 

(4) NFCW เขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบั กนอ. พ้ืนท่ีประมาณ 234.72 ไร่ เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีโครงการลงทุนฯ และไดรั้บ

หนงัสืออนุญาตให้ใชท่ี้ดินและประกอบกิจารในนิคมอุตสาหกรรมจาก กนอ. 
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1.10 ความเห็นของกรรมการบริษัทท่ีเกีย่วกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2563 ได้พิจารณาข้อเสนอในการเข้าทาํรายการและข้อมูลต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งแลว้มีความเห็นว่าการเขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสร้าง

และระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุ

เจาะนํ้ามนั (De-Commissioning) จะทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์ ดงัน้ี 

(1) เป็นการใชป้ระโยชน์บนทรัพยสิ์นท่ีท่ีบริษทัฯ มีอยู่ เพ่ือให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น รวมถึงมี

อตัราผลตอบแทนในระยะยาวท่ีคุม้ค่า 

(2) เพ่ิมโอกาสในการใชป้ระโยชน์บนพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ โดยการเจรจาขอทาํสัญญาเช่าฉบบัใหม่กบั กนอ. จะทาํ

ให้ NFCW ไดใ้ชท่ี้ดินบริเวณหลงัท่าเทียบเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงมีระยะเวลาการใชป้ระโยชน์บนพ้ืนท่ี

มากกว่าสัญญาเช่าเดิมท่ีจะหมดอายใุนปี 2565  

(3) เป็นโครงการท่ีจะสามารถสร้างรายไดใ้นระยะยาวให้กบับริษทัฯ และ NFCW เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือของ

บริษัทฯ อยู่ใกล้กับแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น ท่ีจะทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วง

ระยะเวลา 20 ปีถดัจากน้ีไป ซ่ึงตอ้งดาํเนินการทยอยร้ือถอน (De-Commissioning) โดยเฉล่ียปีละ 20-25 แท่น 

ซ่ึงจะเป็นโอกาสท่ีจะทาํให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้ในกลุ่มน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ทาํรายการท่ีสมเหตุสมผล มีความเหมาะสม

และจะเป็นประโยชน์สร้างรายได ้ผลตอบแทนและมูลค่าเพ่ิมให้กบัทั้งบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น จึงเห็นชอบท่ีจะนาํเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาอนุมติัให้เขา้ทาํรายการในคร้ังน้ี 

1.11 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการไดม้าซ่ึงโครงการฯในคร้ังน้ีอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นควร

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา ทั้งน้ี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

แต่อยา่งใด 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและสอบทานขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีดว้ยความระมดัระวงั และขอรับรอง

ว่าขอ้มูลในสารสนเทศฉบบัน้ีท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ไม่มีการละเวน้ขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไว ้ตลอดจนไม่มีขอ้ความท่ีทาํให้บุคคลอ่ืนสาํคญัผิดอนัเป็นสาระสาํคญั 

3. รายงานของผู้เช่ียวชาญอิสระ และคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญอิสระ 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งให้บริษทัหลกัทรัพย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เพ่ือให้ความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการให้ NFCW เขา้ลงทุนในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีรองรับการให้บริการผูป้ระกอบการ
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ประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผูป้ระกอบการร้ือ/ตดัแยกช้ินส่วนท่อลาํเลียง โครงสร้างแท่นขดุเจาะนํ้ ามนั ในคร้ังน้ี 

ซ่ึงเป็นการทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์

ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

และบริษทัหลกัทรัพย ์ไอวี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัฯ 

4. รายละเอียดหนีสิ้นท้ังหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และหนีสิ้นท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4.1 ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไม่มีตราสารหน้ี 

4.2 ยอดรวมเงินกู้ท่ีมีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มียอดรวมเงินกู ้และภาระการนาํสินทรัพยว์างเป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 ลําดับ ประเภท วงเงิน ยอดคงค้าง ณ วันท่ี  

30 มถิุนายน 2563  

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  วงเงินเบิกเกินบญัชี

จากธนาคาร 

2.00 ลา้นบาท 0.00 ลาํดบัท่ี 1 บญัชีเงินฝาก

ร้อยละ 40 ของวงเงิน 

ลาํดบัท่ี 2 บญัชีเงินฝาก

ร้อยละ 30 ของการใช้

วงเงิน 

ลาํดบัท่ี 3 บญัชีเงินฝาก

ร้อยละ 25 ของการใช้

วงเงิน 

ลาํดบัท่ี 1-4 นายณัฐพงษ ์

รัตนสุวรรณทวี คํ้า

ประกนั 

2.  วงเงินทรัสตรี์ซีท 5.00 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

125.88 

3.  วงเงินหนงัสือคํ้า

ประกนั 

35.00 ลา้นบาท 33.19 

4.  วงเงินซ้ือขาย

เงินตรา

ต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

10.00 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ 

32.51 

รวม 191.58  

4.3 ยอดรวมหนีสิ้นประเภทอ่ืนของบริษัทฯ รวมท้ังเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มียอดรวมหน้ีสินประเภทอ่ืน รวมทั้งเงินเบิกเกินบญัชี และภาระการนาํสินทรัพย์

วางเป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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ลําดับ ประเภทหนีสิ้น ยอดคงค้าง ณ วันท่ี  

30 มถิุนายน 2563  

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน 

125.88 บญัชีเงินฝากและนายณัฐ

พงษ ์รัตนสุวรรณทวี คํ้า

ประกนั 

2.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 346.53 - 

3.  ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

32.22 - 

4.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

9.64 - 

5.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18.39 - 

6.  หน้ีสินตามสัญญาเช่า 403.53 - 

7.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.42 - 

รวม 939.61  

4.4 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระในอนาคต ดงัน้ี  

บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวน 1.92 

ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัท่ีลดลงจากงวดส้ินปี เกิดจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่ามาใช ้ทาํให้

ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีเขา้เง่ือนไขเป็นสัญญาเช่าทางการเงินออกจากภาระผูกพนั ส่วนภาระผูกพนัท่ีเหลือจะ

เป็นสัญญาบริการและสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  

5. สรุปข้อมูลสําคัญของบริษัทฯ 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

(1) ธุรกิจการจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

บริษทัฯ เป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑ์โดยจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้เหลวของบริษทัฯ ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เพ่ือจดัจาํหน่ายและกระจายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในประเทศ โดยเคมีภณัฑ์หลกัท่ีบริษทัฯ จดัจาํหน่าย 

ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

 แอมโมเนีย บริษทัฯ นาํเขา้แอมโมเนียมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือจาํหน่ายให้

ลูกคา้ในประเทศสําหรับอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตนํ้ ายางขน้ อุตสาหกรรมความเยน็ 

และอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี โดยจาํหน่ายผา่นกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และจาํหน่ายแก่กลุ่ม

ลูกคา้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) โดยตรง 
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 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษทัฯ ทาํการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีโรงงานในจงัหวดัปทุมธานี 

เพ่ือจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ในประเทศสําหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมกาํจัด

มลพิษ อุตสาหกรรมยางและชาวสวนยางพารา โดยจาํหน่ายผา่นกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และ

จาํหน่ายแก่กลุ่มลูกคา้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) โดยตรง  

 กรดกาํมะถนั บริษทัฯ นาํเขา้กรดกาํมะถนัจากประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่ น 

เพ่ือจาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ 

(2) ธุรกิจการให้บริการ 

 การให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯ ให้บริการคลงัสินคา้ สาํหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการใชพ้ื้นท่ีสาํหรับกอง

เก็บวตัถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูป ไดแ้ก่ เมด็พลาสติก ซิลิกา้ เป็นตน้ เพ่ือการนาํเขา้และ/หรือส่งออก หรือ

จาํหน่าย โดยมีพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจดัเก็บ

สินคา้ (Open Yard) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เป็นตน้ 

 การให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว บริษทัฯ ให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้

เหลวสําหรับจดัเก็บแอมโมเนีย และกรดกาํมะถนั ให้แก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการจดัเก็บสินคา้เหลว 

และให้บริการในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึง

ให้บริการขนถ่ายสินคา้เหลว เพ่ือขนส่งทางรถยนต์ ปัจจุบนับริษทัฯ มีระบบการให้บริการคลงัสินคา้

เหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตนั แบ่งเป็น คลงัสินคา้สาํหรับแอมโมเนีย และกรดกาํมะถนั ขนาดความ

จุ 21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตามลาํดบั 

 การให้บริการท่าเทียบเรือ บริษทัฯให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ สาํหรับสินคา้ของบริษทัฯ รวมถึงการ

ให้บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นสินคา้ประเภทเทกอง 

สินคา้เหลว สามารถรองรับเรือสินคา้ขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตนั (DWT) โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เป็นคร้ังคราว เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กรีดร้อน

ชนิดม้วน เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นต้น รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการ

สาธารณูปโภคต่างๆ 

5.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

(1) ธุรกิจการจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

 แอมโมเนีย ตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก (Niche Market) และมี

อตัราการขยายตวัในอตัราท่ีตํ่าทาํให้ไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้ง

นาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศทั้งหมด 

ในปี 2560-2562 ประเทศไทยนาํเขา้แอมโมเนียปริมาณ 426,896 ตัน 481,642 ตัน และ 428,473 ตนั 

ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

อินโดนีเซีย  (ท่ีมา: www.customs.go.th) ทั้งน้ีแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ี

ใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การนาํเขา้เพ่ือประกอบการผลิตคาโปรแลคตมั   สาร
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อะคริโลไนไตรล ์และสารเมทิลเมตะคริเลต และส่วนท่ีเหลือเป็นการนาํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายต่อ

ให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมนํ้ายางขน้ 

ปัจจุบนัปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาด

ประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดรวม เน่ืองจากบริษทัมีคลงัสินคา้เหลวท่ีใช้ในการเก็บแอมโมเนีย

ขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดบรรจุรวม 21,570 ตนั รวมทั้งมีความพร้อมของท่าเทียบ

เรือ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการนาํเขา้สินคา้ดงักล่าว รวมทั้งลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็น

ลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์มานานกว่า 10 ปี 

 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแอมโมเนียนํ้ า เกิดจากการนาํแอมโมเนียซ่ึง

เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต มาทาํปฏิกิริยากบันํ้า ซ่ึงความเขม้ขน้ของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ะขึ้นอยู่

กบัสัดส่วนของแอมโมเนียท่ีนาํมาผสม โดยแอมโม เนียมไฮดรอกไซด์นาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

เภสัชกรรม กระดาษ ยาง สารซักฟอก โรงแยกก๊าช โรงผลิตไฟฟ้า การยอ้มสี และสารทาํความสะอาด 

เป็นตน้ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีใชใ้นประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศจากแอมโมเนียท่ี

นาํเขา้ สาํหรับการนาํเขา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ากต่างประเทศโดยตรง มีปริมาณไม่มาก พบว่าในปี 

2560-2562 ประเทศไทยนําเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 309 ตัน  119 ตัน และ 117 ตัน  

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้จากประเทศจีน คิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของปริมาณนาํเขา้ทั้งหมด 

(ท่ีมา: www.customs.go.th) 

เน่ืองจากบริษทัมีการนาํเขา้แอมโมเนียมาเพ่ือจาํหน่าย จึงมีวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใช้เพ่ือการผลิตแอมโมเนีย

มไฮดรอกไซด์ รวมทั้งยงัสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ไดต้ามความเขม้ขน้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

บริษทัจึงสามารถขยายฐานลูกคา้ในธุรกิจดงักล่าว โดยในปี 2562 บริษทัมีการขายแอมโมเนียมไฮดรอก

ไซด ์ปริมาณ 5,086 ตนั  

 กรดกาํมะถนั เป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานสาํหรับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ 

สี เย่ือกระดาษ สารส้ม ยาง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีการผลิตกรดกาํมะถนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ใชภ้ายในประเทศ จึงตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้กรดกาํมะถนัจากต่างประเทศ 

สาํหรับกรดกาํมะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีการผลิตจากทั้งภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ใน

ปี 2560-2562 ประเทศไทยนาํเขา้กรดกาํมะถนัปริมาณ  822,640 ตนั, 790,735  ตนั และ 693,245 ตนั 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศฟิลิปปินส์ (ท่ีมา: 

www.customs.go.th)   

ในปี 2562 บริษทันําเขา้กรดกาํมะถนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.25 ของปริมาณการนําเขา้ทั้งหมด  

ปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้กรดกาํมะถนัมาจาํหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55 ของ

มูลค่าตลาดรวม เน่ืองจากบริษัทมีคลงัสินค้าเหลวท่ีใช้ในการเก็บกรดกาํมะถันขนาดใหญ่ท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดบรรจรุวม 35,000 ตนั รวมทั้งมีท่าเทียบเรือท่ีรองรับเรือสินคา้ขนาดใหญ่ 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการนําเขา้สินคา้ดงักล่าว รวมทั้งลูกคา้ของบริษทัเป็นลูกคา้ท่ีมี

ความสัมพนัธ์มานานกว่า 10 ปี 
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(2) ธุรกิจการให้บริการ 

 การให้บริการคลงัสินค้า ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการคลงัสินค้าในประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 เป็น

คลงัสินคา้แบบดั้งเดิมท่ีเน้นให้เช่าพ้ืนท่ีคลงัสินคา้และให้บริการระบบสาธารณูปโภค/ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมี

ผูป้ระกอบการบางส่วนปรับรูปแบบคลงัสินคา้ดั้งเดิมให้เป็นคลงัสินคา้สมยัใหม่ท่ีออกแบบอาคารให้เอ้ือ

ต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ ซ่ึงปัจจยัการเลือกใชบ้ริการคลงัสินคา้ของผูใ้ชบ้ริการจะพิจารณาจากปัจจยัทาํเลท่ีตั้ง ควบคู่

กบัปัจจยัอ่ืนๆ เน่ืองจากการเลือกคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถผลิตและ/หรือจดัส่ง

สินคา้ไดร้วดเร็ว ช่วยลดภาระตน้ทุนจากการลดระยะทาง ลดเวลา และค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ซ่ึงจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ทัว่ไปในระยะ 1 - 3 ปีขา้งหน้ายงัมีภาวะทรงตวั แมค้วามตอ้งการจะขยายตวั

ต่อเน่ืองตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตจากการผลกัดนัโดยภาครัฐ และภาค

การคา้และการบริการ ในประเทศท่ีขยายตวัดีต่อเน่ือง ซ่ึงไดรั้บอานิสงส์จากภาคการส่งออกของประเทศ

ไทยท่ีปรับตวัดีขึ้น แต่การลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ในบางพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองอาจมีผลให้เกิดภาวะ

พ้ืนท่ีคลังสินค้าส่วนเกินเพ่ิมขึ้นและอาจเป็นข้อจํากัดในการปรับขึ้นค่าเช่า ขณะท่ีการฟ้ืนตัวของ

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีกระจุกตวัอยู่ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ซ่ึงสะท้อนจากสถิติอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนท่ีขยายตัวสูงต่อเน่ือง ทาํให้ธุรกิจ

ให้บริการคลงัสินคา้ในบริเวณดงักล่าวมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขา้งหนา้ 

จากโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และปัจจยั

สนบัสนุนจากโครงการ EEC ตลอดจนอานิสงส์จากภาคการส่งออกของไทยท่ีปรับตวัดีขึ้น ประกอบกบั

ทาํเลท่ีตั้งของบริษทัท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการเช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ให้ครบวงจรทั้งการขนส่งทางทะเล 

ทางถนน และทางรถไฟ ทาํให้บริษทัมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินค้าและโลจิ

สติกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

 การให้บริการดา้นโลจิสติกส์ และคลงัสินคา้เหลว และการให้บริการท่าเทียบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้ริหารและควบคุมดูแลท่าเทียบเรือชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้ง 

12 แห่ง ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือหลกัในการให้บริการขนถ่ายสินคา้ ทั้งวตัถุดิบ และสินคา้สําเร็จรูป ให้กบั

โรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งการ

บริหารจดัการท่าเทียบเรือ 12 แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือท่ีไม่จาํกดัจาํนวนผูท่ี้ใชบ้ริการท่า

เทียบเรือประเภทน้ี กนอ.ลงทุนก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดงัสินคา้

พ้ืนท่ีหนา้ท่าและอุปกรณ์หนา้ท่า ประกอบดว้ย  

1.1. ท่าเทียบเรือทัว่ไป (General Cargo Berth) : บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี เทอมินอล จาํกดั (TPT) 

ไดรั้บสิทธ์ิในการบริหารท่าเทียบเรือ 
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1.2. ท่าเทียบเรือสินคา้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษทั ไทยแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั (TTT)  ไดรั้บ

สิทธ์ิในการบริหารท่าเทียบเรือ 

1.3. ท่าเทียบเรือสินคา้ทัว่ไปแห่งท่ี 2 (Map Ta Phut Industrial Terminal) ดาํเนินการโดย กนอ. 

2. ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือท่ีลงทุนและก่อสร้างโดยเอกชน 

และจาํกดัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ เฉพาะให้กลุ่มของผูป้ระกอบการ อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้บริการท่าเทียบเรือ

สามารถขอให้บริการแก่ผูป้ระกอบการอ่ืนไดเ้ป็นคร้ังคราวโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก กนอ. ซ่ึงมี

จาํนวนทั้งส้ิน 9 แห่ง (รวมทา่เทียบเรือของบริษทั)  

ดว้ยทาํเลท่ีตั้งของบริษทัอนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึง

เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีสําคญัของประเทศ รวมทั้งบริษทัมีท่าเทียบ

เรือท่ีสามารถรองรับเรือสินคา้ขนาดใหญ่ (Panamax) และมีพ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือ พร้อมท่ีจะพฒันาเพ่ือ

สนบัสนุนและเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ จึงมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการเสนอ

บริการต่างๆ เช่น บริการด้านโลจิสติกส์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ โดยเฉพาะลูกค้าท่ี

นาํเขา้-ส่งออกสินคา้ นอกจากน้ี ยงัมีเส้นทางรถไฟติดพ้ืนท่ีของบริษทัท่ีจะสามารถพฒันาเช่ือมต่อทาง

รถไฟสายหลกั (สถานีมาบตาพุด) ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต 

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อกําไรของบริษัทฯ 

5.2.1 ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2560-2562 และงวด 6 เดือนของปี 2563 

ฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112.42 9.70 288.08 20.19 87.50 7.28 254.92 13.77 

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 197.95 17.07 298.13 20.90 - - - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 176.54 15.23 150.49 10.55 201.44 16.75 113.74 6.14 

สินคา้คงเหลือ 72.38 6.24 117.84 8.26 78.49 6.53 77.13 4.17 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11.15 0.96 83.01 5.82 21.87 1.82 0.91 0.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะ

จาํหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ

ขาย 

- - - - - - 14.24 0.77 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 570.44 49.20 937.55 65.72 389.30 32.38 460.94 24.90 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 

3.01 0.26 2.68 0.19 2.68 0.22 2.68 0.14 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 492.34 42.46 402.98 28.25 385.91 32.09 594.57 32.12 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - 445.68 24.08 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.23 0.02 2.64 0.19 2.14 0.18 1.82 0.10 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 34.54 2.98 45.40 3.18 8.82 0.73 13.99 0.76 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 58.90 5.08 35.33 2.47 413.62 34.40 331.38 17.90 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 589.02 50.80 489.03 34.28 813.17 67.62 1,390.12 75.10 
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ฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมสินทรัพย์ 1,159.46 100.00 1,426.58 100.00 1,202.47 100.00 1,851.06 100.00 

หนี้สิน         

เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูยื้มระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน 

- - 216.46 15.17 83.08 6.91 125.88 6.80 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 146.13 12.60 147.90 10.37 152.92 12.72 346.53 18.72 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

1.85 0.16 0.59 0.04 - - - - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

- - - - - - 32.22 1.74 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 147.98 12.76 364.95 25.58 236.00 19.63 504.63 27.26 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

10.63 0.92 11.33 0.79 10.87 0.90 9.64 0.52 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 38.23 3.30 35.79 2.51 18.43 1.53 18.39 0.99 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - - - - 403.53 21.80 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3.67 0.32 3.42 0.24 3.42 0.29 3.42 0.19 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 52.53 4.53 50.54 3.54 32.72 2.72 434.98 23.50 

รวมหนี้สิน 200.51 17.29 415.49 29.12 268.72 22.35 939.61 50.76 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น         

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 815.88 70.37 815.88 57.19 815.88 67.85 815.88 44.08 

ส่วนเกิน (ตํ่า) จากการรวมธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั 

(255.26) (22.02) (255.26) (17.89) (255.26) (21.23) (255.26) (13.79) 

กาํไรสะสม 206.48 17.81 301.72 21.16 257.84 21.44 269.70 14.57 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 192.59 16.61 149.97 10.51 116.98 9.73 82.99 4.48 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (0.74) (0.06) (1.22) (0.09) (1.69) (0.14) (1.86) (0.10) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 958.95 82.70 1,011.09 70.88 933.75 77.65 911.45 49.24 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,159.46 100.00 1,426.58 100.00 1,202.47 100.00 1,851.06 100.00 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,159.46 ลา้นบาท 

1,426.58 ล้านบาท 1,202.47 ล้านบาท และ 1,851.06 ล้านบาท ตามลาํดับ สินทรัพยห์ลกัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้นจาํนวน 267.12 ลา้นบาท และ ลดลง 224.11 ลา้น

บาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 23.04 และร้อยละ 15.71 ตามลาํดบั และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มี

สินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้นจาํนวน 648.59 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.94 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 

112.42 ลา้นบาท 288.08 ลา้นบาท 87.50 ลา้นบาท และ 254.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.70 ร้อยละ 20.19 ร้อย

ละ 7.28 และร้อยละ 13.77 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวจาํนวน 197.95 ลา้นบาท 298.13 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 17.07 ร้อยละ 20.90 ของสินทรัพย์รวม ตามลาํดับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหน้ีและ

พนัธบัตรรัฐบาล การเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวมีสาเหตุหลกัมาจากการกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานท่ี

เพ่ิมขึ้นหลงัจากการรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปี 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมจาํนวน 

492.34 ลา้นบาท 402.98 ลา้นบาท 385.91 ลา้นบาท และ 594.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.46 ร้อยละ 28.25 

ร้อยละ 32.09 และร้อยละ 32.12 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้นการลงทุนในโครงการ EPC Contract 

ของ NFCT เป็นหลกั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมจาํนวน 445.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 

จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนรวมจาํนวน 

58.90 ลา้นบาท 35.33 ลา้นบาท 413.62 ลา้นบาท และ 331.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.08 ร้อยละ 2.47 ร้อยละ 

34.40 และร้อยละ 17.90 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดบั โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นผลมาจาก

การจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการ EPC Contract ของ NFCT เป็นหลกั 

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินทั้งหมดจาํนวน 200.51 ลา้นบาท 

415.49 ลา้นบาท 268.72 ลา้นบาท และ 939.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินเพ่ิมขึ้นจาํนวน 214.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107.22 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเน่ืองจากบริษทัมีการใชว้งเงินเครดิตจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหน้ีสินลดลงจาํนวน 146.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.32  โดยสาเหตุหลกัของการ

เปล่ียนแปลงของหน้ีสินรวมมาจากการลดใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มี

หน้ีสินเพ่ิมขึ้นจาํนวน 670.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 249.66 สาเหตุหลกัเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ก่อสร้างโครงการ EPC Contract ของ NFCT ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ และการเพ่ิมขึ้นหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ

นาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 958.95 ลา้น

บาท 1,011.09 ลา้นบาท 933.75 ลา้นบาท และ 911.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นจาํนวน 52.14 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.44 จากปีก่อนหน้า ณ วนัท่ี 31 
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ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง 77.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.65  และ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 ลดลงจาํนวน 22.30 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.39 จาก ณ ส้ินปี 2561 การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้น มี

สาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน และการลดลงของภาษีเงินไดจ้ากการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

ตดับญัชี ส่วนการลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลกัมาจากขาดทุนสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน และสําหรับการลดลงของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากขาดทุนสุทธิ

จากการดาํเนินงาน  

5.2.2 ตารางสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2560-2562 และงวด 6 เดือนของปี 2563 

ผลการดําเนินงานรวม 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ 990.67 89.98 1,085.92 92.03 1,080.75 91.46 347.36 86.81 

รายไดจ้ากการให้บริการ 110.34 10.02 94.07 7.97 100.90 8.54 52.76 13.19 

รวมรายได้ 1,101.01 100.00 1,179.99 100.00 1,181.65 100.00 400.12 100.00 

ตน้ทุนการขายเคมีภณัฑ์ 795.69 72.27 929.99 78.82 974.69 82.49 305.77 76.42 

ตน้ทุนบริการ 24.63 2.24 18.11 1.53 19.50 1.65 11.44 2.86 

รวมต้นทุนขายและบริการ 820.32 74.51 948.10 80.35 994.19 84.14 317.21 79.28 

กําไรขั้นต้น 280.69 25.49 231.89 19.65 187.46 15.86 82.91 20.72 

รายไดอ่ื้น 27.73 2.52 15.14 1.28 27.31 2.31 5.39 1.35 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 46.96 4.26 48.44 4.10 43.15 3.65 15.58 3.89 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 143.83 13.06 155.37 13.17 154.03 13.03 61.76 15.43 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆ 0.35 0.03 0.33 0.03 - -   31.61  7.90 

ตน้ทุนทางการเงิน 0.88 0.09 2.82 0.23 16.41 1.39 6.82 1.70 

รวมค่าใช้จ่าย 192.02 17.44 206.96 17.53 213.59 18.07 115.77 28.92 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 116.40 10.57 40.07 3.40 1.18 0.10 (27.47) (6.85) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 97.79 8.88 10.85 0.92 (36.13) (3.06) 5.17 1.28 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี/งวด 214.19 19.45 50.92 4.32 (34.95) (2.96) (22.30) (5.57) 

รายได้จากการดําเนินงาน 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากรายไดจ้ากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ และรายไดจ้ากการให้บริการ ในปี 2560 – 2562 

และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 1,101.01 ลา้นบาท 1,179.99 ลา้นบาท 1,181.65 ลา้น

บาท และ 400.12  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ์จาํนวน 990.67 ลา้น

บาท 1,085.92 ลา้นบาท 1,080.75 ลา้นบาท และ 347.36  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2561 รายไดจ้ากการจาํหน่าย

เคมีภณัฑ์เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าจาํนวน 95.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.61มีสาเหตุมาจากราคาตลาดของ

เคมีภณัฑ์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะกรดกาํมะถนัจากการท่ีอุปทานในตลาดโลกขาดแคลน แม้ว่าปริมาณการขาย

เคมีภณัฑ์จะลดลงเล็กน้อย และในปี 2562 รายไดจ้ากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ลดลงจากปีก่อนหน้าจาํนวน 5.17 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.48 มีสาเหตุมาจากราคาตลาดของเคมีภณัฑท่ี์เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะกรดกาํมะถนัจากการท่ี

อุปทานในตลาดโลกขาดแคลน และรายไดจ้ากการขายแอมโมเนียลดลง เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่มีปริมาณการซ้ือท่ี
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ลดลงเน่ืองจากลูกคา้มีการเปล่ียนกระบวนการผลิต และสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 รายไดจ้ากการจาํหน่าย

เคมีภณัฑล์ดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้จาํนวน 177.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.26 ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

ราคาตลาดของเคมีภณัฑท่ี์ลดลงโดยเฉพาะกรดกาํมะถนัและรายไดจ้ากการขายแอมโมเนียลดลง เน่ืองจากลูกคา้ราย

ใหญ่มีปริมาณการซ้ือท่ีลดลงเน่ืองจากลูกคา้มีการเปล่ียนกระบวนการผลิต  

ต้นทุนการขายเคมีภัณฑ์และอัตรากําไรขั้นต้น 

ในปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีตน้ทุนขายเคมีภณัฑ์จาํนวน 795.69 ลา้นบาท 929.99 

ลา้นบาท 974.69 ลา้นบาท และ 305.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 19.68 ร้อยละ 14.36 ร้อย

ละ 9.81 และร้อยละ 15.24 ตามลาํดับ อัตรากาํไรขั้นต้นของบริษทัฯ ในแต่ละงวดมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อย 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายเคมีภณัฑซ่ึ์งกาํหนดให้ราคาขายอา้งอิงกบัราคาในตลาดโลก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจาํนวน 190.79 

ลา้นบาท 203.81 ลา้นบาท 197.18 ลา้นบาท และ 77.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายใน

การขายและบริหารเพ่ิมขึ้น 13.02 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.82 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุมาจากค่าขนส่งไป

ยงัลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลกระทบของราคานํ้ ามนั และบริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการ

ขยายธุรกิจในอนาคต ในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลง 6.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.26 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากค่าขนส่งไปยงัลูกคา้ท่ีลดลงจากการขายแอมโมเนียท่ีลดลงและ

ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลง (กลบัรายการตั้งคา้งจ่ายโบนสัปี 2561) และสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มี

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 33.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.96 ซ่ึงมีสาเหตุ

มาจากค่าขนส่งไปยงัลูกคา้ท่ีลดลงจากการขายแอมโมเนียท่ีลดลง,ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลงและค่าท่ีปรึกษาโครงการ

ลดลง 

รายได้อ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีไม่ใช่รายการจากการดําเนินงานปกต ิ

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจาํนวน 15.14 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 12.59 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 45.40 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า เน่ืองจากรายไดยิ้ปซั่มลดลง กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นลดลง รายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญจากการไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้ลดลง 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจาํนวน 27.31 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 13.03  ลา้นบาท หรือร้อยละ 91.25 เม่ือเทียบกบัปี

ก่อนหนา้ เน่ืองจากรายไดยิ้ปซัม่เพ่ิมขึ้น กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจาํนวน ซ่ึงลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 16.43 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 75.30 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากรายไดยิ้ปซั่มสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีลดลง และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

ไม่ใช่รายการจากการดาํเนินงานปกติเพ่ิมขึ้น 31.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 100.00 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการตั้งสํารอง

ดอ้ยค่าสินทรัพยเ์พ่ือขาย 

กําไรสุทธิ 

ในปี 2560 – 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 214.19 ลา้นบาท 50.92 ลา้นหรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิร้อยละ 

19.45 ร้อยละ 4.32 ในปี 2562 และงวด 6  เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 34.95 ลา้นบาท และ 22.30 
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ลา้นบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสุทธิร้อยละ 34.95 และร้อยละ 22.30 ตามลาํดบั การลดลงของกาํไร

สุทธิในปี 2561 และ 2562 มีสาเหตุจากตน้ทุนขายสินคา้สําเร็จรูปมีมูลค่าสูงขึ้นตามราคาขายของตลาดโลก และ

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 29.54 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 408.01 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตน้ทุนขายสินคา้สาํเร็จรูปมีมูลค่าสูงขึ้นตามราคาขายของตลาดโลก  

5.2.3 ปัจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัทฯ  

(1) ความเส่ียงจากข้อจํากัดของสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 

บริษทัฯ ไดเ้ช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจาก กนอ. เพ่ือประกอบกิจการผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (Bulk 

Blending Fertilizer) ท่ีไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และการซ้ือมาขายไปปุ๋ ยเคมีทุก

ชนิด ยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกาํมะถนั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บความยินยอมจาก 

กนอ. ซ่ึงสัญญาเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจะหมดอายลุงในปี พ.ศ. 2565 โดยในสัญญาเช่าระบุเป็นคาํมัน่ว่าหากบริษทัฯ 

ประสงค์จะเช่าท่ีดินจะตอ้งแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาให้เช่า

ต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกาศกาํหนด บริษทัฯ จึงมีเพียงความเส่ียงเฉพาะ

เร่ืองอตัราค่าเช่าใหม่ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายภายหลงัปี 2565 เป็นตน้ไป 

(2) ความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบสําคัญหรือเคมีภัณฑ์ผันแปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้เคมีภณัฑ์ต่างๆ มาขายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศ โดย

วตัถุดิบสาํคญัหรือเคมีภณัฑมี์ลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ท่ีมีความผนัผวนไปตามราคาซ้ือขาย

ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั อนัเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ

บริษทัฯ ปัจจุบันราคาซ้ือขายวตัถุดิบสําคญัหรือเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกมีความผนัผวนและเคล่ือนไหวเร็ว 

บริษทัฯ จึงบริหารความเส่ียงโดยการกาํหนดโครงสร้างราคาเสนอขายจากต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละ

ช่วงเวลา รวมถึงบริหารระดบัสินคา้คงคลงัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือลด

ความเส่ียงจากความผนัผวนดา้นราคา 

(3) ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

บริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่ จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั อิวิคท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกคา้จากการจาํหน่าย

แอมโมเนีย คิดเป็นร้อยละ 20.70 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ และบริษทั ศกัด์ิศรีอุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึง

เป็นลูกคา้จากการจาํหน่ายกรดกาํมะถนัและใชบ้ริการคลงัสินคา้เหลว คิดเป็นร้อยละ 48.88 ของรายไดจ้ากการ

ขายและบริการ ซ่ึงลูกคา้ทั้ง 2 รายมีความสัมพนัธ์เป็นคู่คา้ท่ีดีกบับริษทัฯ เกินกว่า 10 ปี โดยบริษทัฯ ไดส้ร้าง

ความเช่ือมัน่และไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ ดว้ยการร่วมบริหารการจดัการในรูปแบบ Supply Chain ตั้งแต่

ขั้นตอนเตรียมการส่ังซ้ือ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และการส่งมอบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัสามารถให้บริการจดัส่งสินคา้กบัลูกคา้ในกรณีเร่งด่วนได ้และมีหน่วยงานซ่อมบาํรุงท่ี

พร้อมให้การบริการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกคา้ หากมีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัระบบจ่ายสินคา้ขดัขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ เองก็มีนโยบายในการบริหาร

ความเส่ียงของตนเองเช่นกัน โดยจะไม่มีนโยบายการส่ังซ้ือจากผูจ้ ัดจําหน่ายเพียงรายเดียว เพ่ือป้องกัน

เหตุการณ์หยุดชะงกัของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้น โอกาสท่ีบริษทัฯ จะสูญเสียลูกคา้

รายดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 
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(4) ความเส่ียงของการพึง่พงิผู้จัดจําหน่าย (Vendor) รายใหญ่ 

บริษทัฯ ลดความเส่ียงของการพ่ึงพิงผูจ้ ัดจาํหน่าย (Vendor) รายใหญ่ โดยการจัดซ้ือแอมโมเนียและกรด

กาํมะถันจากผูจ้ ําหน่ายมากกว่า 1 ราย นอกจากน้ี ในปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตนําเข้าวตัถุอันตราย

แอมโมเนียจากแหล่งผลิตต่างๆ สํารอง จาํนวน 9 แหล่งผลิต และใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตรายกรดกาํมะถนั

จากแหล่งผลิตต่างๆ สาํรอง จาํนวน 16 แหล่งผลิต พร้อมนาํเขา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor) ใน Vendor list ของ

บริษทัฯ 

(5) ความเส่ียงจากการมีผู้นําเข้ารายใหม่เกิดขึน้ 

ปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้แอมโมเนียและกรดกาํมะถนัมาเพ่ือจาํหน่ายจาํนวนน้อยราย เน่ืองจากผูน้าํเขา้ตอ้งมีความ

พร้อมทางดา้นสถานท่ีจดัเก็บ ถงับรรจุเคมีภณัฑ ์และท่าเทียบเรือสาํหรับสินคา้เหลว ซ่ึงตอ้งใชข้นาดเงินลงทุน

ท่ีสูง และตลาดเคมีภัณฑ์ดังกล่าวเป็นตลาดก่ึงผูกขาดของผู ้ใช้น้อยราย จึงไม่จูงใจในการเข้ามาของ 

ผูน้าํเขา้รายใหม่ท่ีตอ้งมีความพร้อมในดา้นเงินลงทุน ท่าเทียบเรือ ถงับรรจุเคมีภณัฑ ์ระบบการขนส่งสินคา้ท่ีมี

มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการพฒันาการให้บริการและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ 

รวมถึงการติดตามขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการตลาด เพ่ือนาํมาปรับกลยทุธ์ทางการตลาด 

(6) ความเส่ียงในการขนส่งแอมโมเนยีและกรดกาํมะถัน 

(ก) การขนส่งทางทะเล 

บริษทัฯ มีการขนส่งทางทะเลโดยใชเ้รือบรรทกุสินคา้เหลวเป็นยานพาหนะในการขนส่ง ซ่ึงเป็นการนาํ 

แอมโมเนียและกรดกาํมะถนัท่ีได้จากผูจ้ ัดจาํหน่ายเขา้เก็บในถงับรรจุเคมีภณัฑ์ท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด จังหวดัระยอง ซ่ึงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัท่าเทียบเรือ โดยทางบริษทัฯ มี

นโยบายในการร่วมคดัเลือกเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัและเหมาะสมต่อการขนถ่าย

สินคา้เหลว รวมทั้งบริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํประกนัภยัสินคา้ทางทะเลระหว่างการขนส่งสินคา้ เพ่ือเป็น

การลดความเส่ียงท่ีจะมีต่อบริษทัฯ 

(ข) การขนส่งทางบก 

บริษทัฯ มีนโยบายการว่าจา้งบริษทัฯ ท่ีประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งแอมโมเนีย ซ่ึงตอ้งเป็นบริษทั

ขนส่งท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพาหนะท่ีใชใ้นการ

ขนส่งแอมโมเนียไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและได้

มาตรฐานตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งพนักงานขบัรถก็ไดรั้บใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในการขนส่งทางบก นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยงัมีทีมงานตรวจสอบการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และหากในระหว่างการ

ขนส่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีจะนํามาซ่ึงความสูญเสียและอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและการ

ดาํเนินการของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจากบริษทัผูข้นส่งดงักล่าวได ้

สําหรับการขนส่งกรดกํามะถัน บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีประกอบธุรกิจรับบริการขนส่งกรด

กาํมะถนั เน่ืองจากเง่ือนไขในการซ้ือขายกรดกาํมะถนัในปัจจุบัน ลูกค้าจะต้องจัดหารถขนส่งกรด
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กาํมะถนัมารับสินคา้ท่ีคลงัเก็บท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่มี

ความเส่ียงในการขนส่งกรดกาํมะถนัทางบกแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีมาตรการในการ

กาํกบัขั้นตอนการขนถ่ายสินคา้ ณ จุดรับสินคา้ ตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภยัของบริษทัฯ 

(7) ความเส่ียงของนโยบายภาครัฐ 

บริษทัฯ มีท่าเทียบเรือ คลงัสินคา้และคลงัสินคา้เหลวอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงการประกอบธุรกิจ

ของบริษทัฯ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจท่ีอาจ

ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาจไดรั้บผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ของพ้ืนท่ีใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เวน้แต่จะลงทุนซ้ือโควตาการปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี จาก

นโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงจะมีโครงการพฒันาท่าเรือในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ

แข่งขนั และจูงใจให้ผูป้ระกอบการมาลงทุนในภาคตะวนัออก รัฐบาลอาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการ

ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ้น ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ สามารถพฒันา

โครงการบนพ้ืนท่ีเช่าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดห้ลากหลายขึ้น 

(8) ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากเกิดอุบติัเหตุ 

หรือความผิดพลาดในการปฏิบติังาน อาจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนการพฒันาธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ 

รวมถึงภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน และดาํเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการศึกษาและ

พฒันาในการกาํหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การจดักิจกรรมเนน้การสร้าง

วฒันธรรมในความปลอดภยั การป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการ

ส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้เขา้ใจการบริหารจดัการดา้นความเส่ียง รวมถึงมาตรการป้องกนั

เพ่ือควบคุมดา้นกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ 

(9) ความเส่ียงด้านการเงิน 

(ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการนาํเขา้สินคา้ท่ีผูข้ายกาํหนด

ราคาซ้ือขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว

อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้นาํเขา้ไม่สอดคลอ้งกบัราคาขายสินคา้ บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะลด

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ

ไวอ้ย่างชดัเจนในการซ้ือสินคา้มาขาย หรือทาํสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้ากบัธนาคารในช่วงท่ี

เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว รวมทั้งทาํสัญญาซ้ืออตัรา

แลกเปล่ียนล่วงหนา้ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการชาํระราคาค่าสินคา้ 
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ในปี 2562 บริษทัฯ มีภาระท่ีตอ้งชาํระเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้กบัผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ จาํนวน

เงินประมาณ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 100 ของจาํนวนดงักล่าว โดยบริษทัฯ ไดบ้ริหารความ

เส่ียงโดยการจดัทาํสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการชาํระราคาค่าสินคา้   

(ข) ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 40.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของลูกหน้ี

การคา้ ซ่ึงเป็นหน้ีระหว่างดาํเนินคดีท่ีเกิดจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีท่ีเกิดก่อนปี 2549 จาํนวน 

12.82 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 0.05 

ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี อยา่งไรก็ตามในการขายสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ท่ีเป็น

เงินเช่ือจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัวงเงินสินเช่ือจากคณะกรรมการสินเช่ือของบริษทัฯ จึงมีความ

เส่ียงจากการให้สินเช่ือดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้บริหารความเส่ียงโดยการให้

สินเช่ือระยะส้ัน หรือเรียกเก็บเงินค่าสินคา้และบริการล่วงหน้าจากลูกคา้ ทาํให้ความเส่ียงจากการให้

สินเช่ือลดลง 

(10) ความเส่ียงด้านกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งมีใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมเจา้ท่า การนิคมอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และกรมศุลกากร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ ได้มีการดาํเนินการกาํกับท่ีดีและติดตามให้มีการปฏิบติัถูกตอ้งตาม

กฎระเบียบของทางราชการ รวมถึงใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทาํให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

เช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มีปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตต่างๆ 

5.3 รายช่ือผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันท่ีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

5.3.1 ผู้บริหาร 

รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นพฒันาธุรกิจ และ 

รักษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นปฏิบติัการ 

3. นางบงกช รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร 

4. นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน 

5.3.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุ้นตามบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2563 ของบริษทัฯ (Record Date) ล่าสุด ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี  
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รายช่ือ จํานวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1 กลุ่มครอบครัวรัตนสุวรรณทวี 695,071,302 63.90 

1.1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 690,329,994 63.46 

1.2 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี 4,741,302 0.44 

1.3 นายสาวธัญญานุช รัตนสุวรรณทวี 2 0.0000002 

1.4 นางกุลยารัตน์ รัตนสุวรรณทวี 2 0.0000002 

1.5 นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี 2 0.0000002 

2 บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จาํกดั 176,000,000 16.18 

3 Bentayga Holding Limited 86,000,000 7.91 

4 นายเอเซีย ภุขนัอนนัต ์ 28,164,000 2.59 

5 นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชยั 23,885,000 2.20 

6 นายวิสูต กจัฉมาภรณ์ 9,600,000 0.88 

7 นางสาวรภทัภร ตรงวงศา 9,000,000 0.83 

8 นายสิตมน องัศธรรมรัตน ์ 5,912,761 0.54 

9 นายอาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 4,759,000 0.44 

10 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 49,440,993 4.53 

รวม 1,087,833,056 100.00 

 

5.4 ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

- ไม่มี - 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพยีงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

แหล่งเงินทุนของ NFCW ในการก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยค่าก่อสร้างโครงการฯ จาํนวน 201.67 ลา้น

บาท (ซ่ึงไดร้วมประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระหว่างก่อสร้าง ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี จาํนวนประมาณ 100.95 ลา้นบาทไวแ้ลว้), ค่าประกนัสัญญาเช่าท่ีดินกบั กนอ. 

จาํนวน 96.83 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้างจาํนวนประมาณ 8.50 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่างก่อสร้าง รวมมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ินจาํนวนประมาณ 307.00 ล้านบาท ซ่ึงแหล่งเงินลงทุนของ

โครงการน้ีจะมาจาก (1) เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ซ่ึง NFCW เป็นผูกู้ ้จาํนวน 100 ลา้นบาท และ (2) เงินทุนของ NFCW 

จาํนวน 207.00 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ จะเพ่ิมทุนให้แก่ NFCW จาํนวน 195.00 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือบริษทัฯ จะใชจ้าก

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

ในขณะท่ีประมาณการค่าเช่าท่ีดินและค่าบาํรุงรักษาส่ิงอาํนวยความสะดวกกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทยภายหลงัระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงมีระยะเวลา (ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 29 ปี จาํนวน 4,111.47 ลา้นบาทนั้น 

NFCW จะใชก้าํไรจากการประกอบกิจการภายหลงัจากท่ีก่อสร้างโครงการฯ เสร็จแลว้เพ่ือชาํระให้แก่ กนอ.  

ดงันั้น การเขา้ทาํรายการคร้ังน้ีจึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 
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7. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีคดีหรือขอ้เรียกร้องท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงอยูร่ะหว่างการดาํเนินการ ดงัน้ี 

ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดย

บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษทัฯ ในฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั และในฐานะเจา้หน้ี ไดย่ื้น

คาํขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ เป็นเงินจาํนวน 673.25 ลา้นบาท โดยการนดัประชุมเจา้หน้ีคร้ังแรกไดเ้ล่ือน

การประชุมจากเดือน มีนาคม 2563 เป็นเดือนตุลาคม 2563 

8. ผลประโยชน์หรือรายการท่ีเกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ท่ีถือหุ้นท้ังทางตรงหรือ

ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ10 ขึน้ไป 

รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงวด 6 

เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย: ลา้นบาท 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 
6 เดือนของปี 

2563 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จํากัด  

ลกัษณะธุรกิจ 

- ให้บริการขนส่งเคมีภณัฑ ์ 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 1.05 0.52 

รายไดค้่าชดเชยความเสียหาย - 0.01 

ค่าจา้งขนส่งแอมโมเนีย 48.55 18.93 

ซ้ือทรัพยสิ์น - 0.13 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์

บรรจุและจดัเก็บแอมโมเนีย 

2.07 0.39 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 0.01 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.19 0.19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2.14 6.18 

เงินทดรองและเงินจ่ายล่วงหน้า 10.45 - 

2. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการขนส่งทางนํ้า 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 99.35 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวีถอืหุ้นร้อยละ 0.65 และนาง

บงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น  

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบ

เรือ 

7.08 3.77 

รายไดจ้ากการให้บริการ

คลงัสินคา้ 

2.10 0.90 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ 0.34 0.63 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิง 

ปลูกสร้างคลงัรังสิต 

1.08 0.57 

ค่าบริการรถรับ-ส่งพนกังาน 1.20 0.66 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 0.04 - 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 0.04 - 

ค่าซ้ือรถบรรทุก - 0.30 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2.68 2.01 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7.34 7.36 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 
6 เดือนของปี 

2563 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1.97 

3. บริษัท เอ็น พี มารีน จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการท่าเทียบเรือจดัเก็บสินคา้บริการขนส่งทางนํ้ า 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 98.33 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวีถอืหุ้นร้อยละ 1.67 นาง

บงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น  

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ พลเอก มนตรี สงัขทรัพย ์

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 0.97 0.18 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

คลงัสุราษฎร์ธานี 

0.72 0.38 

ค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปา 

คลงัสุราษฎร์ธานี 

0.05 0.02 

ค่าบริการชัง่นํ้าหนกัรถบรรทุก

แอมโมเนีย 

0.03 0.01 

ค่าบริการพ้ืนท่ีสํานกังาน - 0.01 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.05 0.06 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.08 0.08 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 1.31 

4. บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการขนส่งทางบนและทางนํ้า  

- ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 99.86 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 0.14 นาง

บงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น และนายวิบูลย ์รัศมีไพศาล ถือ

หุ้น 1 หุ้น 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 0.22 0.03 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.03 0.01 

5. บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการขนส่งทางทะเลและชายฝ่ัง 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 97.67 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้นร้อยละ 2.33 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

รายไดจ้ากการให้ 

บริการท่าเทียบเรือ 

0.61 - 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 0.03 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.01 0.01 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.01 - 

6. บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการให้เช่าเรือลาํเลียง เรือกล ดนั ลาก จูง และเร่ือบนัทุกสินคา้ 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 30.00 และนางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

รายไดจ้ากการให้บริการ 

ท่าเทียบเรือ 

- 0.01 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2562 
6 เดือนของปี 

2563 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

 

7. บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก  

(ประเทศไทย) จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- จดัจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1.60 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.71 4.71 

8. บริษัท เอ็นโฮลดิ้ง จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการให้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร และจดัหาให้ซ่ึงส่ิงอาํนวยความสะดวก

ในการใชพ้ื้นท่ี 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้นร้อย

ละ 99.99 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 1 หุ้น และนาง

บงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน 3.84 2.08 

ค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปาอาคาร

สาํนกังาน 

0.23 0.11 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 0.18 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.06 - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 0.51 0.38 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 7.38 

เงินมดัจาํ 0.96 0.38 

9. บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จํากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 

- บริการขนส่งทางบก 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

- มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั ไดแ้ก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 90 หุ้น 

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้น 10 หุ้น และนางบงกช รุ่งกร

ไพศาล ถือหุ้น 1หุ้น  

- มีกรรมการร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นางบงกช รุ่ง

กรไพศาล และนายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 0.03 - 

   

9. สรุปสาระของสัญญาท่ีสําคัญๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ มีสัญญาสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(1) สัญญาซ้ือแอมโมเนีย 

คู่สัญญา  : PCM (Thailand) Company Limited  
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รายละเอียดสัญญา  : สัญญาสําหรับการจัดซ้ือสินค้าแอมโมเนียผ่านการนําเขา้ทางเรือ ซ่ึงมีการกาํหนดกรอบ

ปริมาณนาํเขา้และราคาเป็นไปตามตลาดโลก 

ระยะเวลา : 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 

ในทางปฏิบติั บริษทัฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการคา้กบัผูข้ายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 

เดือน เพ่ือทาํสัญญาฉบบัใหม่  

(2) สัญญาซ้ือกรดกาํมะถนั 

คู่สัญญา  : Glencore International AG Trammo, DMCC Interacid Trading S.A. 

รายละเอียดสัญญา  : สัญญาสําหรับการจดัซ้ือกรดกาํมะถนั ซ่ึงมีการกาํหนดกรอบปริมาณนาํเขา้และราคาตาม

ขอ้ตกลง 

ระยะเวลา : 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 

2563 

1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 

2563 

1 ปี ส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 

ในทางปฏิบติับริษทัฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการคา้กบัผูข้ายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 

เดือน เพ่ือทาํสัญญาฉบบัใหม่ 

(3) สัญญาขายกรดกาํมะถนั 

คู่สัญญา  : บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสาหกรรม จาํกดั บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์

จาํกดั 

รายละเอียดสัญญา  : สัญญาสําหรับการจดัซ้ือกรดกาํมะถนั ซ่ึงมีการกาํหนดกรอบปริมาณการขายและโครงสร้าง

ราคาตามท่ีตกลงกนั 

ระยะเวลา : 1 ปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 1 ปี ส้ินสุด 31 มีนาคม 2564 

ในทางปฏิบติับริษทัฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการคา้กบัผูข้ายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 

เดือน เพ่ือทาํสัญญาฉบบัใหม่ 

(4) สัญญาร่วมดาํเนินงานเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ 

คู่สัญญา  : กนอ. 

รายละเอียดสัญญา  : เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือและพ้ืนท่ีสนบัสนุน จาํนวน 60 ไร่ ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไปนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีกองเก็บและสัมภาระก่อนส่งไปยงัโรงงานในลกัษณะ

ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพ่ือใชไ้ปกิจการของบริษทัฯ (Dedicated Berth) 

ระยะเวลา : 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 29 เมษายน 2569 

ทั้งน้ี ก่อนครบกาํหนดเวลาดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี บริษทัฯ มีสิทธิย่ืนคาํขอต่อ กนอ.เพ่ือ

ขอให้ กนอ. พิจารณาต่อระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีพฒันาท่าเทียบเรือดงักล่าว โดย

บริษทัฯ และกนอ. จะตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาและการให้ผลประโยชน์ตอบแทน

การใชป้ระโยชน์ดงักล่าวในลาํดบัถดัไป 
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10. แบบหนังสือมอบฉันทะท่ีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย

เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ปรากฏตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2563 ของบริษทัฯ 

 


