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 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)         

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563  ของบริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด 
(“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) (“โครงการฯ”) โดยโครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนน I-2 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ได้มาเท่ากับ 4,418.47 ล้านบาท 

โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 238.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 
100 หรือสูงกว่า ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ 
จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ดังนั้นการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ 
(Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning) ในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการในโครงการฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้า
ท ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับเข้าลงทุนในโครงการฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ
ดังกล่าว 

อนึง่ ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
บริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ราคาและเงื่อนไขในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) และพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน์ ผลกระทบ ปัจจัยเส่ียง ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าท า
รายการ โดยสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ดังนี้ 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง 
โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) ซึ่งจะด าเนินการโดย NFCW ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่
บริษัทฯ ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินบางส่วนที่บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินกับทางกนอ. ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้ให้ก่อประโยชน์
สูงสุด การเข้าลงทุนในโครงการฯครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเส่ียงของแหล่งที่มาของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้จากการให้บริการพื้นท่ีเพิ่มเติมจากรายได้หลักของกิจการที่เกิดจากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ และยัง
เป็นการกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งภายหลังการเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะท าให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการท าก าไรที่สูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจในกรณีที่ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ชะลอตัวลง เนื่องจากบริษัทฯ จะยังคงมีรายได้
จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลว การให้บริการคลังสินค้าและลานกองเก็บ รวมถึงการให้บริการลาน
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อและลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวก อีกทางหน่ึง โดยจะเสริมความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจในระยะยาวและเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทฯ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว การเข้าลงทุนในโครงการฯ จะเป็นการลงทุนที่ท าให้ NFCW ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับทางกนอ.แทนสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2565 
โดยจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ NFCW มีสิทธิในการใช้ประโยชน์บนที่ดินเช่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นการ
รับประกันได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถด าเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ของ NFCW ต่อไปได้
อย่างแน่นอนในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามการเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานและระดม
ทุนเพิ่มเติมผ่านการกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ต้องแบกรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ซึ่งท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มลกูค้าหลักของโครงการฯ เป็นผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเกีย่วเนื่อง
กับธุรกิจแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งมเีพียงไม่กี่รายเท่านั้น ท าให้ NFCW มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายได้จากลูกค้าน้อย
ราย และอาจส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อย่างไรก็ตามการเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็น
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เนื่องจากการลงทุนในโครงการฯ ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างต่ า จึงส่งผล
ให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) ของโครงการมีจ านวน 356.70 – 472.91 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) เท่ากับร้อยละ 21.03 – 23.55 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) อยู่ที่ร้อยละ 8.16 – 10.16 โดยโครงการฯ มีระยะเวลาคืนทุนให้ผู้
ถือหุ้น (Equity Payback Period) ท่ี 4 ปี 10 เดือน ถึง 5 ปี ดังนั้นการลงทุนในโครงการฯในครั้งนี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และสูง
กว่าต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้บริษัทฯ ถึง 30 ปี 

 ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบ
โครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้าง
แท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  หน้า 6   

1) ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ 
ซึ่งอาจมีผลท าให้ผลประกอบการของโครงการฯ ต่ ากว่าประมาณการทางการเงิน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้
จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพิ่ม/ลด รายได้จากกรณี
ฐานร้อยละ 1.00 เพื่อให้ครอบคลุมความน่าจะเป็นของรายได้ค่าบริการท่ีเปล่ียนแปลง และปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลด
หรือต้นทุนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ร้อยละ 1.00 จะได้ช่วงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 356.70 – 472.91 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนส าหรับผู้ถือหุ้น(Equity 
IRR) จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 21.03 – 23.55 และมีระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.86 – 5.02 ปี 

2) ความเส่ียงจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทฯ ประมาณการระยะเวลาปรับปรุงและก่อสร้าง
โครงการฯ อยู่ที่ประมาณ 1 ปี ซึ่งจะเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ปี 2564 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้า
มากกว่าที่คาดการณ์จากความล่าช้าของการส่งมอบงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ที่จะรับรู้รายได้ช้ากว่าที่ประมาณการไว้ และมีผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียาวนานกว่าที่คาดการณ์ออกไปอีก อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการฯ โดยหลักจะ
เป็นในส่วนของค่าขนย้ายกองยิปซัมซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีประมาณ 35 ไร่ โดยในการเคล่ือนย้ายกองยิปซัมดังกล่าว บริษัทฯ 
ได้เตรียมการสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ และประวัติผลการท างานดีในการด าเนินการ รวมถึงมี
แผนงานในการประเมินสถานการณ์และติดตามการท างานผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถส่งมอบ
งานตามแผนงานที่วางไว้ 

3) เนื่องจากรายได้จากการให้บริการพื้นท่ีของ NFCW เป็นลักษณะพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าระยะ
ยาวเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อตกลงรายละเอียดราคาและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ จึงยังมี
ความเส่ียงที่ลูกค้าดังกล่าวบอกเลิกไม่มาใช้บริการพื้นที่ของ NFCW อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามจุดประสงค์ใน
การใช้พื้นที่ของลูกค้า ตรวจสอบปริมาณกิจกรรมประกอบโครงสร้างระบบท่อและการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง
บริเวณอ่าวไทย และพิจารณาคู่แข่งในการให้พื้นที่รายอื่นๆแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ปัจจุบัน
ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการพื้นที่ใช้งาน เนื่องจากลูกค้าที่จะมาใช้บริการพื้นที่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่
ให้บริการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งปัจจุบันในทะเลอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น ท่ีจะทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วงระยะเวลา 20 ปีถัดจากนี้ไป ซึ่งต้องด าเนินการ
ทยอยรื้อถอน (De-Commissioning) โดยเฉล่ียปีละ 20-25 แท่น ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงพลังงานซึ่งจากการ
คาดการณ์ของผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ในช่วงระยะเวลา 30 ปี เขตทะเลอ่าวไทยจะต้องมีการ
ด าเนินการผลิตโครงสร้างใหม่ เฉล่ียปีละ 15-20 แท่น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาท่าเรืออ่าวไทยบริเวณอื่น เช่น สัตหีบ 
แหลมฉบัง บางสะพาน เป็นต้น พบว่ามีข้อจ ากัดหลายอย่างเมื่อเทียบกับท่าเรือท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อาทิ 
พื้นที่อยู่ในบริเวณชุมชนพลุกพล่าน มีข้อจ ากัดเรื่องสารพิษ ฝุ่น กล่ิน มีระยะเวลาในการเช่าที่ส้ันเกินไป หรืออาจต้อง
ใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มขั้นตอนและ/หรือค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการให้พื้นท่ีมคีวาม
พร้อมมากขึ้นในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่ NFCW มีความพร้อมในการให้บริการพื้นที่ได้ทันที อีกทั้ง
ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีบริษัทที่ประกอบโรงงานหลอมเหล็ก ลูกค้าที่ มีเศษเหล็กจากการตัดแยก
ชิ้นส่วนแท่นขุดเจาะก็สามารถน ามาขายให้กับโรงงานหลอมเหล็กได้ อีกทั้งพื้นที่โครงการฯ มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ในบริเวณพื้นที่ให้บริการอย่างครบถ้วน สามารถใช้บริการเพื่อด าเนินงานติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่องถึง 30 ปี (ขยาย
ระยะเวลาได้อีก 20 ปี) โดยลูกค้าและกลุ่มที่สนใจในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึงข้อได้เปรียบดังกล่าว พื้นที่บริเวณดังกล่าวจึง
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อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป้าหมายยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้มีแผนส ารอง
โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และมีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจรายอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ เตรียมพร้อมในการเข้าไปเจรจา
ได้ทันที ดังนั้น โอกาสที่พ้ืนท่ีเช่าจะถูกยกเลิก และ/หรือปล่อยทิ้งว่างไว้จึงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สอบถามกรณีที่พ้ืนท่ีโดนยกเลิกและปล่อยทิ้งไว้ พบว่าบริษัทฯ สามารถที่
จะคืนพื้นที่ให้กับ กนอ. ได้โดยไม่ต้องมีภาระค่าเช่าในพื้นที่ที่จะคืน และสามารถคืนพื้นที่ได้เฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ
อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าเช่าในปีแรกซึ่งเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งจะสามารถจ ากัด
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ามาใช้บริการได้ ก็สามารถคืนพื้นที่
ส่วนน้ันไปได้ทันที รายได้ค่าบริการของบริษทัฯ จึงสอดคล้องกับภาระค่าเช่าของบริษัทฯ ที่จ่ายให้กนอ. ท้ังนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการในกรณีที่ไม่มีลูกค้าระยะยาวมาใช้พื้นที่ บริษัทฯ จะมี มูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 218.33 – 247.28 ล้านบาทและ อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) เท่ากับร้อยละ 13.79 – 15.73 ซึ่งยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้
ถือหุ้น (Ke) ที่ร้อยละ 8.16 – 10.16 และยังมีคุ้มค่าในการลงทุน 

4) เนื่องจากการเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการให้บริการกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เพียง 4-5 ราย ดังนั้น รายได้
จากการประกอบธุรกิจของ NFWC จึงขึ้นอยู่กับลูกค้ารายใหญ่เป็นส าคัญ ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลงการใช้บริการ
ของลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่ง ก็อาจส่งผลให้รายได้และก าไรของ NFCW ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ โดย 
NFCW อาจต้องหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทนพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอาจจะท าให้การรับรู้รายได้ล่าช้าหรือต่ ากว่าที่ประมาณ
การณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ในการให้บริการพื้นท่ีของ NFCW ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการส ารวจความต้องการของลูกค้าใน
เบื้องต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้ามีทั้งในส่วนท่ีเป็นลูกค้าระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว ท่ีแจ้งความประสงค์ต้องการใช้พื้นที่
ให้บริการของ NFCW โดยในการให้บริการพื้นที่แต่ละครั้งจะท าในรูปแบบของ Letter of Intend และ/หรือสัญญา
ให้บริการกับลูกค้าในแต่ละราย รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการประเมิน
ปรับเปล่ียนแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่ความเส่ียงที่เกิดจากการให้บริการ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มยังอยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ 

5) ความเส่ียงจากราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าประมาณการ โดย NFCW ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไว้
ประมาณ 100 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าขนย้ายยิปซัม และค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจสูงกว่าประมาณ
การที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากโครงการฯ ตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้มีการจัดท าเอกสารเตรียมการก่อสร้างไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีขอบเขตงานที่ชัดเจน รวมถึงมีการ
จัดท ารายงานการศึกษาเพื่อก าหนดกระบวนการ และขอบเขตการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการให้
ผู้ใหบ้ริการเข้ามาประเมนิราคาอย่างน้อย 3 รายเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงหากมกีารเปล่ียนแปลงจากผู้ให้บริการ
รายใดรายหนึ่ง โดยอัตราค่าบริการยังคงอยู่ในกรอบราคาที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ 

6) ความเส่ียงของแหล่งเงินท่ีใช้ในการเข้าลงทุนในโครงการฯ เนื่องจาก NFCW เป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มเปิดกิจการในช่วงปี 
2561 และยังไม่มีรายได้ที่ชัดเจน จึงมีความเส่ียงอาจไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือไม่สามารถขอ
สินเชื่อตามจ านวนเงินที่ต้องการ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารชี้แจงว่า หาก NFCW ไม่สามารถกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินได้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อาจตอ้งเป็นผู้จัดหาแหล่งเงนิทุนให้ NFCW แทน โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
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มีแผนท่ีจะระดมทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินและ/หรือใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อมา
สนับสนุนโครงการจ านวนประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียด และ
เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงิน ในกรณีท่ีต้องใช้เงินกู้ผ่านบริษัทฯ ท้ังนี้ จากการสอบทานข้อมูลการให้
สนับสนุนแหล่งเงินทุนจากทางสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีหนังสือตอบรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับ NFC 
เพื่อน ามาใช้ในโครงการฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเป็นสินเชื่อที่ครบก าหนดต้องช าระคืน
ภายใน 9 เดือน ซึ่งถือเป็นวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขอต่ออายุเมื่อครบก าหนดช าระ และทยอย
การจ่ายช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี และหากในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินได้ 
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ มาช าระหนี้ในส่วนนี้ ดังนั้น จากการสอบ
ทานข้อมูลแหล่งเงินทุนของโครงการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ และ NFCW จะมี
แหล่งเงินท่ีเพียงพอในการลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยในส่วนของเงื่อนไขการขอต่ออายุกับทางสถาบันการเงิน 
บริษัทฯ และ NFCW ต้องใช้การพิจารณาอย่างเหมาะสม และรอบคอบ เพื่อค านึงถึงความเป็นไปได้และประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

7) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เนื่องด้วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ NFCW เป็นกลุ่มธุรกิจขุดเจาะแท่นปิโตรเลียมทาง
ทะเล ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และอาจส่งผลต่อเนื่องให้ไม่สามารถใช้บริการพื้นที่กับทาง NFCW ได้ 
นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ของ NFCW อีกด้วย 
ส าหรับความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อาจเป็นความเส่ียงในระยะส้ันที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของกิจการ
ส่วนหนึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอยู่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ และลูกค้าได้มีการประชุม และวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับการน าสินค้าขึ้นมายังฝ่ังพื้นดิน และ
ติดตามสถานะการณ์การเปล่ียนแปลงจากภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียงในประเด็นน้ีลงได้ 

8) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ สืบเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการฯ 
ประกอบธุรกิจให้บริการรื้อถอนและสร้างโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐ
ก ากับดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐเปล่ียนแปลงนโยบายการให้สัมปทานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการรื้อถอนและสร้างโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมนั้น นโยบายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ และ NFCW และจะท าให้ประมาณการทางการเงินของ NFCW ไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามกิจการได้มีมาตรการในการติดตามกฎหมายหรือประกาศที่มีการออกใหม่ และมี
ผลกระทบหรือเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
กรณีฐาน (Base Case) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) ของโครงการฯ เท่ากับ 409.82 
ล้านบาท ทั้งนี้  หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่ เกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว อาจส่งผลให้  
ผลประกอบการในอนาคตของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือท าให้ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
เปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลต่อเนื่องให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) ที่ประเมินได้ตาม
วิธีนี้เปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ต่อสมมติฐานในวิธีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคา



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  หน้า 9   

ยุติธรรมของโครงการฯ บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของโครงการฯ มี 2 ปัจจัยคือ (1) การเปล่ียนแปลงของรายได้ของ
โครงการฯ และ (2) ต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดให้มี
การเปล่ียนแปลงของรายได้เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1.00 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอัตรา
ค่าบริการที่อาจเกิดขึ้น และ ก าหนดการเปล่ียนแปลงของต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) เพิ่มขึ้น/
ลดลง ร้อยละ 1.00 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นอาจมีความผันผวน จากอัตราผลตอบแทนปราศจากความ
เส่ียง ค่าความแปรปรวนของกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของตลาดฯ ซึ่งจะได้มูลค่ายุติธรรมโดยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 356.70 – 472.91 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ส าหรับผู้ถือหุ้น(Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 21.03 – 23.55 และระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.86 – 5.02 ปี 

จากการวิเคราะห์ค่าความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ดังกล่าวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

จากการพิจารณาเงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทฯ และ NFCW จะต้องด าเนินการเพื่อท าสัญญาเช่าฉบับใหม่กับ กนอ. และ
เงื่อนไขการเข้าท ารายการภายหลังการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติธุรกิจที่มิได้มีเงื่อนไขใดที่จะท าให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ 

และจากการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวในรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น
ควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดงันี้ 
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1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย ์

1.1.1 วัตถุประสงค์ ที่มาของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด 
(“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) (“โครงการฯ”) โดยโครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนน I-2 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินที่จะ
ได้มาเท่ากับ 4,418.47 ล้านบาท 

การเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 238.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 100 
หรือสูงกว่า ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง
ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

ดังนั้นการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ 
(Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning) ในครั้งนี้ ท าใหบ้ริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการในโครงการฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้า
ท ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ส่วนที่ 1: รายละเอียดโดยทัว่ไปของรายการ   



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                       ส่วนที่ 1 หน้า 12 

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับเข้าลงทุนในโครงการฯ รวมทั้งจัดส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการดังกล่าว 

1.1.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ พัฒนาพื้นที่หลังท่าเทียบเรือให้เกิดประโยชน์ โดย
การให้บริการพื้นที่แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้พื้นที่หลังท่าเทียบเรือ เพื่อใช้ในการกองเก็บสินค้าก่อนน าเข้า  และ/หรือส่งออก การ
จัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการก่อสร้าง รวมถึงการประกอบและติดตั้ง /ลานรื้อ/ตัดแยก ชิ้นส่วนโครงการแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน (De-Commissioning) ที่หมดอายุการใชง้านแล้วมาบริหารจดัการอย่างถูกต้อง รวมถึงการประกอบและติดตั้งโครงสร้าง
ใหม่ เข้าไปทดแทน ซึ่งเป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจส าคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทด้วย 

 
ในการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้พื้นที่หลังท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการที่

รับประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการที่ให้บริการรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) ตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ จะด าเนินการโอน
สิทธิการเช่าและ/หรือคืนที่ดินบางส่วน ในเขตนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด จ านวนประมาณ 252.17 ไร่ (จากพื้นที่รวมทั้งส้ิน
ประมาณ 596.33 ไร)่ เนื่องจากปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีส่ิงปลูกสร้างและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเป็น
การเปิดโอกาสให้ NFCW เข้ามาใช้ประโยชน์บนสิทธิการเช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อด าเนินธุรกิจบริการพัฒนาพื้นที่ในการให้บริการ

NFC 
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์ให้บริการโลจิสติกสแ์ละคลัง
เก็บสินค้าเหลว ใหบ้ริการคลังสินค้าและลานกอง

เก็บ 

แอมโมเนีย/กรดก ามะถัน
บริการคลังสนิค้าเหลว 
บริการพื้นที่กองเก็บ 

NFCT ให้บริการด้านโลจิสติกส์ผา่นทางระบบท่อขนส่ง 
และคลังเก็บสินค้าเหลว 

ผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง 

NFCW 

ให้บริการพื้นทีก่องเก็บสินค้า เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ รวมถึงลานประกอบและติดตัง้/ลานรื้อ/
ตัดแยก ชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

ผู้ใช้บริการพื้นท่ีหลังท่าเทียบเรือ 

ผูร้ับจ้างประกอบการติดต้ัง/ลาน

รื้อ/ตัดแยก ชิ้นส่วนโครงสร้าง

แท่นขุดเจาะน้ ามัน 
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กับผู้ประกอบการฯ ที่ต้องการใช้พื้นที่บริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะเป็นการใช้
ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยโครงการฯของ NFCW จะเช่าพื้นที่เดิมของ NFC จ านวน 180.40 ไร่ 
และขอเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีกจ านวนประมาณ 54.32 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ที่ใช้ในโครงการฯ ทั้งส้ินประมาณ 234.72 ไร่ ส าหรับพื้นที่
จ านวนประมาณ 68.06 ไร่ ส่วนหนึ่งทางบริษัทฯ จะขอคืนพื้นที่ให้กับ กนอ. และพื้นที่จ านวน 3.71 ไร่ บริษัทฯ จะใช้เป็นถนน
เพื่อเป็นทางเข้าออกของโครงการฯ และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือ ดังนี ้ 

แผนภาพแสดงพื้นที่โครงการฯ บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ: 

 พื้นที่โครงการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) จ านวน 234.72 ไร ่ 

  

 พื้นที่ที่บริษัทฯ จะคืนให้ กนอ. เพื่อใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนท่าเทียบเรือ MIT จ านวน 68.06 ไร ่
  

 พื้นที่ที่บริษัทฯ จะคืนเพ่ือท าถนนเป็นทางเข้าออก จ านวน 3.71 ไร ่
  

 พื้นที่โครงการ Tank Farm ของ NFCT 

ทั้งนี้ NFCW จะใช้ประโยชน์ในสิทธิการเช่าที่ดินจ านวนประมาณ 234.72 ไร่ตามข้างต้น เพื่อพัฒนาพื้นที่รองรับการ
ให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการพิ้นที่หลังท่าเทียบเรือ และผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel 
Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning) พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก โดย NFCW จะเป็นผู้เช่าที่ดินโดยตรงจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
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ไทย และมีระยะเวลาการเช่าที่ดินเท่ากับ 30 ปี และขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 20 ปี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า NFCW จะสามารถ
ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2563 นี ้

โดยที่มาของโครงการฯ ในครั้งนี้ เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ต้องการใช้ประโยชน์บนพ้ืนท่ีหลังท่าเทียบเรือ จากการท่ีมีกลุ่ม
ลูกค้าแสดงเจตนาในการขอใช้บริการพื้นที่หลังท่าเทียบเรือเพื่อใช้ในการกองเก็บสินค้า หรือวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงลูกค้าที่
ให้บริการติดตั้งและประกอบแท่นขุดเจาะน้ ามัน กอปรกับ ในปัจจุบันทะเลอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมทั้งส้ิน
ประมาณ 500 แท่น มีแท่นขุดเจาะจ านวนมากที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 20-30 ปี และอาจจะไม่คุ้มค่าในการใช้งานต่อไป 
ซึ่งจะต้องน ามาจัดการโดยผ่านกระบวนการจัดการท่ีได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนท่ีจะต้องด าเนินการร้ือถอน (De-Commissioning) 
และด าเนินการผลิตโครงสร้างใหม่ (Module Fabrication) โดยทาง NFCW มีแผนด าเนินงานการให้บริการในโครงการฯ 2 
ระยะ คือ  

1) แผนระยะส้ันและระยะกลาง ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการพื้นที่ลานกองเก็บสินค้า ลูกค้าที่ใช้
พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงลูกค้าที่รับบริการประกอบ/ติดตั้งโครงสร้าง และลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วน
โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้รับเหมากิจกรรมถมทะเล
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และผู้ประกอบกิจการธุรกิจประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและ
ระบบท่อ และธุรกิจรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน ซึ่งปัจจุบัน NFCW ได้น าเสนอหนังสือเสนอ
บริการให้แก่ ผู้ประกอบการดังกล่าวนี้ จ านวน 5-8 ราย เพื่อพิจารณาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าภายหลังได้รับ
อนุมัติโครงการฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเจรจาท าสัญญากับลูกค้าแต่ละราย และสามารถให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าระยะส้ัน และระยะกลางได้ทันที 

 
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) : แผนผังการใหบ้ริการพื้นที่ระยะสัน้ และระยะกลาง 

เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการการให้บริการพื้นที่ระยะส้ันและระยะกลาง NFCW จะให้บริการพื้นที่แบบ
ลานโล่งในการกองเก็บสินค้า หรืออุปกรณ์ โดยภายหลังหมดสัญญาให้บริการ หากลูกค้ามีการปรับเปล่ียน
สภาพพื้นที่ให้บริการ ลูกค้าจะต้องปรับสภาพพื้นที่ให้เหมือนเดิม เพื่อที่ NFCW จะสามารถให้บริการพื้นที่แก่
ลูกค้ารายอื่นได้ทันที 
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2) แผนระยะยาว เป็นการให้บริการพื้นที่กับกลุ่มลูกค้าสัญญาระยะยาวในธุรกิจประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและ
ระบบท่อ และธุรกิจรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

โดย NFCW ได้ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้โครงการท่ีจะพัฒนาพื้นที่ ประมาณ 234.72 ไร่ ประกอบด้วย  

 1) ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ พื้นที่ประมาณ 184.72 ไร่  
 2) ลานร้ือ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน พื้นที่ประมาณ 50.00 ไร ่

 
แบบจ าลองธุรกิจ (Business Model) : ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ และลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุด

เจาะน้ ามัน (Steel Fabrication and Modularization and De-Commissioning) 

ซึ่งจากปริมาณแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมทั้งสิ้นประมาณ 500 แท่นในบริเวณทะเลอ่าวไทย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีแท่น
ขุดเจาะที่ต้องรื้อถอน และตัดแยก เข้ามายังบริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประมาณ 300 แท่นในระยะเวลา 20 ปี 
หรือคิดเป็นปริมาณวัตถุดิบที่จะรับมาด าเนินการในพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 18,000 – 24,000 ตัน/ปี และจะต้องมีการ
ประกอบและติดตั้งแทนขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมใหม่ เพื่อมาทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งานอีกประมาณ 450 แท่น
ภายในระยะเวลา 30 ปี โดยจะมีผู้ประกอบการที่ต้องการใช้พื้นที่บริเวณหลังท่าเทียบเรือเพื่อรับจ้างประกอบ/ติดตั้งโครงสร้าง
เหล็ก ประมาณ 15,000 – 20,000 ตัน/ปี 

ตารางแสดงประมาณการปริมาณวัตถดุิบที่จะรับมาด าเนินการในพ้ืนท่ีโครงการฯ ดงันี้ 

ประเภทธุรกิจ 
ประมาณการปริมาณวัตถุดิบ 

หมายเหตุ 
 (ตัน/ปี) แท่น/ปี 

1) ลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
(Decommissioning)1/ 

   

- โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 18,000 - 24,000 15 - 20 1,200 ตัน/แท่น 

2) ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Module Fabrication) 15,000 - 20,000 9 - 12 1,000 - 5,000 ตัน/แท่น 

ที่มา: ข้อมูลจากการประมาณการของบริษัทฯ 
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หมายเหตุ:  
1/ ส าหรับชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันจากการรื้อถอน (De-Commissioning) คือ แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ผ่านการล้างท าความสะอาด
จนปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งท าการปิดปากหลุมเรียบร้อยมาแล้ว และได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1.1.3 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ 
(Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการร้ือ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning) ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าท ารายการ และเมื่อเงื่อนไขบังคับ
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.2 ส าเร็จลง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มเข้าลงทุนในโครงการฯภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 

1.1.4 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 

(1) การให้บริการของโครงการฯที่ลงทุน 

โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication 
and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning) เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซึ่งต้องมีการรื้อ
ถอนแท่นขุดเจาะ De-Commissioning ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาบริหารจัดการอย่างถูกต้อง โดย NFCW จะ
มีการให้บริการลูกค้า ดังนี้ 

ผู้ให้บริการ:  บริษัท เอ็นเอฟซดีับบลิว จ ากัด   
ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ: ผู้ประกอบการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย และผู้ประกอบการรายอื่น
บริเวณใกล้เคียง ทีม่ีความต้องการใช้บริการพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(2) สัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง 

เพื่อให้บริการส าหรับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโครงการฯ รวมถึงการจัดการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ เช่น กองยิปซัม เป็นต้น 

ผู้ว่าจา้ง:  บริษัท เอ็นเอฟซดีับบลิว จ ากัด   
ผู้รับจ้าง:  บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึง่ ในฐานะผู้รับจ้าง 
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ภาพถ่ายโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : กองยิปซัม ซึ่งเป็นผลิตพลอยได้ (By Product) จากการผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งกองเก็บมาเป็น
ระยะเวลานาน โดย NFCW ต้องให้ผู้รับจ้างมาขนย้าย เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ให้พร้อมในการบริการพื้นทีแ่ก่ลูกค้าของโครงการฯ 

 

(3) สัญญาเชา่ที่ดิน 

NFCW จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมส าหรับพื้นที่โครงการฯ จ านวนประมาณ 234.72 ไร่ 
ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 20 ปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้เช่า:  บริษัท เอ็นเอฟซดีับบลิว จ ากัด 
ผู้ให้เชา่:  การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 

ความสัมพนัธ์:   ไม่มี  

คู่สัญญาทั้งหมดข้างต้นที่เป็นคู่สัญญากับ NFCW นั้น ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 
และ NFCW ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น รายการดังกล่าวมิได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงตาม
ประกาศดังกล่าว 

1.1.5 รายละเอียดของทรัพย์สนิที่ไดม้า 

โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ และผู้ประกอบการรื้อ/ตัด
แยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก บนที่ดินบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
เลขที่ 2 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้สิทธิการเช่าของ 
NFCW โดยมีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 234.72 ไร่ ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมี
ระยะเวลาการเช่าที่ดินเท่ากับ 30 ปี (และมีเงื่อนไขให้ขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 20 ปี) เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการที่
ต้องการใช้พื้นที่บริเวณหลังท่าเทียบเรือ และผู้ประกอบการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย โดยรายละเอียดพื้นที่
โครงการฯ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่าง 
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พื้นที่โครงการ: ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ และลานรื้อ/ตัดแยกช้ินส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

1.1.6 ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

การลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ”) ทั้งนี้ ในการ
ค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โครงการฯ 
ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 238.70 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ค านวณตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการท่ีเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า 
ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ  ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธ ิ = 
(NTA ของเงินลงทุนในบริษัทฯ x สัดสว่นที่ได้มา) x 100 = N/A1/ 

  NTA ของบริษัทจดทะเบียน   
     

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน = 

(ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของเงินลงทุนในบริษทัฯ x สัดส่วนที่ซื้อ) 
x 100 

= N/A1/ 

  ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน   
     

3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน = มูลค่ารายการที่ช าระ2/ x 100 = 238.70% 
  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ3/   

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพ่ือ
ช าระค่าสินทรัพย ์

= จ านวนหุ้นทุนที่บรษิัทฯ ออกเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์ x 100 = N/A4/ 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทฯ   
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 เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ  ขนาดรายการ 
     

หมายเหตุ:  
1/  ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 
2/  มูลค่ารายการที่ช าระ เท่ากับมูลค่าโครงการฯ 4,418.47 ล้านบาท ประกอบด้วย 

• มูลค่าก่อสร้างโครงการฯ (รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้างซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี จ านวน ล้านบาท)  201.67 ล้านบาท* 

• ค่าประกันสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ.      96.83 ล้านบาท 
• ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างการก่อสร้าง       8.50 ล้านบาท** 
• ประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกับ 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ภายหลังก่อสร้างเสร็จ) อีก 29 ปี   4,111.47 ล้านบาท*** 
      รวม    4,418.47 ล้านบาท 

* มูลค่าก่อสร้างโครงการฯประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโครงการฯจ านวน 99.72 ล้านบาท ค่าเช่าที่ดินจ านวน 96.83 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืนๆ จ านวน 5.12 ล้านบาท 
** ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส าหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น
ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังได้ข้อสรุปกับสถาบันการเงิน 

 *** ค่าเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งรวมช่วงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่
ประมาณ 1 ปี โดยประมาณการจากอัตราค่าเช่าที่ดิน 292,000 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าทุกปีในอัตราร้อยละ 
3 (อ้างอิงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 010/2559 เรื่องก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด) และอัตราค่าเช่าที่ดิน (ถมทะเล) 574,193 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพิ่ม
อัตราค่าเช่าทุก 5 ปีในอัตราร้อยละ 10 (อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ถมทะเลของ กนอ.) 

3/  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว ณ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 1,851.06 ล้านบาท 
4/  ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือช าระค่าสินทรัพย์ 

ในการเข้าท ารายการครั้งนี้ ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 238.70 จึงท าให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม (Backdoor 
Listing) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้  

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขออนุญาตจด
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง (Relisting) เนื่องจากการได้มาซึ่ง
โครงการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ดังต่อไปน้ี  

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ   
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ในปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวประเภทแอมโมเนีย กรด
ก ามะถัน น้ ามันเชื้อเพลิง รวมถึงให้บริการคลังสินค้าและลานกองเก็บด้วย ซึ่งการให้บริการคลังสินค้า และลาน
กองเก็บเป็นการใช้พื้นที่บริเวณท่าเรือเพียงบางส่วน ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ 
ดังนั้นในการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบ
ท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่น
ขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) จะท าให้ NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อย สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่เช่าได้
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงถือว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ครั้งนี้เป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะของธุรกิจที่ส่งเสริมกันและกันกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงธุรกิจหลักที่ส าคัญของบริษัทฯ  

ธุรกิจหลักที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลว ซึ่งครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์เคมีและน้ ามันเชื้อเพลิงบนพื้นที่สิทธิการเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การ
ขยายการบริการลานประกอบและติดตั้ง/ลานรื้อ/ตัดแยก ชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันจะเป็นการน า
พื้นที่ว่างเปล่ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยที่ธุรกิจหลักยังคงเป็น
ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวเช่นเดิม  

3. การได้มาซึ่งโครงการฯ มิได้ท าให้คุณสมบัติของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เปล่ียนไป  

การท่ี NFCW เข้าลงทุนในกิจการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ
และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน  พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก
ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความ
เหมาะสมในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม  

4. บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในเรื่องโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอ านาจควบคุมกลุ่ม
บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ   

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและ
ระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการร้ือ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้าง
แท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) ในครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ และสามารถใช้พื้นที่เช่าที่
บริษัทฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ด าเนินการโดย NFCW ซึ่ง เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 โดยภายหลังจากการลงทุนในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ รวมถึงไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น 
การมีกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมที่มีคณุสมบัติและไม่มลัีกษณะต้องห้าม มีระบบก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน กลต.”) ไม่มีโครงสร้างที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินมีค่ามากกว่าศูนย์ โดยบริษัทฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และจะยังท าให้บริษัทฯ ยังด ารงฐานะเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปได้ 
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ทั้งนี้ แม้การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปฯ ทุกประการ และท าให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่นั้น แต่บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่เปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 

1) เปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 

2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่ง
ความเห็นดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 
 
 

1.1.7 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มูลค่าโครงการฯ หรือมูลคา่สินทรัพย์ที่จะได้มาเทา่กับ 4,418.47 ล้านบาท ประกอบดว้ย 

(1)  ค่าก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นท่ี1/ 100.72 ล้านบาท 
(2)  ประมาณการคา่เชา่ระยะเวลา 30 ปีกับ กนอ.2/ 4,212.42 ล้านบาท 
(3)  Cash Deposit - Spin off land leasehold – IEAT3/ 96.83 ล้านบาท 
(4)  ต้นทุนทางการเงินระหวา่งก่อสร้างและค่าธรรมเนียม4/ 8.50 ล้านบาท 
 รวม 4,418.47 ล้านบาท 

หมายเหตุ :  1/ NFCW ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้าง และปรับปรุงพื้นที่ของ
โครงการฯ ระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้คืนประมาณ 5 ปี โดย NFCW จะใช้ก าไรจากการด าเนินงานมาช าระเงินกู้ยืม
ดังกล่าว 

 2/ ประมาณการค่าเช่าที่ดินกับ กนอ. ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ซึ่งรวมระยะเวลาในการก่อสร้างละปรับปรุงพื้นที่
โครงการฯ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดย NFCW จะใช้ก าไรจากการด าเนินงานมาช าระเงินกู้ยืมดังกล่าว 

 3/ NFCW จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดให้กับ กนอ. เพ่ือเป็นการรับประกันสัญญาเช่าที่ดิน จ านวน 96.83 ล้านบาท 
โดยเม่ือครบก าหนดสัญญา 5 ปี จะด าเนินการเปลี่ยนหลักประกันเป็น Bank Guarantee  

 4/ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส าหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ 
ดังนั้นต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังได้ข้อสรุปกับสถาบัน
การเงิน 

1.1.8 เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับการลงทุนโครงการฯ ก าหนดจากการจัดท าประมาณการ
ในการลงทุนทั้งโครงการฯ รวมทั้งพิจารณามูลค่าส่ิงตอบแทนจากการลงทุน จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ และ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนโครงการฯ (Project IRR) สูงกว่าร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลาโครงการ โดย
ยังมิได้ค านวณมูลค่าซากของทรัพย์สินแต่อย่างใด  

นอกจากประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากผลตอบแทนของโครงการฯแล้ว บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงเหตุผลสนับสนุน 
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของ NFCW ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการใช้ทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการฯ จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ว่างที่ปัจจุบัน

บริษัทฯ มิได้ใช้ด าเนินธุรกิจใด ๆ 

2. มีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการที่เหมาะสมคือเท่ากับร้อยละ 21.04 

ต่อปี1/  

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

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 4.27 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี)1/ 

4. บริษัทฯ จะมีรายได้ส่วนเพิ่มจากโครงการฯใหม่ มาสนับสนุนรายได้หลักของบริษัทฯ และจะเป็นการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ: 1/ เป็นอัตราผลตอบแทนจากการประมาณการของบริษัทฯ  

1.1.9 แหล่งเงนิทนุที่ใช้ในการเข้าลงทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทนุ 

ในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จะจัดหา
แหล่งเงินทุนต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ ของ NFCW มี
มูลค่าโครงการฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,418.47 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่จ านวน 100.72 ล้านบาท 
เงินประกันสัญญาจ านวน 96.83 ล้านบาท โดยโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินวงเงิน
ประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยเงื่อนไขในการเบิก และช าระคืนเงินกู้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยปกติของสถาบันการเงิน และไม่มี
เงื่อนไขที่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นแตกต่างจากเงื่อนไขการกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยปกติทั่วไป นอกจากนี้ ค่าเช่าที่ดินตลอด
อายุโครงการระยะเวลา 30 ปี จ านวนประมาณ 4,212.42 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงินรวมค่าธรรมเนียมระหว่างก่อสร้าง
จ านวน 8.50 ล้านบาท NFCW จะจ่ายช าระจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

1.1.10 เงื่อนไขในการท ารายการ 

การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อมตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นกรณีที่
จะต้องยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงที่ส าคัญในธุรกิจหลัก 
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(3) กลุ่มบริษัทภายหลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

(4) ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอ านาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือ
หุ้นที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องด าเนินการโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนให้กับ NFCW จึงมีเงื่อนไขที่ต้องด าเนินการดังนี้  

(1) ยกเลิกสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเลขที่ I-20/1 และสัญญาร่วม
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้ NFCW น าไปใช้พัฒนา
โครงการฯ และให้ กนอ. ใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนพื้นที่หลังท่าเรือ MIT และส่วนหนึ่งน าไปใช้เป็นถนนทางเข้าออก 

(2) คืนพื้นท่ีสนับสนุนการใช้ท่าเทียบเรือ MIT ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ กนอ. ใช้เป็นพื้นที่สนับสนุนพื้นที่หลังท่าเรือ MIT  

(3) บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจาก การนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส าหรับการสละสิทธิการเช่า
ที่ดินบางส่วนของบริษัทฯ และการเข้ารับสิทธิการเช่าที่ดินท่ีของ NFCW เพื่อให้ NFCW ประกอบกิจการโครงการ
พัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และขยายระยะเวลาการเช่าได้
อีก 20 ปี โดย NFCW ต้องท านิติกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กนอ. ก าหนด ทั้งนี้ กนอ. 
ได้มีหนังสือเห็นชอบในหลักการดังกล่าวนี้เรียบร้อยแล้ว 

(4) NFCW เข้าท าสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ. พื้นที่ประมาณ 234.72 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่โครงการฯ และได้รับหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจารในนิคมอุตสาหกรรมจาก กนอ. 

1.1.11 สรุปสาระส าคัญของสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการในคร้ังนี้  

(1) หนังสือแจ้งความประสงค์ขอโอนสิทธิการใช้ที่ดินบางส่วนให้ NFCW ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
คู่สัญญา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
รายละเอียด :  NFC ขอคืนสิทธิการเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 115.99 ไร่ ตามสัญญาเช่าที่ดิน 3/2535-นพ. ลง

วันที่ 18 กันยายน 2535 เพ่ือให้ NFCW ใช้ด าเนินการโครงการลานประกอบโครงสร้างและระบบ
ท่อ (Module Assembly Yard) และลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะ
น้ ามัน (Wellhead Platform Assembly and De-Commissioning) 

 NFC ขอคืนสิทธิการเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ตามสัญญาร่วมด าเนินการเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงวันที่ 30 เมษายน 2539 เพื่อให้ NFCW 
น าไปใช้ในโครงการฯ  

 NFC ขอคืนสิทธิการเช่าที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ตามสัญญาเช่าที่ดิน 3/2535-นพ. ลงวันที่ 18 
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กันยายน 2535 เพ่ือให้ กนอ. ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด (MIT) และพื้นที่ถนนภายในบางส่วนของ NFC ประมาณ 1.21 ไร่ เพื่อเป็นทางเข้า-ออก 
ระหว่าง I-6 ไปยังท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) 

เง่ือนไขอ่ืน : NFC จะปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ กนอ. ทุกประการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง หรือได้มีข้อตกลงร่วมกันตามข้อเสนอ 

(2) หนังสือขอแจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 

คู่สัญญา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด 

รายละเอียด :  NFCW ขอใช้ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 175.99 ไร่ (พื้นที่ตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิม ซึ่ง NFC คืน
สิทธิการเช่าให้กับ กนอ.) 

 NFCW ขอใช้ที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 54.32 ไร่ บริเวณแปลงที่ดิน S1, S2 (แปลงที่ดินโครงการ
วินโคสท์เดิม)  
โดย NFCW มีแผนที่จะน าทีด่ินพื้นที่รวมประมาณ 230.31 ไร่ เพื่อประกอบกิจการโครงการลาน
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Module Assembly Yard) และลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อ
ล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (Wellhead Platform Assembly and De-
Commissioning)  

เง่ือนไขอ่ืน : NFCW จะปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ กนอ. ทุกประการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง หรือได้มีข้อตกลงร่วมกันตามข้อเสนอ  

(3) หนังสือขอให้ด าเนินการตามแนวทางบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ ของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 16 
มีนาคม 2563 

คู่สัญญา :  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียด : บริษัทฯ ขอน าเสนอแก้ไขรายละเอียดการปรับปรุงข้อเสนอการด าเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
สาธารณะ ตามแนวทางการด าเนินการใหม่ ดังนี้ 
 บริษัทในเครือ ขอใช้พื้นที่หลังท่าเทียบเรือ ประมาณ 180.40 ไร่ และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกอีก

ประมาณ 54.32 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ประมาณ 234.72 ไร่ เพื่อประกอบกิจการโครงการลานประกอบ
โครงสร้างและระบบท่อ และลานรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันซึ่ง
โครงการมีความจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ติดกับท่าเทียบเรือ MIT และท่าเทียบเรือของบริษัทฯ 

 ขอให้ กนอ. แยกพื้นที่หลังท่าจ านวนประมาณ 55.59 ไร่ จากพื้นที่สัญญาเข่าฯ 60 ไร่ ตามสัญญา
ร่วมด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ รวมพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่หลัง
ท่าเทียบเรือ ประมาณ 234.72 ไร่ เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือท าสัญญาเช่าที่ดินใหม่
กับกนอ. โดยมีอายุสัญญา 30 ปีและต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปี 

 NFC ยินดีคืนพื้นที่เช่าจ านวน 30 ไร่ รวมกับพื้นที่สนับสนุนใช้ท่า MIT จ านวนประมาณ 38.06 ไร่
อยู่แล้ว รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68.06 ไร่ เพื่อให้การบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ
เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการขยายตัวในการให้บริการลูกค้าท่าเรือ MIT ได้เพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ NFC ยังคืนพื้นที่ถนนภายในบางส่วนอีกประมาณ 3.71 ไร่ เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก ไป
ถนนไอ-หก เพิ่มเติม 

เง่ือนไขอ่ืน : บริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือ
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เปลี่ยนแปลง/แก้ไข สิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว และ/หรือ ถาวร ในพื้นที่ ที่จะใช้ประโยชน์ดังกล่าว 

(4) หนังสือตอบข้อหารือข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (Ref. อก 5103.1.1/1477) 

คู่สัญญา :  บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รายละเอียด :  กนอ. เห็นชอบในแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตามที่ NFC เสนอน าพื้นที่หลังท่าเรือ NFC 
จ านวน 55.59 ไร่ ซึ่ง NFC จะยกเลิกสิทธิการเช่าให้กนอ. รวมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ท่าเรือ
ประมาณ 234.72 ไร่ เพื่อให้ NFCW ประกอบธุรกิจพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการ
ผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง 
โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 
20 ปี 

 กนอ. ก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 292,000 บาท/ไร่/ปี โดยเทียบเคียงอัตรา
ค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศ กนอ. ที่ สนพ. 010/2559 

 กนอ. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรม (พื้นที่ถมทะเล) โดย
เทียบเคียงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนที่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตามมติคณะกรรมการ กนอ. 
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 จนกว่า กนอ. จะประกาศอัตราค่าเช่าใหม่ และให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ท าสัญญากับกนอ. 

เง่ือนไขอ่ืน : NFCW ต้องท านิติกรรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กนอ. ก าหนด รวมทั้งจะต้องไม่
ขัดต่อสัญญาสัมปทานหรือสัญญาอ่ืนใดที่ กนอ. ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการท่าเรือรายอ่ืนและ กนอ. 
จะต้องไม่เสียประโยชน์จากการด าเนินการเรื่องนี้  

1.2 ข้อมูลของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“NFC” หรือ “บริษัทฯ”) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

1.3 ข้อมูลของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด (“NFCW” หรือ “เอ็นเอฟซีดับบลิว”) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 
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/ 
 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล  
โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญต่าง ๆ รวมทั้งข้อดี ข้อด้อย และความเส่ียงของการเข้าท ารายการ ดังต่อไปนี ้

2.1 วัตถุประสงค์ในการเขา้ท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ได้มี
มติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้าง
และระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุด
เจาะน้ ามัน (De-Commissioning) (“โครงการฯ”) โดยโครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะได้มาเท่ากับ 4,418.47 ล้านบาท 

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรด
ก ามะถัน และธุรกิจให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ และคลังสินค้าเหลว บริการท่าเทียบเรือ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจหลัก
และส่งเสริมให้เกิดการใช้สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุ บันเพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว  บริษัทฯ จึงพิจารณาเข้าลงทุนโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization)และ
ผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุน
วงจรธุรกิจอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและเป็ นการสร้าง
โอกาสเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ด้วย 

ส่วนที่ 2:   ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ รายการได้มา 
ซึ่งสินทรัพย์ 
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2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

2.2.1 ขอ้ดขีองการท ารายการ 

(1) เป็นการกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มาของรายได้และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

จากการท่ีบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักโดยการน าเข้าเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้า โดยวัตถุดิบส าคัญ 
หรือเคมีภัณฑ์มีลักษณะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่มีความผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดโลกแต่ละช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้หลักของกิจการ เนื่องจากรายได้จากการจ าหน่ายเคมภัีณฑ์คิดเป็นสัดส่วนเกิน
กว่าร้อยละ 85 ของรายได้รวม ดังนี้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

โครงสร้างรายได ้
2560 2561 2562 ม.ค. – มิ.ย. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์ 990.67 89.98 1,085.92 92.03   1,080.75       91.46    347.36  86.81  

- แอมโมเนีย 574.57 58.00 565.60 52.08      408.61    37.81       129.41    37.26  

- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 22.69 2.29 21.46 1.98        27.06        2.50         11.47        3.30  

- กรดก ามะถัน 393.41 39.71 498.86 45.94     645.08     59.69      206.48     59.44  
2.รายได้จากการให้บริการ 110.34 10.02 94.07 7.97 100.90        8.54  52.76        13.19  
- การให้บริการคลังสินค้า 12.24 11.09 29.96 31.85       35.77     35.45        20.56     38.97  
- การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว 55.34 50.15 55.04 58.51        54.96     54.47         27.48     52.08  
- การให้บริการท่าเทียบเรือ 40.15 36.38 9.07 9.64       10.17      10.08        4.72      8.95  
รวมรายได ้ 1,101.01 100.00 1,179.99 100.00 1,181.65 100.00 400.12 100.00 

ที่มา: แบบ 56-1 และงบการเงินของบริษัทฯ 

ดังนั้นการเข้าท ารายการในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพื้นที่กับผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมใน
ทะเลอ่าวไทย จะเป็นธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีการกระจายความเส่ียงแหล่งที่มาของรายได้ไปยัง
ธุรกิจอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายใน
ตลาดโลก ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง โดยหลังจากการเข้าท ารายการแล้วบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากการให้บริการ
พื้นที่คิดเป็นร้อยละประมาณ 20-30 ของรายได้รวมทั้งหมดซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ลดการพึ่งพิงรายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มมากขึ้น มีศักยภาพในการท าก าไรท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น ส่งเสริม
ให้บริษัทฯ มีความมั่นคงในการด าเนินธุรกิจ และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือ
หุ้นในระยะยาว 

(2) เป็นการลงทนุเพือ่ให้ได้มาซึ่งสัญญาเช่าพืน้ที่ระยะยาวกับทางกนอ. 

ในการเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว จะท าให้ NFCW มีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับทางกนอ. แทนสัญญาเช่าที่ดิน
ฉบับเดิมที่กนอ. ท ากับบริษัทฯ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2565 โดยในการเข้าท ารายการในครั้งนี้ทาง NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาฯ ฉบับใหม่กับทางกนอ. โดยมีระยะเวลาในการใช้ประโยชน์บนที่ดินเช่าระยะเวลา 30 ปี (ขยาย
ระยะเวลาได้อีก 20 ปี) ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังท่าเทียบเรือ และ
ด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และธุรกิจของ NFCW ที่เป็นการให้บริการพื้นที่ลาน
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และลานร้ือ/ตัดแยก ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้าง
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แท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-commissioning) เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของ NFCW ดังนั้น
การเข้าท ารายการในครั้งนี้จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีสิทธิในการใช้พื้นที่หลังท่าเทียบเรือต่อไป
อีก 30 ปีอย่างแน่นอน 

(3) เป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 

การเข้าลงทุนในโครงการฯ นี้จะท าให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนเนื่องจาก 

 ท าเลที่ตั้งของสิทธิการเชา่ที่ดินดงักล่าว เป็นที่ดินท่ีอยู่ใกล้ท่าเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ซึ่งในอนาคตมี
แนวโน้มว่าพื้นทีด่ังกล่าวจะมีความต้องการในการใช้สูง สืบเนื่องจากความต้องการใช้พื้นที่ของผู้ประกอบการที่
ท าธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกเครื่องจักร และ/หรือสินค้าไปยังต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย มีความต้องการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ (De-Commissioning) ที่หมดอายุการใช้งาน
แล้วมาบริหารจัดการอย่างถูกต้อง รวมถึงการประกอบและติดตั้งโครงสร้างใหม่ เข้าไปทดแทน ท าให้บริษัทฯ มี
โอกาสในการให้บริการพ้ืนท่ีกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการพื้นที่ในที่ดินดังกล่าวได้ง่าย 

 ท าให้บริษัทฯ มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) จากการให้บริการพื้นที่ของผู้ประกอบการที่ต้องรื้อถอน
แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย  

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ตามกรณีฐาน พบว่าโครงการฯ 
มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV)  เท่ากับ 409.82 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) ร้อยละ 22.30 และระยะเวลาคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (Equity Payback Period) เท่ากับ 4.94 ปี ดังนั้น
การเข้าลงทุนในโครงการฯ ครั้งนี้จึงเป็นโครงการฯ ที่มีศักยภาพ และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งยัง
สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ 

(4) บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงนิลงทุนจ านวนมากกับการซื้อทีด่นิ หรอืต้องเสียค่าหน้าดนิ (Upfront) ในปีแรก 

ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมระหว่าง NFCW กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ก าหนดให้ NFCW สามารถใช้ประโยชน์บนท่ีดินได้ในระยะเวลา 30 ปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าหน้าดนิ (Upfront fee) ซึ่งโดยปกติของ
การท าสัญญาเช่าระยะยาวจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในจ านวนค่อนข้างสูง โดย NFCW มีภาระที่ต้องจ่ายเพียงค่าเช่าให้กับ 
กนอ. เท่านั้น ท าให้ NFCW สามารถบริหารกระแสเงินสดที่ได้จากการด าเนินงานมาช าระค่าเช่าดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนจ านวนมากในปีแรกก่อนการก่อสร้างโครงการฯ และเริ่มด าเนินธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าซื้อที่ดินหรือต้องเสียค่า
หน้าดิน (Upfront Fee หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า ที่ผู้ให้เช่าบางรายขอเรียกเก็บในวันแรกที่ท าสัญญา) 

(5) เพิ่มโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อให้บริการพื้นที่แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้พื้นที่บริเวณ
หลังท่าเรือมาบตาพุดเพื่อเป็นพื้นที่ลานกองเก็บและท ากิจกรรมในการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ต่างๆของลูกค้า เพื่อประกอบ
เครื่องจักร หรือจัดเก็บวัตถุดิบในการส่งออก และเพื่อให้บริการผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย ซึ่ง
ต้องมีการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ (De-Commissioning) ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมาบริหารจัดการอย่างถูกต้องและก่อ
โครงสร้างและระบบท่อแท่นขุดเจาะน้ ามันเข้าไปทดแทน ทั้งนี้ การรื้อถอนแท่นขุดเจาะและก่อโครงสร้างและระบบท่อดังกล่าว 
ผู้ประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องใช้บริการท่าเรือของบริษัทฯ ในการขนย้าย ซึ่งโครงการฯ นี้ จะเป็นการส่งเสริมให้
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เกิดรายได้จากท่าเทียบเรือของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจการท่าเทียบเรือมีการเก็บค่าบริการตามปริมาณเรือและ
ระยะเวลาการจอดเทียบท่า และจะยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจบริเวณหลังท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมีทั้งการจ้างงาน 
และการเพิ่มรายได้ให้กับท้ังภาคเอกชน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

(6) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายภาครัฐ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ
ในระยะยาว 

โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการผู้ประกอบการท่ีจะต้องรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ ามันให้เป็นไปตามนโยบา
นของกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 และ
แผนการด าเนินงานในชว่งปี 2562 – 2565 เนื่องจากปัจจุบันในทะเลอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น ท่ีจะ
ทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วงระยะเวลา 20 ปีถัดจากนี้ไป ซึ่งต้องด าเนินการทยอยรื้อถอน (De-Commissioning) โดย
เฉล่ียปีละ 20-25 แท่น ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่มีวัตถุประสงค์การบริหารจัดการรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ทะเลอ่าวไทย ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อน ามาบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2541 และตามแผนด าเนินงานภาครัฐในช่วงปี 2562-2565 ซึ่งจากการคาดการณ์ของผู้ประกอบกิจการแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียม ในช่วงระยะเวลา 30 ปี เขตทะเลอ่าวไทยจะต้องมีการด าเนินการผลิตโครงสร้างใหม่ เฉล่ียปีละ 15-20 แท่น จึง
กล่าวได้ว่าบริเวณอ่าวไทยมีความต้องการใช้พื้นที่ในการร้ือถอนและติดตั้งโครงสร้างใหม่ประมาณปีละ 15-20 แท่น 

ดังนั้น โครงการฯ ดังกล่าว จึงเป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจอุตสาหกรรมแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมอนัเป็นธุรกิจส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ 

(7) เป็นการลงทนุที่ให้ผลตอบแทนทีคุ่้มค่า 

การเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เนื่องจากการ
ลงทุนในโครงการฯ ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างต่ า จึงส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) 
ของโครงการมีจ านวน 356.70 – 472.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) เท่ากับ
ร้อยละ 21.03 – 23.55 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) อยู่ที่ร้อยละ 
8.16 – 10.16 โดยโครงการฯ มีระยะเวลาคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (Equity Payback Period) ที่ 4 ปี 11 เดือน ถึง 5 ปี ดังนั้นการลงทุน
ในโครงการฯในครั้งนี้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้นการลงทุนใน
โครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้บริษัทฯ 
ถึง 30 ปี 

สรุปผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนในโครงการ  
 

 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity 
NPV)1/  

356.70 – 472.91 ล้านบาท 

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) 21.03 – 23.55 % 

- อัตราคิดลด : อัตราต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of 
Equity: Ke)2/ 

8.16 – 10.16 % 

- Payback Period  4.86 – 5.02 ปี 

 หมายเหต ุ: 1/ ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน ส่วนที่ 3 หัวข้อ 3.5 วิธีมูลค่าปัจจบุันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 

  2/ ค านวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   
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2.2.2 ข้อดอ้ยของการท ารายการ 

(1) บริษัทฯ จะมีภาระหนี้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 

การก่อสร้างโครงการฯ บนสิทธิการเช่าที่ดินน้ี ซึ่งแหล่งเงินทุนหลักส าหรับโครงการฯในครั้งนี้ จะมาจากเงนิเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จ านวนประมาณ 195.00 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยในกรณีที่ NFCW มี
การใช้วงเงินกู้ดังกล่าวเต็มจ านวน จะส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจากสถาบัน
การเงินในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ านวน 561.63 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นหลัก มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 0.62 เท่า และภายหลังจากกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้ในโครงการฯ จะท าให้บริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.73 เท่า ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะใช้เงินลงทุนสูงเพียงช่วงแรกเท่านั้น โดยจะใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างโครงการฯ  
ประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม จากประมาณการ การจ่ายช าระเงินกู้ของโครงการฯ ยอดเงินกู้จะทยอยลดลงและจ่ายคืนหมดส้ิน
ภายใน 5 ปีนับจากเริ่มโครงการฯ ตามสมมติฐานการประมาณการและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้เจรจากับสถาบันการเงิน 

(2) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่พึ่งพิงลูกค้าเพียงไม่กี่ราย 

เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ดังกล่าว เป็นผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจแท่นขุด
เจาะน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ท าให้ NFCW จะต้องพึ่งพิงรายได้หลักจากผู้ประกอบการที่มา
เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียม ส่งผลให้ NFCW มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงรายได้
จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพียงไม่กี่ราย และอาจส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดต่อและเจรจากับลูกค้าที่มีความต้องการใช้พื้นที่หลายราย จึงมีฐานลูกค้าที่
หลากหลาย มีระยะเวลาการใชบ้ริการพื้นที่ท้ังระยะส้ัน (1-3 ปี) ระยะกลาง (3-10 ปี) และระยะยาว (30 ปี) โดยบริษัทฯ มีลูกค้า
ในกลุ่มที่ต้องการใช้บริการพ้ืนท่ีเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้บริการพ้ืนท่ีเพื่อกองเก็บวัสดุและท ากิจกรรมส าหรับก่อสร้าง เพื่อ
ประกอบเครื่องจักรและส่งออก เพื่อเป็นลานกองเก็บส าหรับวัตถุดิบเพื่อส่งออก เพื่อประกอบโครงสร้างและระบบท่อ รวมถึงรื้อ/
ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น โดย NFCW จะติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อสัญญาใกล้จะหมด
ระยะเวลาเช่า และจะรีบเข้าเจรจากับลูกค้ารายเดิมหรือติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ที่สนใจเพื่อเข้ามาใช้บริการพื้นที่ต่อทันที ทั้งนี้ 
เนื่องจากพื้นที่อยู่บริเวณอุตสาหกรรมมาบตพุด ติดอ่าวไทย มีท าเลที่ดี และมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบถ้วน จึงคาดว่า 
NFCW จะสามารถบริหารจัดการในการหาลูกค้ารายใหม่ได้ไม่ยากนัก 

(3) มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงแรกของโครงการฯ 

จากการประมาณการของโครงการฯ ในช่วงปีแรกจะมผีลประกอบการขาดทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 2.95 ล้านบาท 
เนื่องจากโครงการฯอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่ยังคงมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
พื้นที่ท้ังหมดของโครงการฯ อย่างไรก็ตาม ภายหลังโครงการฯก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าท าสัญญาเพื่อ
ใช้บริการพ้ืนท่ีแล้ว NFCW จะเริ่มมีก าไร ซึ่งจะทยอยเพิ่มขึ้นตามอัตราการเช่าพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้น 
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2.3 ข้อดี ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

2.3.1 ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดที่สามารถน าไปลงทุนในโครงการอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และ/หรือมีความเสี่ยงที่ต่ า
กว่า  

เนื่องจากโครงการฯ ในครั้งนี้ NFCW ต้องใช้แหล่งเงินทุนส าหรับช่วงระยะปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างโครงการในช่วงปี
แรก ซึ่งที่มาของแหล่งเงินทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะมาในรูปแบบของเงินเพิ่มทุนจากบริษัทฯ จ านวนประมาณ 195.00 ล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.49 ของเงินสดของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น 
การเข้าลงทุนในโครงการฯ อาจท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการน าเงินสดจ านวนประมาณ 195.00 ล้านบาท ไปใช้ในการ
ลงทุนโครงการอื่น และ/หรือการลงทุนในโครงการท่ีมีความเส่ียงในการด าเนินโครงการที่ต่ ากว่าโครงการฯ ในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี 
การเข้าท ารายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง
ต่างๆ แล้วว่าโครงการฯ นี้มีความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย 

(2) บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้และภาระดอกเบี้ยจากโครงการฯ 

หากบริษัทฯ ไม่ท ารายการในครั้งนี้ NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องกู้เงนิจ านวนประมาณ 100.00 
ล้านบาท เพื่อมาลงทุนปรับปรุงพื้นท่ีและก่อสร้างโครงการฯ และไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ดังกล่าว ท าให้ NFCW จะมี
วงเงินคงเหลือกับสถาบันการเงิน และ/หรือสามารถเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการอื่นหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นในอนาคต และหาก NFCW ไม่เข้าลงทุนในโครงการฯ จะท าให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่มีภาระเงินกู้จาก
สถาบันการเงินจ านวนประมาณ 100.00 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยจากโครงการฯ ที่อัตราร้อยละ 6.50% ตลอดประมาณการ
จ่ายช าระหนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 561.63 ล้านบาท และหากภายหลังจากกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้ในโครงการฯ จะท าให้บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ านวน 661.63 ล้านบาท อ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

2.3.2 ข้อดอ้ยของการไมท่ ารายการ 

(1) มีโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่จากกนอ. 

หาก NFCW ไม่เข้าท าโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ 
(Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-
Commissioning)ในครั้งนี้ เมื่อครบก าหนดสัญญาเช่าเดิมที่ก าลังจะหมดอายุในปี 2565 NFC อาจไม่ได้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่กับ
กนอ. ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ในการสร้างรายได้จากสิทธิการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดังกล่าวได้ 

(2) สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

หากบริษัทฯ ไม่เข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
และไม่สามารถกระจายความเส่ียงจากธุรกิจหลักที่จ าหน่ายเคมภัีณฑ์ที่มีความผันผวนตามภาวะตลาดโลก อีกทั้งยังไม่สามารถ
ขยายฐานลูกค้าจากลูกค้ากลุ่มเดิมได้  
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(3) ไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

หากบริษัทฯ ไม่เข้าลงทุนในโครงการฯ นี้ บริษัทฯ จะไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยในการสร้างรายได้จากกิจการท่า
เทียบเรือของบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ นอกจากนี้ ลักษณะพื้นที่ของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ติดท่าเทียบเรือและ
ต้องมีการขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ NFC จะมีรายได้ค่าผ่านท่าเพิ่มเติมในส่วนน้ีด้วย 

2.4     ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

(1) ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

(ก) ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากอัตราค่าบริการไม่เป็นไปตามที่ประมาณการ
ไว้ ซึ่งอาจมีผลท าให้ผลประกอบการของโครงการฯ ต่ ากว่าประมาณการทางการเงินทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้จัดท า
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) โดยการปรับเพิ่ม/ลด รายได้จากกรณีฐานร้อยละ 1.00 
เพื่อให้ครอบคลุมความน่าจะเป็นของรายได้ค่าบริการที่เปล่ียนแปลง และปรับเพิ่ม/ลด อัตราคิดลดหรือต้นทุนของผู้ถือหุ้น 
(Cost of Equity: Ke) ร้อยละ 1.00 จะได้ช่วงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) 
เท่ากับ 356.70 – 472.91 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนส าหรับผู้ถือหุ้น(Equity IRR) จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 21.03 – 
23.55 และมีระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.86 – 5.02 ปี 

(ข) ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ 
คาดการณ์ระยะเวลาปรับปรุงและก่อสร้างโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ 1 ปี ซึ่งจะด าเนินการเสร็จส้ินทั้งหมดประมาณเดือน
ตุลาคม ปี 2564 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจมีความล่าช้ามากกว่าที่คาดการณ์จากความล่าช้าของการส่งมอบงานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ/หรือการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที่จะรับรู้รายได้ช้ากว่าที่ประมาณการไว้ และมีผลขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ออกไปอีก  
อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการฯ โดยหลักจะเป็นในส่วนของค่าขนย้ายกองยิปซัมซึ่งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 35 ไร่โดยใน
การเคล่ือนย้ายกองยิปซัมดังกล่าว บริษัทฯ ได้เตรียมการสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ และประวัติผลการ
ท างานดีในการด าเนินการ รวมถึงมีแผนงานในการประเมินสถานการณ์และติดตามการท างานผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้รับเหมาสามารถส่งมอบงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 

(2) ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการพื้นที่ของ NFCW 

เนื่องจากรายได้จากการให้บริการพื้นท่ีของ NFCW เป็นลักษณะพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าระยะ
ยาวเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อตกลงรายละเอียดราคาและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ จึงยังมี
ความเส่ียงที่ลูกค้าดังกล่าวบอกเลิกไม่มาใช้บริการพ้ืนท่ีของ NFCW อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามจุดประสงค์ในการใช้พื้นที่
ของลูกค้า ตรวจสอบปริมาณกิจกรรมประกอบโครงสร้างระบบท่อและการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียงบริเวณอ่าวไทย และ
พิจารณาคู่แข่งในการให้พื้นที่รายอื่นๆแล้ว ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็น ดังนี้ 

ในแง่ความต้องการพ้ืนท่ีในการใช้งาน เนื่องจากลูกค้าที่จะมาใช้บริการพ้ืนท่ีเช่าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่ให้บริการรื้อ/
ตัดแยกชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการแท่นขุดเจาะน้ ามนั ซึ่งปัจจุบันในทะเลอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมประมาณ 500 แท่น 
ที่จะทยอยหมดอายุสัมปทานลงในช่วงระยะเวลา 20 ปีถัดจากนี้ไป ซึ่งต้องด าเนินการทยอยรื้อถอน (De-Commissioning) โดย
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เฉล่ียปีละ 20-25 แท่น ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่มีวัตถุประสงค์การบริหารจัดการรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ ามันใน
ทะเลอ่าวไทย ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว และจ าเป็นต้องรื้อถอนเพื่อน ามาบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2541 ตามแผนด าเนินงานภาครัฐในช่วงปี 2562-2565 ซึ่งจากการคาดการณ์ของผู้ประกอบ
กิจการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ในช่วงระยะเวลา 30 ปี เขตทะเลอ่าวไทยจะต้องมีการด าเนินการผลิตโครงสร้างใหม่ เฉล่ียปีละ 
15-20 แท่น จึงกล่าวได้ว่าบริเวณอ่าวไทยมีความต้องการใช้พื้นที่ในการรื้อถอนและติดตั้งโครงสร้างใหม่ประมาณปีละ 15-20 
แท่น 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาท่าเรืออ่าวไทยบริเวณอื่น เช่น สัตหีบ แหลมฉบัง บางสะพาน เป็นต้น พบว่ามีข้อจ ากัดหลาย
อย่างเมื่อเทียบกับท่าเรือท่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อาทิ พื้นทีอ่ยู่ในบริเวณชุมชนพลุกพล่าน มีข้อจ ากัดเรื่องสารพิษ ฝุ่น 
กลิ่น มีระยะเวลาในการเช่าทีส้ั่นเกินไป หรืออาจต้องใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มขั้นตอนและ/
หรือค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการให้พ้ืนท่ีมีความพร้อมมากขึ้นในกรณีท่ีต้องการใช้พื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่ NFCW มีความพร้อมใน
การให้บริการพื้นที่ได้ทันที อีกทั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังมีบริษัทที่ประกอบโรงงานหลอมเหล็ก ลูกค้าที่มีเศษ
เหล็กจากการ ตัดแยกชิ้นส่วนแท่นขุดเจาะก็สามารถน ามาขายให้กับโรงงานหลอมเหล็กได้ อีกทั้งพื้นที่โครงการฯ มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในบริเวณพื้นที่ให้บริการอย่างครบถ้วน สามารถใช้บริการเพื่อด าเนินงานติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่องถึง 30 ปี 
(ขยายระยะเวลาได้อีก 20 ปี) โดยลูกค้าและกลุ่มที่สนใจในพ้ืนท่ีได้ตระหนักถึงข้อได้เปรียบดังกล่าว พื้นที่บริเวณดังกล่าวจึงอยู่
ในความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป้าหมายยกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้มีแผนส ารองโดยมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดและมีกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจรายอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ เตรียมพร้อมในการเข้าไปเจรจาได้ทันที ดังนั้น โอกาส
ที่พ้ืนท่ีเช่าจะถูกยกเลิก และ/หรือปล่อยทิ้งว่างไว้จึงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สอบทานไปยังกรณีที่พื้นที่โดนยกเลิกและปล่อยทิ้งไว้ พบว่าบริษัทฯ
สามารถที่จะคืนพื้นท่ีให้กับ กนอ. ได้โดยไม่ต้องมีภาระค่าเช่าในพื้นที่ที่จะคืน และสามารถคืนพื้นที่ได้เฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ
อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าเช่าในปีแรกซึ่งเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งจะสามารถจ ากัดค่าใช้จ่ายและ
การลงทุนของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ามาใช้บริการได้ ก็สามารถคืนพื้นที่ส่วนนั้นไปได้ทันที รายได้
ค่าบริการของบริษัทฯ จึงสอดคล้องกับภาระค่าเช่าของบริษัทฯ ที่จ่ายให้กนอ. 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการในกรณีที่ไม่มีลูกค้าระยะยาวมาใช้บริการพื้นที่เลย บริษัทฯ จะมี 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 218.33 – 247.28 ล้านบาทและ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) เท่ากับร้อยละ 13.79 – 15.73 ซึ่งยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ที่ร้อยละ 8.16 – 10.16 และยังมีคุ้มค่าในการลงทุน 

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงไม่กี่ราย 

เนื่องด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจโครงการฯ ดังกล่าว เป็นธุรกิจที่ให้บริการผู้ประกอบการเพียง 4-5 ราย ท าให้ 
NFCW มีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจหากลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวประสบปัญหาทางธุรกิจหรือการเงิน ซึ่งอาจจะน าไปสู่การ
ไม่ช าระค่าใช้บริการพื้นที่ในอนาคต หรือการยกเลิกสัญญาใช้บริการพื้นที่กับ NFCW เป็นต้น ดังนั้น หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด
ขี้น จะท าให้รายได้และก าไรของ NFCW ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการณ์ไว้ โดย NFCW อาจต้องหาลูกค้ารายอื่นมาทดแทน
พื้นที่ดังกล่าวซึ่งอาจจะท าให้การรับรู้รายได้ล่าช้าหรือต่ ากว่าทีป่ระมาณการณ์ไว้ 
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ในการให้บริการพื้นท่ีของ NFCW ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการส ารวจความต้องการของลูกค้าในเบื้องต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้ามี
ทั้งในส่วนท่ีเป็นลูกค้าระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีแจ้งความประสงค์ต้องการใช้พื้นที่ให้บริการของ NFCW โดยในการ
ให้บริการพื้นที่แต่ละครั้งจะท าในรูปแบบของ Letter of Intent และ/หรือ สัญญาให้บริการกับลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการ
ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินปรับเปล่ียนแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่าความเส่ียงที่เกิดจากการให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มยังอยู่ในขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ 

(4) ความเสี่ยงจากราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าประมาณการ 

ในการเข้าลงทุนในโครงการฯ กิจการได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไว้ประมาณ 100 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนย้ายกองยิปซัมจ านวนประมาณ 89.07 ล้านบาท และส่วนอื่นๆจะเป็นค่าปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ค่าด าเนินการตามการควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น จึง
อาจมีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาจสูงกว่าประมาณการที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากโครงการตามที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตามในการประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทฯ มีการจัดท าเอกสารเตรียมการก่อสร้างไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีขอบเขตงานท่ีชัดเจน รวมถึงมีการจัดท ารายงานการศึกษาเพื่อก าหนดกระบวนการ และขอบเขตการด าเนินการ
ไว้อย่างชัดเจน และได้ด าเนินการให้ผู้ให้บริการได้เข้ามาส ารวจพื้นที่ และประมาณการค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน 
โดยบริษัทฯ มีการให้ผู้ใหบ้ริการเข้ามาประเมนิราคาอย่างน้อย 3 รายเพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงหากมีการเปล่ียนแปลงจาก
ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง โดยอัตราค่าบริการยังคงอยู่ในกรอบราคาที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ 

(5) ความเสี่ยงที่ไม่ได้รับอนุมัติแหล่งเงินทุนจากเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 

เนื่องจาก NFCW เป็นบริษัทท่ีเพิ่งเริ่มเปิดกิจการในช่วงปี 2561 และยังไม่มีรายได้ที่ชัดเจน จึงมีความเส่ียงอาจไม่ได้
รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือไม่สามารถขอสินเชื่อตามจ านวนเงินที่ต้องการ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารชี้แจง
ว่า หาก NFCW ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อาจต้องเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนให้ 
NFCW แทน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนจากการกู้ยืมเงินมาจากสถาบันทางการเงินและ/หรือใช้กระแสเงินสด
ภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อมาสนับสนุนโครงการจ านวนประมาณ 100.00 ล้านบาท โดยปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ในระหว่างการ
เจรจาในรายละเอียด และเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินกับสถาบันทางการเงิน ในกรณีทีต่้องใช้เงินกู้ผ่านบริษัทฯ ทั้งนี้ จากการสอบ
ทานข้อมูลการให้สนับสนุนแหล่งเงินทุนจากทางสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้มีหนังสือตอบรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับ 
NFC เพื่อน ามาใช้ในโครงการฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเป็นสินเชื่อที่ครบก าหนดต้องช าระคืน
ภายใน 9 เดือน ซึ่งถือเป็นวงเงินสินเชื่อระยะส้ัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขอต่ออายุเมื่อครบก าหนดช าระ และทยอยการจ่าย
ช าระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี และหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุกับทางสถาบันการเงินได้ บริษัทฯ มีแผนที่จะน า
เงินจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ มาช าระหนี้ในส่วนนี้ ดังนั้น จากการสอบทานข้อมูลแหล่งเงินทุนของ
โครงการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ และ NFCW จะมีแหล่งเงินที่เพียงพอในการลงทุนใน
โครงการฯ ในครั้งนี้ โดยในส่วนของเงื่อนไขการขอต่ออายุกับทางสถาบันการเงิน บริษัทฯ และ NFCW ต้องใช้การพิจารณา
อย่างเหมาะสม และรอบคอบ เพื่อค านึงถึงความเป็นไปได้และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
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(6) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภัย และแผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขุดเจาะแท่นปิโตรเลียมทางทะเล
โดยตรง ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ นี้ และเหตุการณ์ดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้บริการพื้นที่
และราคาค่าใช้บริการพื้นที่จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไม่เป็นตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ เหตุการณ์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯของ NFCW อีกด้วย ส าหรับความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
อาจเป็นความเส่ียงในระยะส้ันที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของกิจการส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่บริเวณ
อ่าวไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และลูกค้าได้มีการประชุม และวางแผน
บริหารจัดการเกี่ยวกบัการน าสินค้าขึ้นมายงัฝ่ังพื้นดิน และติดตามสถานะการณ์การเปล่ียนแปลงจากภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียงในประเด็นน้ีลงได้ 

(7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

สืบเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรื้อถอนและสร้างโครงสร้างแท่นขุดเจาะ
น้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งเป็นธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐก ากับดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐเปล่ียนแปลงนโยบายการ
ให้สัมปทานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้ือถอนและสร้างโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมนั้น นโยบายดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ และ NFCW และจะท าให้ประมาณการทางการเงินของ NFCW ไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามกิจการได้มีมาตรการในการติดตามกฎหมายหรือประกาศที่มีการออกใหม่ และมี
ผลกระทบหรือเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
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ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง 
โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) (“โครงการฯ”) ทีบ่ริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด (“NFCW”) จะเข้าลงทุน
เป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2593 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสัญญาเช่าที่ดิน
ระหว่าง NFCW และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) โดยในการประเมินมูลค่าโครงการฯ ที่ปรึกษาทางการเงนิ
อิสระได้ประเมินมูลค่าโครงการฯ อ้างอิงตามสัญญาเช่าที่ดินที่จะเกิดขึ้นระหว่าง NFCW กับ กนอ. ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งได้
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการฯ และค านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการฯ ตั้งแต่
วันท่ี NFCW คาดว่าจะเข้าลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงวันส้ินสุดสัญญา
เช่าที่ดินดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2593 โดย NFCW จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่บางส่วนประมาณ 1 ปี จึงท าให้
ระยะเวลาที่สามารถให้บริการพื้นทีไ่ด้เต็มอัตราทั้งหมดประมาณ 29 ปี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการฯ อยู่บนสมมติฐานทีว่่า NFCW จะด าเนินธุรกิจ
ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ NFCW เช่าที่ดินกับ กนอ. โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าโครงการฯ ที่สามารถสะท้อนถึงผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในโครงการฯ ดังต่อไปนี ้

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น (Equity Net Present Value: Equity NPV) เป็นการหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นเข้า 
(Cash Inflows) หักด้วย มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผู้ถือหุ้นออก (Cash Outflows) และใช้ต้นทุนของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) เป็นอัตราคิดลด ผลลัพธ์ที่ได้คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น 
(โดยมีหน่วยเป็นบาท) 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity Internal Rate of Return: Equity IRR) เป็นการหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการฯ ของผู้ถือหุ้น  ซึ่งเป็นอัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแส
เงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นมีค่าเป็นศูนย์ (โดยมีหน่วยเป็นอัตราร้อยละ) 

 ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้น (Payback Period) เป็นการค านวณหาจุดคุ้มทุนของโครงการฯ เพื่อพิจารณาว่าจะ
ใช้เวลานานเท่าใดในการคืนเงนิลงทุนของโครงการฯ โดยค านวณจากกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นสะสม (โดย
มีหน่วยเป็นปี) 

อนึ่ง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นความเห็นที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้รับมีความ
ถูกต้องและเป็นจริง โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคัญ ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลที่
เกิดขึ้นในขณะท าการศึกษาเท่านั้น หากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมีการเปล่ียนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยส าคัญ มูลค่าของ
โครงการฯ ที่ประเมินได้ อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และอาจส่งผลต่อการท ารายการของบริษัทฯ และ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ นอกจากนี้ สมมติฐานเกี่ยวกับระยะเวลาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ รวมถึง
สมมติฐานเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินอาจมีการเปล่ียนแปลงไปหากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการฯ โดยที่

ส่วนที่ 3: ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการศึกษาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และความเหมาะสมของเงื่อนไขของรายการ  
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ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้อ้างอิงก าหนดการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ งบประมาณการลงทุน ประมาณการต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัทฯ 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในการให้ความเห็นในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมไปถึงข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไป ได้แก่ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้ท ารายการและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ 
รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ เพื่อประกอบในการจัดท าความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระในครั้งนี้ 

รายงานในส่วนนี้ครอบคลุมถึง (1) การศึกษาความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในโครงการฯ (2) ความเหมาะสม
ของเงื่อนไขของรายการ 

3.1  การศึกษาความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในโครงการฯ 

ในการประมาณการทางการเงินของโครงการฯ ที่จัดท าขึ้นนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทาง
การเงินของโครงการฯ โดยมีสมมติฐานดังนี ้

3.1.1 สมมติฐานส าคัญที่ใช้ในการประมาณการทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของโครงการฯ บนข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ บนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยมีสมมติฐานท่ีส าคัญดังนี้ 

1. รายได้ 

จากการสอบทานแผนธุรกิจและแผนการด าเนินงานของโครงการฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
สมมติฐานพื้นที่ให้บริการและอัตราค่าบริการ จากสัญญาบริการพื้นที่ของลูกค้ารายที่มีอายุสัญญาคงเหลือ และ
ข้อเสนอการให้บริการพื้นทีแ่ก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยประมาณการ
รายได้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1.1 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 

รายได้จากการให้บริการพื้นท่ี เป็นรายได้ที่ NFCW คิดค่าบริการพ้ืนท่ีกับลูกค้า ซึ่งมีความต้องการใช้พื้นที่ในการกอง
เก็บสินค้าซึ่งเป็นการให้บริการที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ และ/หรือค่าบริการพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการร้ือ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อ
ล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) โดย NFCW จะคิดค่าบริการพื้นที่ (Service Area 
Charge) ตามประเภทของสัญญาบริการพ้ืนท่ีดังนี ้

1.1.1 สัญญาบริการพื้นที่ระยะสั้น 

ปัจจุบัน NFC ให้บริการพ้ืนที่ส าหรับลูกค้าระยะส้ันอยู่จ านวน 3 ราย โดยสัญญาบริการพื้นที่ระยะส้ัน เป็น
สัญญาที่มีอายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี 2 เดือน อัตราค่าบริการพื้นที่ 70 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งลูกค้าใช้
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บริการพื้นที่อยู่ 600 ถึง 5,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ หลังจากที่ NFCW ท าสัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. เสร็จส้ิน
และเริ่มโครงการ NFC จึงจะด าเนินการให้ลูกค้าที่มีสัญญาบริการพื้นที่ระยะส้ัน มาท าสัญญาใช้บริการ
พื้นที่กับ NFCW แทน  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 

1.1.2 สัญญาบริการพื้นที่ระยะกลาง 

ปัจจุบัน มีลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการสัญญาบริการพื้นที่ระยะกลางจ านวน 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เจรจาข้อเสนอการให้บริการพื้นที่ โดยเป็นสัญญาอายุ 3 ถึง 10 ปี อัตราค่าบริการพื้นที่ 50 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน อ้างอิงจากข้อเสนอที่บริษัทฯ เสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีความต้องการใช้บริการพื้นที่ 48,000 
ตารางเมตร ถึง 128,000 ตารางเมตร ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระได้สอบทานการให้ข้อเสนอของบริษัทฯ ต่อ
ลูกค้าพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะมาใช้บริการพื้นที่  เนื่องจากลูกค้ามีการแจ้งความประสงค์ของ
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการใช้บริการและอัตราค่าบริการพื้นที่มายังบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดท าข้อเสนอให้
ลูกค้า โดย NFCW จะเริ่มด าเนินการท าสัญญาให้บริการพ้ืนท่ีกับลูกค้าระยะกลาง หลังจากได้รับมติอนุมัติ
รายการได้มาฯ จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และหลังจากด าเนินการเข้าท าสัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. ซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เป็นต้นไป 

1.1.3 สัญญาบริการพื้นที่ระยะยาว 

ปัจจุบัน มีลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการสัญญาบริการพื้นที่ระยะยาวจ านวน 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการ
เจรจาต่อรองกับบริษัทฯ โดยเป็นสัญญาอายุ 29 ปี อัตราค่าบริการพื้นที่ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีแรกที่ลูกค้า
ระยะยาวจะเริ่มเข้าใช้บริการพ้ืนท่ีเท่ากับ 30 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และเติบโตที่อัตราร้อยละ 10.00 
ทุกๆ 5 ปี ไปจนถึงปี 2593 ซึ่งอัตราค่าบริการพื้นที่จะอยู่ที่ 48.32 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน การก าหนด
อัตราค่าบริการพ้ืนท่ีของลูกค้าระยะยาวอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยลูกค้าระยะยาว
มีความต้องการใช้บริการพื้นที่ 80,000 ตารางเมตร ถึง 368,000 ตารางเมตร โดยในปี 2564 ลูกค้าระยะ
ยาวจะเริ่มเข้าใช้พื้นที่ 80,000 ตารางเมตร และเพิ่มขึ้นเป็น 240,000 ตารางเมตร ในปี 2567 เพื่อเข้าใช้
บริการพื้นที่แทนลูกค้าระยะกลางบางส่วน ซึ่งจะส้ินสุดอายุสัญญาใช้บริการ และเพิ่มขึ้นเป็น 320,000 
ตารางเมตร ในปี 2568 เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่แทนลูกค้าระยะกลางบางส่วน ซึ่งจะส้ินสุดอายุสัญญาใช้
บริการ และเพิ่มขึ้นเป็น 368,000 ตารางเมตร ในปี 2574 เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่แทนลูกค้าระยะกลาง
ทั้งหมด ซึ่งจะส้ินสุดอายุสัญญาใช้บริการ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2574 เป็นต้นไป โครงการฯ จะให้บริการพื้นที่
ทั้งหมดแก่ลูกค้าระยะยาวจนสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ. ในปี 2593 

ตารางสรุปพื้นที่ให้บริการและอัตราค่าบริการพื้นที่ของโครงการฯ 

ลูกค้า 
พื้นที่ให้บริการ1/  
(ตารางเมตร)2/ 

อัตราค่าบริการพื้นที่ 
ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ระยะเวลาให้บริการ/3 

สัญญาบริการพื้นที่ระยะส้ัน 
ลูกค้ารายที่ 1 600 

(0.38 ไร่) 
70.00 บาท 2 เดือน 

(พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563) 
ลูกค้ารายที่ 2 2,500 

(1.56 ไร่) 
70.00 บาท 2 เดือน 

(พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563) 
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ลูกค้า 
พื้นที่ให้บริการ1/  
(ตารางเมตร)2/ 

อัตราค่าบริการพื้นที่ 
ต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ระยะเวลาให้บริการ/3 

ลูกค้ารายที่ 3 5,000 
(3.13 ไร่) 

70.00 บาท 1 ปี 2 เดือน 
(พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2564) 

สัญญาบริการพื้นที่ระยะกลาง 
ลูกค้ารายที่ 4 48,000 

(30.00 ไร่) 
50.00 บาท 10 ปี 

(มกราคม 2564 – ธันวาคม 2573) 
ลูกค้ารายที่ 5 64,000 

(40.00 ไร่) 
50.00 บาท 3 ปี 

(มกราคม 2565 – ธันวาคม 2567) 
ลูกค้ารายที่ 6 128,000 

(80.00 ไร่) 
50.00 บาท 3 ปี 

(พฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2566) 
ลูกค้ารายที่ 7 48,000 

(30.00 ไร่) 
50.00 บาท 3 ปี 

(มกราคม 2564 – ธันวาคม 2566) 
สัญญาบริการพื้นที่ระยะยาว 

ลูกค้ารายที่ 8 80,000 - 368,000 
(50.00 – 230.00 ไร่) 

30.00 - 48.32 บาท 29 ปี 4 เดือน 
(กรกฎาคม 2564 – ตุลาคม 2593) 

 ที่มา:  ข้อมูลจากบริษัทฯ 
หมายเหตุ: 1/ โครงการฯ มีการก่อสร้างอาคารควบคุมบนพื้นที่ 4.00 ไร่ ดังนั้นพ้ืนที่ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้จะเท่ากับ 230.72 ไร ่
 2/ อัตราส่วนค านวณพื้นที่ 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร 

3/ ระยะเวลาให้บริการพื้นทีป่ระมาณการตั้งแต่ NFCW ได้รับสัญญาเช่าพื้นที่จาก กนอ.    

1.2 รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นค่าบริการที่ NFCW จะเรียก
เก็บจากลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่แต่ละราย ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ซึ่ง NFCW จะคิดจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามจริง
ของลูกค้าแต่ละราย และเรียกเก็บเพิ่มในอัตราร้อยละ 15 ของค่าไฟฟ้าที่ลูกค้าใช้จริง และค่าบริการน้ า ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าให้บริการน้ าประปา (Water Supply) ซึ่ง NFCW จะเรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราหน่วยละ 25 บาท 
และค่าให้บริการน้ าดิบ (Raw Water) ซึ่ง NFCW จะเรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราหน่วยละ 15 บาท ของปริมาณการใช้
น้ าจริง 

โดยการให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคของโครงการฯ จะแบ่งเป็น 3 ระยะ อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่ง
ประเมินตามสัดส่วนการใช้บริการพื้นที่และประมาณการปริมาณการใช้บริการสาธารณูปโภคของแต่ละประเภท
กิจกรรมของลูกค้าแต่ละรายดังต่อไปนี ้

ระยะที่ 1:  ปี 2563 ลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่ประกอบด้วยลูกค้าระยะส้ันและระยะกลาง ซึ่งมีลักษณะการใช้บริการ
พื้นที่เพื่อการกองเก็บสินค้า 136,100 ตารางเมตร โดยในระยะที่ 1 ลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่จะยังมีปริมาณ
การใช้บริการสาธารณูปโภคไม่มากนัก ส่งผลใหป้ระมาณการการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
การใช้น้ าประปาอยู่ที ่48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้น้ าดิบอยู่ที ่10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ระยะที่ 2:  ปี 2564 ถึงปี 2568 ลูกค้าที่ใช้บริการพ้ืนท่ีประกอบด้วยลูกค้าระยะส้ัน ลูกค้าระยะกลาง และลูกค้าระยะ
ยาว ซึ่งมีลักษณะการใช้บริการพื้นที่เพื่อการกองเก็บสินค้า การประกอบเครื่องจักร และการรื้อ/ตัดแยก
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ชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) โดยใช้พื้นที่บริการ 309,000 ถึง 
368,000 ตารางเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีการใช้บริการสาธารณูปโภคมากขึ้น โดยมีการประมาณการ
ใช้ไฟฟ้าอยู่ที ่4,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง การใช้น้ าประปาอยู่ที่ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้น้ าดิบ
อยู่ที่ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ระยะที่ 3:  ปี 2569 จนถึงปี 2593 ลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่ประกอบด้วยลูกค้าระยะกลางและลูกค้าระยะยาว ซึ่งมี
ลักษณะการใช้บริการพื้นที่เพื่อการประกอบเครื่องจักร การประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel 
Fabrication and Modularization) และการร้ือ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
(De-Commissioning) โดยใช้พื้นที่บริการ 368,000 ตารางเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีการใช้บริการ
สาธารณูปโภคมากขึ้นกว่าระยะที่ 2 โดยมีการประมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 8,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง การ
ใช้น้ าประปาอยู่ที ่98 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการใช้น้ าดิบอยู่ที่ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ตารางสรุปรายได้จากการให้บริการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 13.93  153.44  202.48  189.68  156.23  159.03  159.03  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   31.96% -6.32%1/ -17.63%1/ 1.79% 0.00% 
รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 3.13  74.29  74.29  74.29  89.10  93.59  148.29  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 19.93% 5.03% 58.46% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 17.07  227.73  276.77  263.97  245.33  252.61  307.32  

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 
รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 159.03  159.03  159.03  171.70  164.34  164.34  164.34  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 7.97% -4.29%2/ 0.00% 0.00% 
รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 307.32  307.32  307.32  319.99  312.63  312.63  312.63  

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 164.34  180.37  180.37  180.37  180.37  180.37  198.00  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 9.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.78% 
รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 312.63  328.66  328.66  328.66  328.66  328.66  346.29  

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 

รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 198.00  198.00  198.00  198.00  217.40  217.40  217.40  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.80% 0.00% 0.00% 
รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 346.29  346.29  346.29  346.29  365.69  365.69  365.69  
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(หน่วย: ล้านบาท) 2591 2592 2593/3 
รายได้จากการให้บริการพื้นที่ 217.40  217.40  181.16  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 
รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค 148.29  148.29  123.58  
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 365.69  365.69  304.74  

ที่มา: ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ: 1/ อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงเนื่องจากระยะเวลาเข้าใช้บริการพื้นที่ของลูกค้ารายที่ 6 ไม่เต็มปี 
 2/ อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงเนื่องลูกค้าระยะกลางสิ้นสุดอายุสัญญา 
 3/ สัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2593 ดังนั้นรายได้ในปี 2593 จึงมีการบันทึกเพียง 10 เดือน 

2. ต้นทุนการให้บริการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อ้างอิงรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ จากประกาศก าหนดอัตราเช่าพื้นที่ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศการเรียกเก็บค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกนอ. รวมถึงการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ต้นทุนการให้บริการ รายละเอียดและสมมติฐาน 
ค่าเช่าที่ดิน NFCW จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ. จ านวนทั้งหมด 234.72 ไร่ คิดเป็น 375,552 ตารางเมตร 

ซึ่งมีรายละเอียดค่าเช่าที่ดินแบ่งเป็นพื้นที่ 2 ส่วนดังนี้ 
- ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล จ านวน 100.27 ไร่ อัตราค่าเช่าไร่ละ 0.57 ล้านบาทต่อปี และปรับด้วยอัตรา
เติบโตร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราค่าเช่าพื้นที่ถมทะเลของ กนอ. 

- ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ จ านวน 134.45 ไร่ อัตราค่าเช่าไร่ละ 0.29 ล้านบาทต่อปี และปรับด้วย
อัตราเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี อ้างอิงจากประกาศเรื่องก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ กนอ. 

ค่าบ ารุงรักษา อัตราค่าใช้จ่ายไร่ละ 13,200 บาทต่อปี โดยคิดจากพื้นที่ทั้งสิ้น 234.72 ไร่ ตลอดอายุสัญญา อ้างอิง
จากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องก าหนดอัตราค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความ
สะดวกและค่าบริการสาธารณูโภคในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ค่ารักษาความปลอดภัย อัตราค่าใช้จ่ายไร่ละ 4,344 บาทต่อปี โดยคิดจากพื้นที่ทั้งสิ้น 234.72 ไร่ ตลอดอายุสัญญา อ้างอิง
จากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องก าหนดอัตราค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด 

ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ า
ประกัน 

ในการท าสัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. NFCW จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดเท่ากับค่าเช่าพื้นที่ปี
แรก และหนังสือค้ าประกันของสถาบันการเงินในประเทศวงเงินเท่ากับค่าเช่าปีแรก โดยหลังจากผ่าน
พ้นระยะเวลาเช่าไป 5 ปี สามารถเปลี่ยนแปลงหลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันทั้งหมดได้ ดังนั้น
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันจะประกอบด้วย 
- 5 ปีแรก วงเงินหนังสือค้ าประกันจ านวน 96.83 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันใน
อัตราร้อยละ 1.00 อ้างอิงจากค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันที่บริษัทฯ ใช้บริการกับสถาบัน
การเงินส าหรับโครงการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ 

- หลังจาก 5 ปีแรก วงเงินหนังสือค้ าประกันจ านวน 193.67 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมหนังสือค้ า
ประกันในอัตราร้อยละ 0.75 อ้างอิงจากค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันที่บริษัทฯ ใช้บริการกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งส าหรับโครงการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ 

ค่าประกันภัย ค่าประกันความเสียหายของโครงการฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งประมาณวงเงินประกันไว้ 100 ล้าน
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ต้นทุนการให้บริการ รายละเอียดและสมมติฐาน 
บาท และคิดค่าธรรมเนียมประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.90 อ้างอิงจากค่าประกันภัยที่บริษัทฯ ใช้
บริการกับสถาบันการเงินส าหรับโครงการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ ดังนั้นค่าใช้จ่าย
ประกันภัยจะเท่ากับ 0.90 ล้านบาทต่อปี ตลอดอายุโครงการฯ  

ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าแปรผันตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงของลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า
อ้างอิงตามประมาณการของวิศวกรของบริษัทฯ ซึ่งประเมินจากกิจกรรมการด าเนินงานของลูกค้าที่
จะมาใช้บริการพ้ืนที่ อัตราค่าไฟฟ้าที่ต้องช าระให้แก่ กนอ. เป็นอัตราคงที่ที่อัตราการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak) จ านวน 4.21 บาทต่อกิโลวัตต์ และในช่วงที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปกติ 
(Off-peak) จ านวน 2.63 บาทต่อกิโลวัตต์ อ้างอิงจากอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 

ค่าน้ า แปรผันตามปริมาณการใช้น้ าจริงของลูกค้าที่ใช้บริการพื้นที่ โดยปริมาณการใช้น้ าอ้างอิงตาม
ประมาณการของวิศวกรของบริษัทฯ ซึ่งประเมินจากกิจกรรมการด าเนินงานของลูกค้าที่จะมาใช้
บริการพื้นที่ อัตราค่าน้ าที่ต้องช าระให้แก่ กนอ. เป็นอัตราคงที่ โดยค่าน้ าประปามีต้นทุน 24.50 บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าน้ าดิบ มีต้นทุน 14.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร อ้างอิงจากประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ืองก าหนดอัตราค่าน้ าดิบ และน้ าประปาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
- ค่ารักษาความปลอดภัย ประมาณการไว้ที่ 1.8 ล้านบาทต่อปี และเติบโตที่อัตราร้อยละ 1.50 ต่อป ี
สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี  

- ค่าฝึกอบรมพนักงาน ประมาณการไว้ที่ 0.24 ล้านบาท และเติบโตที่อัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี 
สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปี 

- ค่าภาษีโรงเรือน จ านวน 3.51 ล้านบาทต่อปี และคงที่จนสิ้นสุดอายุโครงการฯ  อ้างอิงจาก
ประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งประมาณการจากราคาประเมินทรัพย์สินโดยกรมธนารักษ์คูณกับ
อัตราภาษีโรงเรือน 

ที่มา:  ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการจากผู้บริหาร 

ตารางสรุปต้นทุนการให้บริการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าเช่าท่ีดิน        

ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล (9.21) (57.57) (57.57) (57.57) (57.57) (58.53) (63.33) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 8.20% 

ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ (4.84) (30.94) (40.64) (41.86) (43.11) (44.41) (45.74) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   31.35% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

ค่าบ ารุงรักษา (0.43) (2.71) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   14.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่ารักษาความปลอดภัย (0.14) (0.89) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   14.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน (0.16) (0.97) (0.97) (0.97) (0.97) (1.05) (1.45) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 0.00% 8.33% 38.46% 

ค่าประกันภัย (0.15) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าไฟฟ้า (2.67) (64.16) (64.16) (64.16) (76.99) (80.84) (128.32) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 20.00% 5.00% 58.73% 
ค่าน้ า (0.06) (0.50) (0.50) (0.50) (0.54) (0.60) (0.71) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 18.11% 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (0.34) (5.58) (5.61) (5.64) (5.67) (5.70) (5.74) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)   0.56% 0.56% 0.57% 0.57% 0.58% 
รวมต้นทุนการให้บริการ (18.01) (164.22) (174.46) (175.72) (189.88) (196.16) (250.31) 

หมายเหตุ: ค่าเช่าที่ดินกับ กนอ. ในปีแรก (เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนตุลาคม 2564) จ านวนทั้งสิ้น 96.83 ล้านบาท มีส่วนที่ถูกบันทึกเป็น
สินทรัพย์จ านวน 10.60 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล 4 ไร่ ในบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารควบคุม ระยะเวลา 2 เดือน 
จ านวน 0.38 ล้านบาท และค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ 35 ไร่ ในบริเวณที่มีการขนย้ายยิปซั่มระยะเวลา 12 เดือน จ านวน 10.22 ล้านบาท 

(หน่วย: ล้านบาท) 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 
ค่าเช่าท่ีดิน        

ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล (63.33) (63.33) (63.33) (64.39) (69.66) (69.66) (69.66) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 8.20% 0.00% 0.00% 

ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ (47.11) (48.53) (49.98) (51.48) (53.03) (54.62) (56.25) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 

ค่าบ ารุงรักษา (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่ารักษาความปลอดภัย (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าประกันภัย (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าไฟฟ้า (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าน้ า (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (5.77) (5.80) (5.84) (5.87) (5.91) (5.94) (5.98) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.58% 0.59% 0.59% 0.60% 0.60% 0.61% 0.62% 

รวมต้นทุนการให้บริการ (251.71) (253.16) (254.65) (257.24) (264.10) (265.72) (267.40) 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
ค่าเช่าท่ีดิน        

ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล (69.66) (70.83) (76.63) (76.63) (76.63) (76.63) (77.91) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 1.67% 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 

ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ (57.94) (59.68) (61.47) (63.31) (65.21) (67.17) (69.19) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
ค่าบ ารุงรักษา (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่ารักษาความปลอดภัย (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าประกันภัย (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าไฟฟ้า (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าน้ า (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (6.02) (6.06) (6.09) (6.13) (6.17) (6.21) (6.25) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.62% 0.63% 0.63% 0.64% 0.64% 0.65% 0.65% 
รวมต้นทุนการให้บริการ (269.12) (272.06) (279.69) (281.58) (283.52) (285.51) (288.85) 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 

ค่าเช่าท่ีดิน        
ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล (84.29) (84.29) (84.29) (84.29) (85.70) (92.72) (92.72) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 8.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 8.20% 0.00% 
ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ (71.26) (73.40) (75.60) (77.87) (80.21) (82.61) (85.09) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 
ค่าบ ารุงรักษา (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่ารักษาความปลอดภัย (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) (1.02) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) (1.45) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าประกันภัย (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) (0.90) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าไฟฟ้า (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) (128.32) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าน้ า (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) (0.71) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (6.29) (6.34) (6.38) (6.42) (6.47) (6.51) (6.55) 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.66% 0.66% 0.67% 0.68% 0.68% 0.69% 0.69% 
รวมต้นทุนการให้บริการ (297.35) (299.53) (301.77) (304.08) (307.87) (317.34) (319.87) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2591 2592 25931/ 
ค่าเช่าท่ีดิน    

ค่าเช่าพื้นที่ถมทะเล (92.72) (92.72) (77.27) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าเช่าพื้นที่เอกสารสิทธิ์ (87.64) (90.27) (77.10) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 3.00% 3.00% -14.59% 

ค่าบ ารุงรักษา (3.10) (3.10) (2.58) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่ารักษาความปลอดภัย (1.02) (1.02) (0.85) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกัน (1.45) (1.45) (1.21) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าประกันภัย (0.90) (0.90) (0.75) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าไฟฟ้า (128.32) (128.32) (106.93) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าน้ า (0.71) (0.71) (0.59) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.00% 0.00% -16.67% 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (6.60) (6.65) (6.16) 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 0.70% 0.70% -7.29% 

รวมต้นทุนการให้บริการ (322.47) (325.14) (273.45) 

ที่มา: ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหตุ: สัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. จะสิ้นสุดอายุสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2593 ดังนั้นต้นทุนในปี 2593 จึงมีการประมาณการเพียง 10 เดือน 

3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารของโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รายละเอียดและสมมติฐาน 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงานในสว่นของเงินเดือนให้เติบโตร้อย
ละ 6.5 ต่อปี อ้างอิงตามนโยบายของบริษัทฯ ส่วนเงินประกันสังคมและสวัสดิการให้คงที่ตลอด
อายุโครงการฯ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และโบนัสพนักงานที่ร้อยละ 20 ของเงินเดือนตลอดอายุโครงการฯ 

ค่าสาธารณูปโภค ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าสาธารณูปโภคให้เติบโตที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตาม
ประมาณการของบริษัทฯ สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศย้อนหลัง 10 ปี 

ค่าเช่าส านักงาน ค่าเช่าส านักงานเกิดจากการที่ NFCW จะท าสัญญาเช่าส านักงานกับ NFC เป็นพื้นที่ 30 
ตารางเมตร ตารางเมตรละ 400 บาท คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาทในปีแรก โดยปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการค่าเช่าส านักงานให้เติบโตที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามนโยบายของ
บริษัทฯ สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศย้อนหลัง 10 
ปี 

ค่าใช้จ่ายส านักงาน ค่าใช้จ่ายส านักงานประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ส านักงานและค่าพิมพ์เอกสาร ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายส านักงานให้เติบโตที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามประมาณการของ
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รายละเอียดและสมมติฐาน 
บริษัทฯ สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศย้อนหลัง 
10 ปี 

ที่มา:  ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการจากผู้บริหาร 

4. เงินลงทุนโครงการฯ (Initial Capital Investment) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการเงินลงทุนโครงการฯ อ้างอิงจากประมาณการเงินลงทุนโครงการฯ ของ
บริษัทฯ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

เงินลงทุนโครงการฯ รายละเอียดและสมมติฐาน 

ค่าติ ดตั้ ง ระบบไฟฟ้าและการ
ควบคุม (Electrical & Control 
system) 

จ านวน 3.50 ล้านบาท อ้างอิงจากประมาณการของบริษัทฯ โดยค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและการ
ควบคุม ประกอบด้วย การค่าใช้จ่ายส าหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการควบคุม ระบบ
กล้องวงจรปิด และค่าก่อสร้างอาคารควบคุม เพื่อรองรับการให้บริการพื้นที่กับลูกค้า และมี
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและค่าติดตั้งทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 2.10 
ล้านบาท ในปี 2573 และปี 2583 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงาน
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(IEE/EIA work) 

จ านวน 7.15 ล้านบาท อ้างอิงจากประมาณการของบริษัทฯ โดยเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายที่
ต้องจัดท ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของ 
กนอ. 

ค่ า ข น ย้ า ย ยิ ป ซั่ ม  (Relocate 
Gypsum) 

จ านวน 89.07 ล้านบาท อ้างอิงจากประมาณการของบริษัทฯ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมพื้นที่ โดยการขนย้ายยิปซัมออกไปจากพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 35 ไร่ โดย NFCW 
จะมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือมาด าเนินการขนย้ายกองยิปซัมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 
1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการฯ 

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 0.20 ล้านบาท อ้างอิงจากประมาณการของบริษัทฯ โดยเป็นค่าอุปกรณ์ส านักงาน
ทั่วไป ส าหรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่ายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง  เช่น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กล้องดิจิตอล และกล้องวงจรปิด เป็นต้น และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อุปกรณ์ทดแทนจ านวน 0.06 ล้านบาท ทุกๆ 5 ปี 

ค่าเช่าที่ดินปีแรก จ านวน 96.83 ล้านบาท ซึ่ง NFCW ต้องช าระให้กับ กนอ. หลังจากเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินกับ 
กนอ. เสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 

เงินมัดจ าท าสัญญากับ กนอ. ในการท าสัญญาเช่าพื้นที่กับ กนอ. NFCW จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดเท่ากับค่าเช่า
พื้นที่ปีแรกจ านวน 96.83 ล้านบาท และหนังสือค้ าประกันของสถาบันการเงินในประเทศวงเงิน
เท่ากับค่าเช่าปีแรก 

ที่มา:  ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการจากผู้บริหาร 

ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการว่าโครงการฯ จะไม่มีมูลค่าซาก โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ 
ซึ่งประมาณการว่ามูลค่าซากจะเท่ากับมูลค่ารื้อถอน 
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5. ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงสมมติฐานค่าเส่ือมราคาตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ดังนี ้

อาคารและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน    29 ปี 
อาคารและอุปกรณ์    5 ปี 
เครื่องใช้ส านักงาน    5 ปี 

6. ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดอัตราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรก่อนหักภาษี และคงที่ตลอดการประมาณการ 

7. เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) 

เงินทุนหมุนเวียนของโครงการฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเจ้าหนี้การค้า โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนวันของเงินทุนหมุนเวียนดังนี ้

ลูกหนี้การค้า    30 วัน 
เจ้าหน้ีการค้า    30 วัน 

จ านวนวันโดยเฉล่ียที่สามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าอ้างอิงจากระยะเวลาในการเรียกเก็บค่าบริการพื้นที่กับ
ลูกค้า และจ านวนวันโดยเฉล่ียที่จ่ายช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าอ้างอิงจากระยะเวลาในการช าระค่าบริการต่างๆ 
ให้กับ กนอ. และเจ้าหน้ีการค้าได้แก่ ค่าบ ารุงรักษา ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าส านักงาน และ
ค่าใช้จ่ายส านักงาน เป็นต้น 

8. ต้นทุนทางการเงิน 

 โครงการฯ มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 295.00 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้าท ารายการดังนี้ 

แหล่งเงินทุน เงินลงทุน (ล้านบาท) สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

1. เงินเพ่ิมทุนจาก NFC 195.00 66.10 

2. เงินกู้ยืม 100.00 33.90 

รวม 295.00 100.00 

ที่มา:  ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการจากผู้บริหาร 

ณ วันท่ีออกรายงานฉบับนี้ NFCW ยังอยู่ระหว่างการเจรจากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน โดยหาก NFCW ไม่สามารถ
กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้ NFC จึงมีแผนที่จะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอออกตั๋วแลกเงิน มูลค่าหน้าตั๋ว 
100.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยเป็นการช าระดอกเบี้ยแบบหักไว้ก่อน (Discount 
Interest) อัตราค่าธรรมเนียมในการออกตั๋วแลกเงินร้อยละ 2.00 ต่อปี และมีระยะเวลาการช าระคืน 9 เดือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นวงเงินสนับสนุนให้ NFCW น าไปใช้ในการด าเนินโครงการฯ ซึ่ง NFCW จะต้องช าระคืนดอกเบี้ย
และเงินต้นให้กับ NFC ในลักษณะเดียวกับที่ NFC ช าระคืนดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือตั๋วแลกเงิน จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการให้ NFC มีการต่ออายุตั๋วแลกเงิน โดยเมื่อ
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ครบก าหนดไถ่ถอนแล้วทยอยช าระคืนปีละ 20 ล้านบาท ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณการเงินกู้ยืมของ
โครงการฯ โดยใช้ทางเลือกในการให้ NFC ออกตั๋วแลกเงินเพื่อเป็นวงเงินสนับสนุนให้ NFCW น าไปใช้ในการด าเนิน
โครงการฯ เพื่อให้การประมาณการเป็นไปบนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 

9. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รวมกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจากโครงการฯ ปรับด้วยอัตราคิดลด ซึ่งค านวณ
จากอัตราต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ของโครงการฯ ที่ ร้อยละ 9.16% 

การค านวณ Ke เป็นดังตารางด้านล่างนี้: 

      =         (     ) 
โดยที่:   
อัตราผลตอบแทนปราศจาก

ความเสี่ยง     

= อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2563) อยู่ที่ร้อยละ 1.29 ต่อปี 

อัตราผลตอบของตลาด

หลักทรัพย์ฯ    

= อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563) อยู่ที่ร้อย
ละ 9.99 ต่อปี 

เบต้า     = ค่าแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของกลุ่ม
บริษัทที่มีลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ ค่าที่ได้คือ 0.90 

Market premium,       = ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ณ วันที่  13 
สิงหาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 8.70 

ที่มา:  ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

การค านวน Levered Beta ของกิจการ 

การค านวน Levered Beta ของโครงการฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากค่าเฉล่ียของ Unlevered Beta ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีรายได้จากธุรกิจคล้ายคลึงกับการด าเนินธุรกิจของโครงการฯ และปรับด้วยอัตรา
หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ NFC เพื่อสะท้อนความเส่ียงของต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีต่อโครงการฯ 

ตารางค่าเฉลี่ย Unlevered Beta 

ค่าเฉล่ียของ Unlevered Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ านวน 
3 บริษัทที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับการด าเนินธุรกิจของโครงการฯ โดยมีข้อมูลแสดงตามตาราง ดังนี้ 

ล าดับ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ Unlevered Beta 

1.  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) AMATA 0.77 

2.  บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) NNCL 0.62 

3.  บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จ ากัด (มหาชน) WIN 0.42 

 ค่าเฉล่ีย  0.60 

ที่มา:  ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
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Beta     =                   

   = 
ค่าเฉลี่ยแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีรายได้จากธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของโครงการฯ แบบ
ปราศจากเงินกู้ ซ่ึงค านวณจากค่า เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 1/ 

= 0.60 

  = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล = ร้อยละ  20.00 

    = อัตราหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 2/ = 0.62 เท่า 3/ 

ที่มา:  1/ ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 
 2/ งบการเงินของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. 
 3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ NFC ในการค านวณเบต้า เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยง

ด้านโครงสร้างเงินทุนของโครงการฯ ได้ 

จากการค านวณดังกล่าว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้ค่า Levered Beta ของโครงการฯ เท่ากับ 0.90 
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3.1.2  ผลการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

1. ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการงบก าไรขาดทุนรวมของโครงการฯ ตามตารางด้านล่างนี้      

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
รายได้จากการให้บริการ 13.93  153.44  202.48  189.68  156.23  159.03  159.03  159.03  159.03  159.03  171.70  
รายได้ค่าสาธารณปูโภค 3.13  74.29  74.29  74.29  89.10  93.59  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  
รวมรายได้ 17.07  227.73  276.77  263.97  245.33  252.61  307.32  307.32  307.32  307.32  319.99  
ต้นทุนการให้บริการ (18.01) (164.22) (174.46) (175.72) (189.88) (196.16) (250.31) (251.71) (253.16) (254.65) (257.24) 
ค่าเสื่อมราคา (0.26) (2.10) (4.48) (4.48) (4.48) (4.37) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (4.09) 
รวมต้นทุน (18.27) (166.32) (178.95) (180.20) (194.37) (200.53) (253.98) (255.39) (256.83) (258.32) (261.33) 
ก าไรขั้นต้น (1.20) 61.41  97.82  83.77  50.97  52.09  53.34  51.94  50.49  49.00  58.66  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (0.67) (3.95) (3.58) (3.50) (3.14) (2.79) (2.81) (2.97) (3.15) (3.34) (3.53) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (1.87) 57.46  94.25  80.27  47.82  49.30  50.53  48.96  47.34  45.66  55.13  
ดอกเบี้ยจ่าย (1.08) (5.96) (4.33) (3.68) (2.06) (0.43) -  -  -  -  -  
ก าไรก่อนภาษี (2.95) 51.50  89.92  76.59  45.77  48.87  50.53  48.96  47.34  45.66  55.13  
ภาษ ี 0.00  (10.30) (17.98) (15.32) (9.15) (9.77) (10.11) (9.79) (9.47) (9.13) (11.03) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (2.95) 41.20  71.93  61.27  36.61  39.09  40.43  39.17  37.87  36.53  44.10  

 

  2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 
รายได้จากการให้บริการ 164.34  164.34  164.34  164.34  180.37  180.37  180.37  180.37  180.37  198.00  198.00  
รายได้ค่าสาธารณปูโภค 148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  
รวมรายได้ 312.63  312.63  312.63  312.63  328.66  328.66  328.66  328.66  328.66  346.29  346.29  
ต้นทุนการให้บริการ (264.10) (265.72) (267.40) (269.12) (272.06) (279.69) (281.58) (283.52) (285.51) (288.85) (297.35) 
ค่าเสื่อมราคา (4.09) (4.09) (4.09) (4.09) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (4.09) (4.09) 
รวมต้นทุน (268.19) (269.82) (271.49) (273.22) (275.74) (283.37) (285.25) (287.19) (289.19) (292.94) (301.44) 
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  2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 
ก าไรขั้นต้น 44.44  42.81  41.14  39.41  52.92  45.29  43.41  41.47  39.47  53.35  44.85  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (3.74) (3.97) (4.20) (4.46) (4.72) (5.01) (5.31) (5.46) (5.48) (5.49) (5.51) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 40.70  38.85  36.93  34.96  48.20  40.28  38.09  36.01  33.99  47.86  39.34  
ดอกเบี้ยจ่าย -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ก าไรก่อนภาษี 40.70  38.85  36.93  34.96  48.20  40.28  38.09  36.01  33.99  47.86  39.34  
ภาษ ี (8.14) (7.77) (7.39) (6.99) (9.64) (8.06) (7.62) (7.20) (6.80) (9.57) (7.87) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 32.56  31.08  29.55  27.96  38.56  32.22  30.48  28.81  27.20  38.29  31.47  

 

 
2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 

รายได้จากการให้บริการ 198.00  198.00  198.00  217.40  217.40  217.40  217.40  217.40  181.16  
รายได้ค่าสาธารณปูโภค 148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  148.29  123.58  
รวมรายได้ 346.29  346.29  346.29  365.69  365.69  365.69  365.69  365.69  304.74  
ต้นทุนการให้บริการ (299.53) (301.77) (304.08) (307.87) (317.34) (319.87) (322.47) (325.14) (273.45) 
ค่าเสื่อมราคา (4.09) (4.09) (4.09) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.05) 
รวมต้นทุน (303.62) (305.87) (308.18) (311.54) (321.02) (323.54) (326.14) (328.82) (276.50) 
ก าไรขั้นต้น 42.67  40.43  38.11  54.15  44.67  42.15  39.55  36.87  28.24  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (5.53) (5.55) (5.56) (5.58) (5.60) (5.62) (5.64) (5.66) (4.74) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 37.14  34.88  32.55  48.56  39.07  36.53  33.91  31.21  23.50  
ดอกเบี้ยจ่าย -  -  -  -  -  -  -  -  -  
ก าไรก่อนภาษี 37.14  34.88  32.55  48.56  39.07  36.53  33.91  31.21  23.50  
ภาษ ี (7.43) (6.98) (6.51) (9.71) (7.81) (7.31) (6.78) (6.24) (4.70) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 29.71  27.90  26.04  38.85  31.26  29.22  27.13  24.97  18.80  

ที่มา: ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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2. ประมาณการกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสด โดยใช้ข้อสมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าโครงการฯ และอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสมได้แก่ อัตราต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ของ
โครงการฯ ซึ่งสามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
รายได ้ 17.07 227.73 276.77 263.97 245.33 252.61 307.32 307.32 307.32 307.32 319.99 
ต้นทุน (18.01) (164.22) (174.46) (175.72) (189.88) (196.16) (250.31) (251.71) (253.16) (254.65) (257.24) 
ค่าใช้จ่าย (0.67) (3.95) (3.58) (3.50) (3.14) (2.79) (2.81) (2.97) (3.15) (3.34) (3.53) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ค่าเส่ือมราคา 

(1.61) 59.56 98.73 84.75 52.31 53.67 54.21 52.64 51.01 49.34 59.22 

ค่าเสื่อมราคา (0.26) (2.10) (4.48) (4.48) (4.48) (4.37) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (4.09) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (1.87) 57.46 94.25 80.27 47.82 49.30 50.53 48.96 47.34 45.66 55.13 
ภาษีเงินได ้ 0.00 (11.49) (18.85) (16.05) (9.56) (9.86) (10.11) (9.79) (9.47) (9.13) (11.03) 
ก าไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้ (1.87) 45.96 75.40 64.22 38.26 39.44 40.43 39.17 37.87 36.53 44.10 
ค่าเสื่อมราคา 0.26 2.10 4.48 4.48 4.48 4.37 3.67 3.67 3.67 3.67 4.09 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (39.14) (72.00) - - - (0.06) - - - - (2.16) 
เงินทุนหมุนเวียน 184.69 194.93 198.09 199.63 196.70 105.64 107.36 108.53 109.74 110.98 118.58 
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(184.69) (10.24) (3.16) (1.55) 2.94 91.06 (1.72) (1.17) (1.21) (1.24) (7.60) 

กระแสเงินสดของโครงการฯ (225.44) (34.18) 76.72 67.15 45.68 134.82 42.38 41.67 40.34 38.96 38.44 
ดอกเบี้ยจ่าย (0.87) (4.77) (3.47) (2.95) (1.65) (0.35) - - - - - 

กู้ยืมเงินเพ่ิม 100.00 80.00 60.00 100.00 20.00 - - - - - - 

ช าระคืนเงินกู้ยืม 0.00 (100.00) (80.00) (120.00) (40.00) (20.00) - - - - - 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น (126.31) (58.94) 53.26 44.20 24.03 114.47 42.38 41.67 40.34 38.96 38.44 
จ านวนป ี 0.38 1.38 2.38 3.38 4.38 5.38 6.38 7.38 8.38 9.38 10.38 
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 
อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.97 0.89 0.81 0.74 0.68 0.62 0.57 0.52 0.48 0.44 0.40 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 

รายได ้ 312.63 312.63 312.63 312.63 328.66 328.66 328.66 328.66 328.66 346.29 346.29 
ต้นทุน (264.10) (265.72) (267.40) (269.12) (272.06) (279.69) (281.58) (283.52) (285.51) (288.85) (297.35) 
ค่าใช้จ่าย (3.74) (3.97) (4.20) (4.46) (4.72) (5.01) (5.31) (5.46) (5.48) (5.49) (5.51) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ค่าเส่ือมราคา 

44.79 42.94 41.03 39.05 51.88 43.96 41.77 39.68 37.67 51.95 43.43 

ค่าเสื่อมราคา (4.09) (4.09) (4.09) (4.09) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (4.09) (4.09) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 40.70 38.85 36.93 34.96 48.20 40.28 38.09 36.01 33.99 47.86 39.34 
ภาษีเงินได ้ (8.14) (7.77) (7.39) (6.99) (9.64) (8.06) (7.62) (7.20) (6.80) (9.57) (7.87) 
ก าไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้ 32.56 31.08 29.55 27.96 38.56 32.22 30.48 28.81 27.20 38.29 31.47 
ค่าเสื่อมราคา 4.09 4.09 4.09 4.09 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 4.09 4.09 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - - - - (0.06) - - - - (2.16) - 

เงินทุนหมุนเวียน 119.29 120.65 122.05 123.49 132.09 133.62 135.20 136.82 138.49 148.04 149.81 
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(0.71) (1.36) (1.40) (1.44) (8.61) (1.53) (1.57) (1.62) (1.67) (9.55) (1.77) 

กระแสเงินสดของโครงการฯ 35.94 33.81 32.24 30.62 33.57 34.37 32.58 30.86 29.20 30.67 33.79 
ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - - - - - - - 

กู้ยืมเงินเพ่ิม - - - - - - - - - - - 

ช าระคืนเงินกู้ยืม - - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 35.94 33.81 32.24 30.62 33.57 34.37 32.58 30.86 29.20 30.67 33.79 
จ านวนป ี 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38 
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 
อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.37 0.34 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 
รายได ้ 346.29 346.29 346.29 365.69 365.69 365.69 365.69 365.69 304.74 
ต้นทุน (299.53) (301.77) (304.08) (307.87) (317.34) (319.87) (322.47) (325.14) (273.45) 
ค่าใช้จ่าย (5.53) (5.55) (5.56) (5.58) (5.60) (5.62) (5.64) (5.66) (4.74) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมราคา 41.24 38.97 36.64 52.24 42.74 40.20 37.58 34.88 26.56 
ค่าเสื่อมราคา (4.09) (4.09) (4.09) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.67) (3.05) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 37.14 34.88 32.55 48.56 39.07 36.53 33.91 31.21 23.50 
ภาษีเงินได ้ (7.43) (6.98) (6.51) (9.71) (7.81) (7.31) (6.78) (6.24) (4.70) 
ก าไรสุทธหิลังหักภาษีเงินได้ 29.71 27.90 26.04 38.85 31.26 29.22 27.13 24.97 18.80 
ค่าเสื่อมราคา 4.09 4.09 4.09 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.05 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - - - (0.06) - - - - - 

เงินทุนหมุนเวียน 151.64 153.52 155.45 166.06 168.12 170.23 172.41 174.66 15.88 
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (1.82) (1.88) (1.94) (10.61) (2.05) (2.12) (2.18) (2.24) 158.78 
กระแสเงินสดของโครงการฯ 31.98 30.12 28.20 31.86 32.88 30.78 28.62 26.40 180.64 
ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - - - - - 

กู้ยืมเงินเพ่ิม - - - - - - - - - 

ช าระคืนเงินกู้ยืม - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 31.98 30.12 28.20 31.86 32.88 30.78 28.62 26.40 180.64 

จ านวนปี 22.38 23.38 24.38 25.38 26.38 27.38 28.38 29.38 30.38 

ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 9.16% 

อัตราคิดลด (Discount Factor) 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 

          
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้นส่วนเพ่ิม 214.82         
มูลค่าเงินลงทุนโครงการฯ ส่วนของผู้ถือหุ้น 195.00         
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น 409.82         

ที่มา: ข้อมูลของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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3. สรุปกรณีฐาน 

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงเงินลงทุนในการพัฒนา โครงการฯ นี้  และ
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Free Cash Flow to Equity) และคิดลดกระแสเงินสด
ดังกล่าวด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสม ได้แก่ อัตราต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ท าให้ได้มา
ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) รวมถึงค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของผู้ถือหุ้นดังนี ้

ผลการประเมินมูลค่าโครงการฯ มูลค่า 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 409.82 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 22.30 
ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้น (Payback Period) (ปี) 4.94 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. การวิเคราะหค์วามไวตอ่การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของราคายุติธรรมของโครงการฯ บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของ 2 ปัจจัยได้แก่ 

(1) การเปล่ียนแปลงของรายได้ของโครงการฯ เพื่อให้ไดมู้ลค่าของโครงการฯ ที่ครอบคลุมความผันผวนของอัตรา
ค่าบริการพ้ืนท่ี โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสมมตใิห้มีการเปล่ียนแปลงของรายได้เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.00 และ
ลดลงร้อยละ 1.00 จากกรณีฐานซึ่งจะได้อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได้ที่ร้อยละ -1.00 ถึง +1.00 

(2) ต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) เพื่อให้ได้มูลค่ายุติธรรมที่ครอบคลุมความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สมมติให้มีต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 1.00 จากกรณีฐาน ซึ่งจะได้อัตราต้นทุนทางการเงินของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ
8.16 ถึง 10.16 

ตารางสรุปการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) 

  ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
  10.16% 9.66% 9.16% 8.66% 8.16% 

 1.00% 399.12  415.49  433.15  452.24  472.91  

 0.50% 388.51  404.38  421.49  439.98  460.01  

การเปล่ียนแปลงของรายได้ 0.00% 377.91  393.26  409.82  427.72  447.10  

 -0.50% 367.30  382.15  398.16  415.46  434.19  

 -1.00% 356.70  371.03  386.49  403.20  421.28  
 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น 

  ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
  10.16% 9.66% 9.16% 8.66% 8.16% 

 1.00% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% 

 0.50% 22.93% 22.93% 22.93% 22.93% 22.93% 

การเปล่ียนแปลงของรายได้ 0.00% 22.30% 22.30% 22.30% 22.30% 22.30% 

 -0.50% 21.66% 21.66% 21.66% 21.66% 21.66% 

 -1.00% 21.03% 21.03% 21.03% 21.03% 21.03% 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้น (Payback Period) 

  ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
  10.16% 9.66% 9.16% 8.66% 8.16% 

 1.00% 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 

 0.50% 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 

การเปล่ียนแปลงของรายได้ 0.00% 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 

 -0.50% 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 

 -1.00% 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

5. สรุปผลการประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

จากการวิเคราะห์ การประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity NPV) จะมีมูลค่า เท่ากับ 356.70  – 472.91  ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นจะมีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 21.03 – 23.55 และมีระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.86 - 5.02 ปี 

จากการวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ดังกล่าวข้างต้น ในทุกกรณีของการเปล่ียนแปลงต้นทุนส่วน
ของผู้ถือหุ้น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้
ถือหุ้น สูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้
ในการลงทุน 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าประมาณการในกรณีที่ไม่มีลูกค้าระยะยาวมาใช้พื้นที่ บริษัทฯ  จะมี
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 218.33 – 247.28 ล้านบาทและ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรับผู้ถือหุ้น (EIRR) เท่ากับร้อยละ 13.79 – 15.73 ซึ่งยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ที่ร้อยละ 8.16 – 10.16 และยังมีคุ้มค่าในการลงทุน 
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3.2 ความเหมาะสมของเงื่อนไขของการท ารายการ  

การเข้าท ารายการลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 ตามประกาศรายการได้มา
หรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมี
เงื่อนไขที่ต้องด าเนินการตามสัญญาเช่าที่ดินดังนี้ 

เงื่อนไขที่ส าคัญ ความสมเหตุสมผล 
เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ 
หน้าท่ีของ NFC 

 

1) NFC ได้รับการอนุมัติให้เข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่  31 
สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 238.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

2) NFC ต้องด าเนินการคืนสิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อ
การอุตสาหกรรมเลขที่ I-20/1 และสัญญาร่วมด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ านวนรวมทั้งสิ้น 180.40 
ไร ่ให้กับ กนอ. 

- เพ่ือให้ NFCW น าไปใช้ด าเนินโครงการฯ  

3) NFC ต้องด าเนินการคืนสิทธิการใช้ที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดิน
เพ่ือการอุตสาหกรรมเลขที่ I-20/1 และคืนพื้นที่ถมทะเล จ านวน
รวมทั้งสิ้น 68.06 ไร่ ให้กับ กนอ. 

- เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามหนังสือตอบข้อหารือข้อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

4) NFC ต้องคืนพื้นที่ถนนตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
เลขที่ I-20/1 และสัญญาร่วมด าเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ านวนรวมทั้งสิ้น 3.71 ไร่ ให้กับ กนอ. เพื่อ
ใช้เป็นทางสาธารณะ 

- เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามหนังสือตอบข้อหารือข้อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

5) NFC ต้องแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง 
ต้น (“IEE”) ของโครงการปุ๋ยแห่งชาติให้ครอบคลุม เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงขนาดและประโยชน์การใช้พ้ืนที่ 

- เพื่อให้ NFCW สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) NFC ต้องแก้ไข EIA ของโครงการท่าเทียบเรือที่บริษัทฯ จัดท า ให้
ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของ NFCW 

- เพื่อให้ NFCW สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) NFC ต้องยื่นค าขอทั่วไป (กนอ. 01/3) เพื่อขอเพิ่มประเภทการ
ประกอบกิจการของ NFCW 

- เพื่อให้ NFCW สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับของ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เงื่อนไขที่ส าคัญ ความสมเหตุสมผล 
หน้าท่ีของ NFCW  
1) NFCW ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ระบุใน EIA ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของโครงการท่า
เทียบเรือที่บริษัทฯ จัดท า ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (“สผ.”) 
แล้ว 

- เพ่ือให้ NFCW สามารถด าเนินโครงการฯ ได้ และเป็นไปตามข้อ
บังคบของ กนอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) NFCW ต้องได้รับอนุมัติจากกนอ. ในการขออนุญาตใช้สิทธิการ
เช่าที่ดินและต้องด าเนินการตามประกาศ และข้อก าหนดของ
กนอ. 

- เนื่องจากการประกอบกิจการบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด อยู่ในความดูแลของกนอ. ดังนั้นการด าเนินการใดๆ ต้อง
ต้องได้รับการอนุมัติจากกนอ. ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขการท ารายการ และแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าท ารายการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการท ารายการในคร้ังนี้เป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่
เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการท ารายการท่ัวไป มิได้มีเงื่อนไขใดที่จะท าให้บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                           บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                  ส่วนที ่3  หน้า 60 

 
 

หน้าเปล่า 
This page intentionally left blank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                       บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)                       ส่วนที่ 4 หน้า 61 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NFC”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้า
ลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and 
Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) 
(“โครงการฯ”) 

โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 238.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
ส่ิงตอบแทน จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 
100 หรือสูงกว่า ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง
ระหว่าง 6 เดือนท่ีผ่านมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ 
จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ดังนั้น การเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ 
(Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 
(De-Commissioning) ในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการในโครงการฯ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการฯ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ สามารถสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ดังนี้ 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

วัตถุประสงค์ และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ มีแผนธุรกิจพัฒนาโครงการบนพื้นที่ตามสัญญาเช่าบางส่วน โดยบริษัทฯ จะด าเนินการสละสิทธิที่ดิน
บางส่วนตามสัญญาเช่าแปลงที่ดิน I-20/1 ให้แก่ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด (“NFCW”) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% และให้ 
NFCW เข้าท าสัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่กับ กนอ. ระยะเวลาสัญญาเช่าไม่เกิน 30 ปี และขยายระยะเวลาการเช่าได้อีก 20 ปี
และโดยมีสทิธติ่อสัญญาเช่าได้เพิ่มเติมตามประกาศ กนอ. ก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินระยะยาว ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 

ส่วนท่ี 4 สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการพัฒนาพื้นที ่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
ประกอบโครงสร้างและระบบท่อ และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน  

 โดยมีแผนการด าเนินงานธุรกิจ 2 ช่วงระยะเวลา (2 Phase) คือ 

 1) ระยะสั้น และระยะกลาง ให้บริการพ้ืนท่ีลานกองเก็บ ลานประกอบ/ติดตั้งโครงสร้าง และลานรื้อ/ตัดแยก
ชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  เพื่อสนับสนุนผู้รับเหมากิจกรรมถมทะเลโครงการ
พัฒนาท่าเทียบเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และผู้ประกอบกิจการธุรกิจประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ และธุรกิจรื้อ/
ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

 2) ระยะยาว เป็นการให้บริการพื้นท่ีกับกลุ่มลูกค้าสัญญาระยะยาวในธุรกิจประกอบ/ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
และระบบท่อ และธุรกิจรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนโครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน 

ปัจจุบันทะเลอ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะน้ ามันปิโตรเลียมทั้งสิ้นประมาณ 500 แท่น โดยมีแท่นขุดเจาะจ านวนมากที่มีอายุ
การใช้งานมานานกว่า 20-30 ปี และอาจจะไม่คุ้มค่าในการใช้งานต่อไป ซึ่งจะต้องน ามาจัดการโดยผ่านกระบวนการจัดการที่
ได้มาตรฐาน ทั้งในส่วนที่จะต้องด าเนินการรื้อถอน (De-Commissioning) และด าเนินการผลิตโครงสร้างใหม่ (Module 
Fabrication) ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่  ณ ปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ 
บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้พิจารณาการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว 

เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ข้อดีของการท ารายการ 

 เป็นการกระจายความเส่ียงของแหล่งที่มาของรายได้และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเช่าระยะยาวกับทางกนอ. 
 เป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 
 บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากกับการซื้อที่ดิน หรือต้องเสียค่าหน้าดิน (Upfront) ในปีแรก 
 เพิ่มโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป็นโครงการท่ีส่งเสริมการลงุทนตามนโยบายภาครัฐ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศในระยะ

ยาว 
 เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

ข้อด้อยของการท ารายการ 

 บริษัทฯ มีภาระหน้ีและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
 เป็นการลงทุนในธุรกิจที่พ่ึงพิงลูกค้าเพียงไม่กี่ราย 
 มีผลประกอบการขาดทุนในช่วงแรกของโครงการฯ 
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เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของการไมเ่ข้าท ารายการ 

ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

 บริษัทฯ มีเงินสดที่สามารถน าไปลงทุนในโครงการอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และ/หรือมีความเส่ียงที่ต่ ากว่า 
 บริษัทฯ จะไม่มีภาระเงินกู้และภาระดอกเบี้ยจากโครงการฯ 

ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

 มีโอกาสที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่จากกนอ. 
 สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 ไม่สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ 

 ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
 ความเส่ียงจากการท่ีลูกค้าไม่มาใช้บริการพ้ืนท่ี 
 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้าเพียงไม่กี่ราย 
 ความเส่ียงจากราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าประมาณการ 
 ความเส่ียงที่ไม่ได้รับอนุมัติแหล่งเงินทุนจากเจ้าหน้ีสถาบันการเงิน 
 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าลงทุนในโครงการฯ 

โครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and 
Modularization) และผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล าเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ ามัน (De-Commissioning) ซึ่งจะ
ด าเนินการโดย NFCW ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ ต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินบางส่วนที่บริษัทฯ มี
สัญญาเช่าที่ดินกับทางกนอ. และบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้ให้ก่อประโยชน์สูงสุด โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธี
มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Net Present Value) ร่วมกับเครื่องมือชี้วัดความคุ้มทุนเป็นการประเมินความสมเหตุสมผลของการ
เข้าลงทุนในโครงการฯ ที่เหมาะสม โดยได้ท าการพิจารณาจากมูลค่ากระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV)
เนื่องจากเป็นมูลค่าผลตอบแทนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงในการเข้าลงทุนในครั้งนี้  และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาบนหลักแห่งความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ แผนการ
ด าเนินงาน แหล่งที่มาของลูกค้าที่จะใช้บริการซึ่งโดยหลักจะเป็นผู้ประกอบการแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในบริเวณทะเลอ่าวไทย
ที่ต้องการจัดการร้ือถอนแท่นขุดเจาะน้ ามันในทะเลอ่าวไทย ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว และจ าเป็นต้องรื้อถอนเพื่อน ามาบริหาร
จัดการอย่างถูกต้อง รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้สามารถใช้บริการพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือ และพื้นที่บริเวณหลังท่าเรือให้
ใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กรณีฐาน (Base Case) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้
ถือหุ้น (Equity NPV) ของโครงการฯ เท่ากับ 409.82 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงใด  ที่เกิดขึ้นในอนาคต อันมี
ผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว อาจส่งผลให้ผลประกอบการในอนาคตของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือท าให้ตัว
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แปรต่าง  ที่ใช้ในการประเมินมูลคา่เปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลต่อเนื่องให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Equity NPV) ที่ประเมินได้ตามวิธีนี้เปล่ียนแปลงไปด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี ้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ต่อสมมติฐานในวิธีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ท าการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคา
ยุติธรรมของโครงการฯ บนกรณีฐาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของโครงการฯ มี 2 ปัจจัยคือ (1) การเปล่ียนแปลงของรายได้ของ
โครงการฯ และ (2) ต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดให้มี
การเปล่ียนแปลงของรายได้เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1.00 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอัตรา
ค่าบริการที่อาจเกิดขึ้น และ ก าหนดการเปล่ียนแปลงของต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) เพิ่มขึ้น/
ลดลง ร้อยละ 1.00 เนื่องจากต้นทุนทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นอาจมีความผันผวน จาก อัตราผลตอบแทนปราศจากความ
เส่ียง ค่าความแปรปรวนของกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของตลาดฯ ซึ่งจะได้มูลค่ายุติธรรมโดยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) เท่ากับ 356.70 – 472.91 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ส าหรับผู้ถือหุ้น (Equity IRR) เท่ากับร้อยละ 21.03 – 23.55 และระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4.86 – 5.02 ปี 

จากการวิเคราะห์ค่าความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ดังกล่าวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าลงทุนในโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ตามเกณฑ์ได้มาจ าหน่ายไปฯ ของ
บริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของ
บริษัทฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ต้อง
จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินโครงการฯเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกนอ. 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนั้น NFC และ NFCW ซึ่งจะเป็นผู้ประกอบ
กิจการโครงการฯ จึงควรปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การขออนุมัติให้เข้าท ารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การ
ด าเนินการคืนสิทธิการใช้ที่ดินให้กับ กนอ. การยกเลิกสัญญาร่วมด าเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมถึงการด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ระบุใน IEE/EIA เป็นต้น  

จากการพิจารณาเงื่อนไขบังคับก่อน และเงื่อนไขในการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่า เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีบริษัทฯ และ NFCW ระบุในร่างสัญญาเช่าที่ดิน และเงื่อนไขการเข้าท ารายการภายหลังการ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มิได้มีเงื่อนไขใดที่จะ
ท าให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ 
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และจากการพิจารณาข้อมูลและเหตุผลที่กล่าวในรายงานฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือ
หุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ 

โปรดดูสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หน้าที่ 3 
ของรายงานฉบับนี้ 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง   ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้น าเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ อย่างไรก็ตามการ
ตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
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ทั้งนี ้การให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจน ข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอื่น   ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตั้งข้อสมมติฐานว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง  ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/
หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระในการให้ความเห็นในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวที่อาจ
เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ต่อการเข้าท ารายการดังรายละเอียดข้างตน้เท่านั้น และการให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระน้ีมิได้เป็นการรับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง    รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
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ท าหน้าที่ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูล
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เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ที่มา: แบบ 56-1 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท :  บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
  NFC Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่  

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 
2. กำรให้บริกำร 

เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107538000495 
เว็บไซท์ : http://www.nfc.co.th 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 อำคำร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพำร์คแลนด์ 
  แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กทม. 10260 
โทรศัพท ์ : (02) 348-0580 
โทรสำร : (02) 348-0579 
ทุนจดทะเบียน : 897,462,271.50 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,196,616,362 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 815,874,792.00 บำท 
 : แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,087,833,056 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่ำ บริษัท ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกัด เมื่อวันที่  
11 พฤศจิกำยน 2525 (ภำยใต้โครงกำรปุ๋ยแห่งชำติของทำงภำครัฐบำล) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน
เพื่อท ำกำรผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ มีที่ตั้งของโครงกำรอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพุดจังหวัดระยอง และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้ำนบำท และได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และ
กรดก ำมะถัน และกำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว กำรให้บริกำร
ท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง   

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี เหตุการณ์ 

2559 1. วันที่ 29 เมษำยน 2559 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

 เพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 282.90 ล้ำนบำท โดยออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,768.11 
ล้ำนหุ้น ในรำคำที่ตรำไว้ 0.16 บำทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นดังกล่ำวให้กับบริษัท เคมี คัลส์ แอนด์ อำโรเมติก 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (“C&A”) เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนในกำรซื้อและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ในกำรประกอบธุรกิจ
กำรจัดจ ำหน่ำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 

 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ 0.16 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท 

2. วันที่ 1 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ซื้อและรับโอนกิจกำร (บำงส่วน) ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยแอมโมเนีย
และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จำก C&A 

3. วันที่ 2 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 1,768.11 ล้ำนหุ้น ในรำคำที่ตรำไว้ 0.16 บำทต่อหุ้น รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 282.90 ล้ำนบำท และด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วเป็นจ ำนวน 1,359.79 ล้ำนบำท โดย
แบ่งเป็น 8,498.70 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท 

4. วันที่ 10 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 
บำท ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจำกเดิม 8,498.70 ล้ำนหุ้น เป็น 2,719.58 ล้ำนหุ้น 

5. วันที่ 29 กรกฎำคม 2559 กำรท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ C&A ซึ่งเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันได้สิ้นสุดลง หลักทรัพย์ที่ได้รับกำรซ้ือมีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 2.73 ล้ำนหุ้น 

2560 1. วันที่ 28 มิถุนำยน 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจำก “บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)” เป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด 
(มหำชน)” และเปลี่ยนตรำประทับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้และจ ำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำกเดิมหุ้นละ 0.50 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1.25 บำท ต่อมำ บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนและทุน
จดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัทฯ จ ำนวน 543.92 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วเดิมจ ำนวน 
1,359.79 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแล้วใหม่ จ ำนวน 815.87 ล้ำนบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้น จำก
เดิมหุ้นละ 1.25 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษัทฯ 

2561 1. วันที่ 8 มิถุนำยน 2561 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญำตให้บริษัทฯ พ้นเหตุอำจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ NFC 
ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรเพื่อขอพ้นเหตุอำจถูกเพิกถอนครบถ้วนแล้ว ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเห็นควรให้บริษัทฯ พ้นเหตุอำจถูก
เพิกถอนและอนุญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เร่ิมซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใต้กลุม่อุตสำหกรรมสินค้ำ
อุตสำหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2561 เป็นต้นไป 
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ปี เหตุการณ์ 

2. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ ำนวน 
81,587,479.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 815,874,792 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 897,462,271.50 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จ ำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NFC - W1) บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ.4 ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิชย์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 6 
ธันวำคม 2561 

2562 1. ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้ำลงทุนใน โครงกำรคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรฯ หรือมูลค่ำ
สินทรัพย์ที่จะได้มำเท่ำกับ 2,569.99 ล้ำนบำท  โดยกำรก่อสร้ำงคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด จะอยู่บนที่ดินภำยใต้สิทธกิำรเช่ำของ NFCT และคำดว่ำโครงกำรคลังน้ ำมันเชื้อเพลิง จะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในไตร มำส 
3 ปี พ.ศ. 2564 

2. ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันที่ 21 มิถุนำยน 2562 มีมติเข้ำซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NFCT จ ำนวน 3,250,000 หุ้น ในรำคำ
หุ้นละ 100 บำท โดยเงินเพ่ิมทุนดังกล่ำว NFCT จะน ำไปใช้ในโครงกำรคลังน้ ำมันเช้ือเพลิง 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจหลักดังต่อไปนี ้

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถัน 
2. กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และคลังสินค้ำเหลว กำร

ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จังหวัดระยอง 

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ 

บริษัทฯ เป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์โดยจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้ำเหลวของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด เพื่อจัดจ ำหน่ำยและกระจำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในประเทศ ปัจจุบันเคมีภัณฑ์หลักที่บริษัทฯจัดจ ำหน่ำย ได้แก่ แอมโมเนีย 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถัน 

 แอมโมเนีย บริษัทฯ น ำเข้ำแอมเนียจำกประเทศมำเลเซีย เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศส ำหรับ
อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมผลิตน้ ำยำงข้น อุตสำหกรรมควำมเย็น และอุตสำหกรรมผลิตสำรเคมี โดย
จ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ค้ำส่ง (Trader) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ใช้ขั้นปลำย (End User) 
โดยตรง 

 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษัทฯท ำกำรผลิตที่โรงงำนในจังหวัดปทุมธำนี เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศ
ส ำหรับอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ อุตสำหกรรมก ำจัดมลพิษ อุตสำหกรรมยำง และชำวสวนยำงพำรำ 
โดยจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ค้ำส่ง (Trade) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ใช้ขั้นปลำย (End 
User) โดยตรง 

 กรดก ำมะถัน บริษัทฯน ำเข้ำกรดก ำมะถันจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเกำหลี และประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำประเภทผู้ค้ำส่ง (Trader) ในประเทศ 
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2. กำรให้บริกำร 

 กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ บริษัทฯให้บริกำรคลังสินค้ำ ส ำหรับผู้ใช้บริกำรท่ีต้องกำรใช้พื้นที่ส ำหรับกองเก็บวัตถุดิบ 
และสินค้ำส ำเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลำสติก ซิลิก้ำ เป็นต้น เพื่อกำรน ำเข้ำและ/หรือส่งออก หรือจ ำหน่ำย โดยมีพื้นที่
คลังสินค้ำให้บริกำรรวมประมำณ 90,000 ตำรำงเมตร รวมถึงบริกำรลำนจัดเก็บสินค้ำ (Open Yard) ได้แก่ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น 

 กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว บริษัทฯให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลวส ำหรับ
จัดเก็บแอมโมเนียและกรดก ำมะถัน ให้แก่กลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรจัดเก็บสินค้ำเหลว และให้บริกำรในกำร
บริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังให้มีปริมำณเพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำเหลว 
เพื่อขนส่งทำงรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯมีระบบกำรให้บริกำรคลังสินค้ำเหลวขนำดควำมจุรวม 56,835 ตัน 
แบ่งเป็น คลังสินค้ำส ำหรับแอมโมเนีย และกรดก ำมะถัน ขนำดควำมจุ 21,835 ตัน และ 35,000 ตัน ตำมล ำดับ 

 กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ บริษัทฯให้บริกำรท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ ส ำหรับสินค้ำของบริษัทฯ รวมถึงกำรให้บริกำร
ท่ำเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้ำที่อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซึ่งเป็นสินค้ำประเภทเทกอง สินค้ำเหลว 
สำมำรถรองรับเรือสินค้ำขนำดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยต้องได้รับอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็นครั้งครำว เช่น เหล็กรีดเย็นชนิดม้วน เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้ำง ถ่ำน
หิน ยิปซั่ม เป็นต้น รวมถึงกำรให้บริกำรจอดเรือ และให้บริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษัทได้แก่ 1) บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือเดินทะเล 2) บริษัท 
เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว และ 3) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำและลำนจัดเก็บสินค้ำ โดยมีโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 

 
ที่มำ: ข้อมูลของบริษัทฯ 

กำรประกอบธุรกจิของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท มีดงันี ้
1) บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด (“RBT”) ซึ่งประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือเดินทะเลและคลังสินค้ ำ โดยมีทุนจดทะเบียน

จ ำนวน 764.00 ล้ำนบำท 
2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด (“NFCT”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำเหลว โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 326.00 

ล้ำนบำท ปัจจุบัน NFCT อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงคลังสินค้ำ เพื่อให้บริกำรคลังสินค้ำเหลว 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
NFC 

บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด 
NFCW 

83.25% 

บริษัทท่ำเรือ ระยอง จ ำกัด 
RBT 

บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด 
NFCT 

99.99% 99.97% 
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3) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด (“NFCW”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำและลำนจัดเก็บสินค้ำ โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 1.00 ล้ำนบำท 

2.4 โครงสร้างรายได ้

โครงสร้ำงรำยได้รวมของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ และรอบ 6 เดือน ของปี 2563 ดังนี ้

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

โครงสร้างรายได ้
2560 2561 2562 ม.ค. - มิ.ย. 2563 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์ 990.67 89.98 1,085.92 92.03   1,080.75       91.46    347.36  86.81  

- แอมโมเนีย 574.57 58.00 565.60 52.08      408.61    37.81       129.41    37.26  

- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 22.69 2.29 21.46 1.98        27.06        2.50         11.47        3.30  

- กรดก ำมะถัน 393.41 39.71 498.86 45.94     645.08     59.69      206.48     59.44  
2.รายได้จากการให้บริการ 110.34 10.02 94.07 7.97 100.90        8.54  52.76        13.19  
- กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ 12.24 11.09 29.96 31.85       35.77     35.45        20.56     38.97  
- กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และ

คลังสินค้ำเหลว 55.34 50.15 55.04 58.51        54.96     54.47         27.48     52.08  
- กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ 40.15 36.38 9.07 9.64       10.17      10.08        4.72      8.95  
รวมรายได ้ 1,101.01 100.00 1,179.99 100.00 1,181.65 100.00 400.12 100.00 

ที่มำ : รำยงำนประจ ำปี 2562 และงบกำรเงินของบริษัทฯ  

3. คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน ดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธำนกรรมกำรบริษัท/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร/รองประธำนกรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
3. นำย ศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมกำร 
4. นำย ยงยศ ปำละนติิเสนำ กรรมกำร 

5. นำง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร 

6. นำย วิบูลย์ รัศมีไพศำล กรรมกำร 
7. นำง บงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร 
8. นำย กิจจำ สมัญญำหิรัญ กรรมกำร 
9. นำย ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำร 
10 นำยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
11. นำย เสรี วงษ์มณฑำ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
12. นำงอำรีย์ เติมวัฒนำภักดี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนังสือรับรองของบริษัทฯ 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ ตำมหนังสือรับรอง ฉบับลงวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 คือ นำยณัฐภพ 
รัตนสุวรรณทวี นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล นำยกิจจำ สมัญญำหิรัญ หรือ นำยณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี 
กรรมกำรสองในห้ำคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ    

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ณ วันท่ี 28 สิงหำคม 2563 โดยมีรำยชื่อดังนี้ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี 690,329,994 63.46 
2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั 176,000,000 16.18 
3. BENTAYGA HOLDINGS LTD 86,000,000 7.91 
4. นำยเอเซีย ภุขันอนันต์ 28,164,000 2.59 
5. นำยปรัชญำ เสริมสขุสกลุชัย 23,885,000 2.20 
6. น.ส.รภัทภร ตรงวงศำ 9,828,400 0.90 
7. นำยวิสตู กัจฉมำภรณ ์ 9,600,000 0.88 
8. นำยสิตมน อังศธรรมรัตน์ 5,912,761 0.54 
9. นำยอำชวีร์ อังศธรรมรัตน์ 4,759,000 0.44 
10. นำยณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี 4,741,302 0.44 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 1,039,220,457 95.53 
ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนๆ 48,612,599 4.47 
รวม 1,087,833,056 100.00 

ที่มำ: ข้อมูลรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหำคม 2563 จำกบริษัท ศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) 

5. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของทัง้กลุ่มบริษัทฯ ณ ส้ินปี 2560, 2561, 2562 และ ณ 30 มิถุนำยน 2563 มีดังนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2560 2561 2562 30 มิ.ย. 63 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์ 
      

  
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

  
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 112.42  9.70  288.08  20.19  87.50  7.28  254.92  13.77  

เงินลงทุนชั่วครำว – หลักทรัพยเ์ผื่อขำย 197.95  17.07  298.13  20.90  0.00  -    -  -    
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอื่น 176.54  15.23  150.49  10.55  201.44  16.75  113.74  6.14  
สินค้ำคงเหลือ 72.38  6.24  117.84  8.26  78.49  6.53  77.13  4.17  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11.15  0.96  71.95  5.04  21.87  1.82  0.91  0.05  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นหรือกลุ่ม -สินทรัพย์ที่
ถือไว้เผื่อขำย 

-  -    -  -    -  -    14.24  0.77  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 570.44  49.20  926.50  64.95  389.30  32.37  460.95  24.90  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2560 2561 2562 30 มิ.ย. 63 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 3.01  0.26  2.68  0.19  2.68  0.22  2.68  0.14  
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 492.34  42.46  402.98  28.25  385.91  32.09  594.57  32.12  
สินทรัพย์สิทธิกำรใช ้ -  -    -  -    0.00  -    445.68  24.08  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.23  0.02  2.64  0.19  2.13  0.18  1.81  0.10  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 34.54  2.98  45.40  3.18  8.82  0.73  13.99  0.76  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 58.90  5.08  46.39  3.25  413.62  34.40  331.38  17.90  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 589.01  50.80  500.09  35.05  813.17  67.63  1,390.12  75.10  
รวมสินทรัพย ์ 1,159.46  100.00  1,426.58  100.00  1,202.47  100.00  1,851.06  100.00  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          
หน้ีสินหมุนเวียน          

เงินเบิกเกินบัญช ีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน 

0.00  -    216.46  15.17  83.08  6.91  125.88  6.80  

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 146.13  12.60  147.90  10.37  152.92  12.72  346.53  18.72  
ส่วนของหน้ีสินสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

-  -    -  -    -  -    32.22  1.74  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1.85  0.16  0.59  0.04  -  -    -  -    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 147.98  12.76  364.95  25.58  236.00  19.63  504.63  27.26  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -    -  -    -  -    403.53  21.80  
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน 

10.63  0.92  11.33  0.79  10.88  0.90  9.65  0.52  

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 38.23  3.30  35.79  2.51  18.43  1.53  18.39  0.99  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3.67  0.32  3.42  0.24  3.42  0.28  3.42  0.18  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 52.53  4.53  50.54  3.54  32.72  2.72  434.98  23.50  

รวมหน้ีสิน 200.51  17.29  415.49  29.12  268.72  22.35  939.61  50.76  

ส่วนของผู้ถือหุ้น          

ทุนเรือนหุ้น          
   ทุนจดทะเบียน 815.87  70.37  897.46  62.91  897.46  74.63  897.46  48.48  
   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 815.87  70.37  815.87  57.19  815.87  67.85  815.88  44.08  
ส่วนเกิน (ต่ ำ) จำกกำรรวมธรุกิจภำยใต้ 
กำรควบคุมเดียวกัน 

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

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม                     
จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย 6.70  0.58  9.35  0.66  22.55  1.88  22.55  1.22  
ยังไม่ได้จัดสรร 199.78  17.23  292.38  20.50  235.29  19.57  247.15  13.35  
องค์ประกอบอ่ืนในส่วนของผู้ถือหุ้น 192.59  16.61  149.97  10.51  116.98  9.73  82.99  4.48  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 959.68  82.77  1,012.31  70.96  935.43  77.79  913.30  49.34  
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (0.74)  (0.06) (1.22)  (0.09) (1.68)  (0.14) (1.85)  (0.10) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 958.95  82.71  1,011.09  70.88  933.75  77.65  911.45  49.24  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,159.46  100.00  1,426.58  100.00  1,202.47  100.00  1,851.06  100.00  

ที่มำ: งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
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งบก ำไรขำดทุนของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2560 2561 2562 และ รอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563  มีดังนี ้
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

สรุปผลการด าเนินงาน 
2560 2561 2562 2563 (ม.ค. - มิ.ย.) 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได ้          
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 990.66  0.90  1,085.92  0.92  1,080.75  0.91  347.36  0.87  
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 110.34  0.10  94.07  0.08  100.91  0.09  52.76  0.13  
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,101.01  1.00  1,179.99  1.00  1,181.65  1.00  400.12  1.00  
ต้นทุนขายและบริการ 

        
ต้นทุนขำยผลิตภัณฑ์เคมี 795.69  0.72  929.99  0.79  974.69  0.82  305.77  0.76  
ต้นทุนบริกำร 24.63  0.02  18.11  0.02  19.50  0.02  11.44  0.03  
รวมต้นทุนขายและบริการ 820.32  0.75  948.10  0.80  994.19  0.84  317.21  0.79  
ก าไรขั้นต้น 280.69  0.25  231.89  0.20  187.46  0.16  82.91  0.21  
รำยได้อื่น 27.73  0.03  14.28  0.01  27.31  0.02  5.40  0.01  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 308.42  0.28  246.17  0.21  214.77  0.18  88.30  0.22  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 46.96  0.04  48.43  0.04  43.15  0.04  15.57  0.04  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 144.19  0.13  154.84  0.13  154.03  0.13  93.37  0.23  
ก าไรจากการด าเนินงาน 117.27  0.11  42.90  0.04  17.59  0.01  (20.64) (0.05)  
ต้นทุนทำงกำรเงิน 0.88  0.00  2.83  0.00  16.41  0.01  6.82  0.02  
รวมค่าใช้จ่าย 192.02  0.17  206.11  0.17  213.59  0.18  115.77  0.29  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 116.39  0.11  40.07  0.03  1.18  0.00  (27.47) (0.07)  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 97.79  0.00  10.85  0.01  (36.13)  (0.03) 5.17  0.01  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 214.19  0.11  50.92  0.04  (34.95)  (0.03) (22.30) (0.06)  

ก ำไร (ขำดทุน) - ส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ในอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย (0.50)  (0.00)  (0.48)  (0.00)  (0.46)  (0.00)  (0.17)  (0.00)  
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 214.69  0.19  51.40  0.04  (34.49)  (0.03) (22.13)  (0.06) 

ที่มำ: งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 

งบกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯปี 2560 2561 2562 และ รอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563 มดีังนี ้
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค. - มิ.ย.) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 228.86 77.76 (240.42) 408.41 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทุน (199.51) (118.56) 220.00 (281.89) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (0.88) 216.46 (180.16) 40.90 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 28.47 175.66 (200.58) 167.42 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 112.42 288.08 87.50 254.92 

ที่มำ: แบบ 56-1 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯปี 2560 2561 2562 และ รอบ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2563 มีดังนี ้

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค. - มิ.ย.) 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 3.85 2.54 1.65 0.91 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 3.29 2.02 1.22 0.73 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร      
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ม.ค. - มิ.ย.) 
อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ  25.49   19.65   15.86   20.72  
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ  10.65   3.64   1.49   (5.16)  
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร ร้อยละ  195.15   181.28   (1,366.90)  (1,978.46)  
อัตรำก ำไรสุทธ ิ ร้อยละ  10.58   4.32   (2.96)  (5.57)  
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  13.63   5.17   (3.59)  (2.42)  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน             
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ร้อยละ 19.61 3.94 (2.66) (1.46) 
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่ำ 1.01 0.91 0.90 0.26 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.21 0.41 0.29 1.03 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย เท่ำ  133.38   15.15  1.07  (3.03)  

ที่มำ: ค ำนวณโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระ 

 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย.) 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีผลขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
22.13 ล้ำนบำท ผลกำรด ำเนินงำนลดลง 29.55 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 398.19 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 

- บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นลดลง 15.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.08 เนื่องจำกรำยได้รวมลดลง 242.80 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.59 

- บริษัทฯ มีรำยได้อื่นลดลง 16.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 75.28 
- ค่ำใช้จ่ำยรวมลดลง 3.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.63 
- ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 1.67 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.70 
- รำยได้ภำษีเงินได้ลดลง 0.36 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.50 

ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 
ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม 400.12 ล้ำน

บำท ลดลง 242.80 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 37.76 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 เป็นผลมำจำก 

- รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 347.36 ล้ำนบำท ลดลง 247.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.59 เมื่อ
เทียบกับไตรมำส 2/2562 ซึ่งเกิดจำก 

- รำยได้จำกกำรขำยกรดก ำมะถันท่ีลดลง 120.26 ล้ำนบำท โดยรำคำขำยกรดก ำมะถันลดลงเนื่องจำก
รำคำตลำดโลกลดลง ขณะทีป่ริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้น 87,132 ตัน 

- รำยได้จำกกำรขำยแอมโมเนียลดลง 124.79 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง 5,963 ตัน 
เนื่องจำกลูกค้ำรำยใหญ่มีปริมำณกำรซื้อที่ลดลง เพรำะมีกำรเปล่ียนกระบวนกำรผลิตและ รำคำขำย
เฉล่ียต่อหน่วยลดลงด้วย 

- รำยได้จำกกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลดลง 2.28 ล้ำนบำท จำกรำคำขำยเฉล่ียต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 
แต่มีปริมำณกำรขำยที่ลดลง 344 ตัน 
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- รำยได้จำกกำรให้บริกำร 52.76 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.39 เมื่อเทียบกับไตรมำส 
2/2562 ซึ่งเกิดจำก 

- รำยได้กำรให้บริกำรคลังสินค้ำเพิ่มขึ้น 4.60 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรใช้พื้นที่ให้บริกำรเพิ่มขึ้นและ 
จ ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้น 

- รำยได้กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว ไม่เปล่ียนแปลง 
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือลดลง 0.07 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีจ ำนวนเรือมำใช้บริกำรผ่ำนท่ำ

เทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขำยและบริกำร และก ำไรขั้นต้น 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีต้นทุนขำยและบริกำร 317.21 ล้ำนบำท ลดลง 
226.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.70 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 และ อัตรำก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20.72 
ในขณะท่ีอัตรำก ำไรขั้นต้นของไตรมำส 2/2562 คิดเป็นร้อยละ 15.37 เนื่องจำก 

- ต้นทุนขำยของผลิตภัณฑ์เคมีลดลง 229.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.83 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 
ซึ่งเกิดจำก 

- ต้นทุนขำยกรดก ำมะถันลดลง 133.81 ล้ำนบำท จำกรำคำผลิตภัณฑ์เคมีน ำเข้ำลดลงตำมแนวโน้ม
รำคำตลำดโลก ปริมำณกำรขำยเพิ่มขึ้น 87,132 ตัน 

- ต้นทุนขำยแอมโมเนียลดลง 92.20 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง 5,963 ตัน 
- ต้นทุนขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ลดลง 3.02 ล้ำนบำท จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง 344 ตัน 

- ก ำไรขั้นต้นของธุรกิจกำรขำยเคมีภัณฑ์ลดลง 18.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 30.55 ส่งผลให้อัตรำก ำไร
ขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 11.97 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 คิดเป็น ร้อยละ10.07 จำก
ผลกระทบต้นทุนของเคมีภัณฑ์ที่ลดลง 

- ต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 2.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.72 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 

รำยได้อื่น 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีรำยได้อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรหลัก 
5.40 ล้ำนบำท ลดลง 16.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 75.28 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 เกิดจำก 

- รำยได้ยิปซั่มสุทธิลดลง 17.98 ล้ำนบำทเนื่องจำก ปริมำณกำรขำยลดลง 
- ดอกเบี้ยรับลดลง 2.36 ล้ำนบำท 
- รำยได้อื่น ๆเพิ่มขึ้น 1.09 ล้ำนบำท 
- ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น 2.96 ล้ำนบำท 
- ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.05 ล้ำนบำท 
- ลดส ำรองสินค้ำคงเหลือช ำระล้ำสมัยลดลง 0.03 ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยรวม 108.95 ล้ำนบำท ลดลง 1.45 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 เกิดจำก 
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- ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง 10.15 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 39.47 เนื่องจำกค่ำขนส่งไปยังลูกค้ำลดลงจำก
ปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์แอมโมเนียลดลง 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้น 8.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.28 เนื่องจำก 
- ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนลดลง 8.01 ล้ำนบำท 
- ค่ำใช้จ่ำยบริกำรวิชำชีพลดลง 11.14 ล้ำนบำท 
- ตั้งส ำรองสินค้ำเส่ือมสภำพเพิ่มขึ้น 8.12 ล้ำนบำท 
- ตั้งส ำรองด้อยค่ำเพิ่มขึ้น 19.99 ล้ำนบำท 
- ค่ำใช้จ่ำยบริหำรอื่นๆ ลดลง 0.11 ล้ำนบำท  

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงิน 6.82 ล้ำนบำท ลดลง 1.67 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.70 เมื่อเทียบกับไตรมำส 2/2562 เนื่องจำกมีกำรใช้วงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินลดลง 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมี สินทรัพย์
รวม 1,851.06 ล้ำนบำท หน้ีสินรวม 939.61 ล้ำนบำท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมขำดทุน 1.85 ล้ำนบำทและส่วนของผู้ถือ
หุ้น 913.30 ล้ำนบำท หรือมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี 0.84 บำทต่อหุ้น ในขณะที่ส้ินปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 1,202.47 ล้ำนบำท 
หนี้สินรวม 268.72 ล้ำนบำท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ขำดทุน 1.68 ล้ำนบำทและส่วนของผู้ถือหุ้น 935.43 ล้ำนบำท 
หรือมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี 0.86 บำทต่อหุ้น 

ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินสด 254.92 ล้ำนบำท ซึ่งเพียงพอในกำรประกอบ
ธุรกิจปัจจุบันและสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดยกำรเปล่ียนแปลงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ฯ มี
สำระส ำคัญดังนี้  

- ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,851.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 648.59 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 53.94 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 เนื่องจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 254.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 167.42 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
191.34 จำกกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับส้ินปีที่แล้ว 

- ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 113.74 ล้ำนบำท ลดลง 87.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
43.54 เกิดจำกกำรจัดประเภทค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ตำมมำตรฐำนเรื่อง 
สัญญำเช่ำ,ลูกหนี้อื่นกรมสรรพำกรลดลงและเงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำผู้ขำยลดลง 

- สินค้ำคงเหลือ 77.13 ล้ำนบำท ลดลง 1.36 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.73 จำกสินค้ำแอมโมเนีย
ลดลง 3.08 ล้ำนบำท เพรำะมีปริมำณกำรขำยลดลง สินค้ำระหว่ำงทำงกรดก ำมะถันเพิ่มขึ้น 11.81 
ล้ำนบำท แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 0.09 ล้ำนบำท ยิปซั่มบรรจุถุงเพิ่มขึ้น 0.22 ล้ำนบำท วัสดุ
ส้ินเปลืองและอื่น ๆ ลดลง 10.40 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรตั้งค่ำเผ่ือสินค้ำเพื่อขำยเส่ือมสภำพ 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.91 ล้ำนบำท ลดลง 20.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.84 จำกเงินฝำก
ที่เป็นเงินประกันสินเชื่อทำงกำรค้ำกับสถำบันกำรเงินลดลง 
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- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ ำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเพิ่มขึ้น 
14.24 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรรื้อถอนอำคำรโรงงำนที่ไม่ได้ใช้งำนและขำยเศษซำกจำกกำรรื้อถอน
ให้กับบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึง 

- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 594.57 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 208.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 54.07 
เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำสุทธิเพิ่มขึ้น 44.74 ล้ำนบำท จำกกำรซื้อและลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงงวด 
215.64 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยกำรซื้อทรัพย์สิน และ อุปกรณ์ ของ NFC ประมำณ 1.74 ล้ำนบำท 
และ กำรลงทุนในโครงกำร EPC Contractor ของ NFCT อีกประมำณ 213.91 ล้ำนบำท 

- สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ เพิ่มขึ้น 445.68 ล้ำนบำท จำกกำรน ำมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 
16 มำใช้เป็นครั้งแรก 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 331.38 ล้ำนบำท ลดลง 82.24 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 19.88 เป็นกำร
ตัดจ่ำยล่วงหน้ำงำนก่อสร้ำงโครงกำร EPC Contractor ของบริษัทย่อย 

- ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 939.61 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 670.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
249.66 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 

- เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 125.88 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 42.80 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
51.52 เนื่องจำก บริษัทฯมีกำรใช้วงเงินเครดิต (LC/TR) จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 

- เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 346.53 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 193.61 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 
126.61 เนื่องจำก เจ้ำหนี้กำรค้ำสุทธิ เพิ่มขึ้น 214.68 ล้ำนบำทจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำก่อสร้ำงโครงกำร 
EPC Contractor ของ NFCT ยังไม่ครบก ำหนดช ำระและเจ้ำหนี้กำรค้ำอื่น ๆ ลดลง 21.07 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยได้บริกำรรับล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น 2.24 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นเป็นหนี้สินตำมสัญญำร่วม
ด ำเนินงำนกับ กนอ.ลดลง 26.00 ล้ำนบำท และเจ้ำหน้ีอื่น เพิ่มขึ้น 2.69 ล้ำนบำท 

- ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 32.22 ล้ำนบำท 
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 403.53 ล้ำนบำท จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้เป็น

ครั้งแรก 
- ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น 911.45 ล้ำนบำท ลดลง 22.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อย

ละ 2.39 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 เนื่องจำก บริษัทฯมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จ 22.13 ล้ำน
บำท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทรัพย์สินลดลง 33.99 ล้ำนบำท 
ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรรื้อถอนอำคำรโรงงำนที่ไม่ได้ใช้งำน  และขำยเศษซำกจำกกำรรื้อถอนให้กับบริษัทที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ขำดทุน 0.17 ล้ำนบำท โดยปัจจุปันบริษัทฯมีทุน
ช ำระแล้ว 815.87 ล้ำนบำท แบ่งเป็น หุ้นสำมัญ 1,087.83 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท 

งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

ส ำหรับไตรมำส 2/2563 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทฯมีขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ 27.47 ล้ำนบำทและกระแส
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 167.42 ล้ำนบำท เกิดจำก 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 408.41 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกเจ้ำหนี้กำรค้ำก่อสร้ำง
โครงกำร EPC Contractor ของ NFCT ที่ยังไม่ครบก ำหนดจ่ำยช ำระ 
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- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 281.88 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนในโครงกำร EPC 
Contractor ของ NFCT 213.91 ล้ำนบำท 

- กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 40.89 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรรับเงินเครดิตทำงกำรค้ำ (LC/TR) 
จำกสถำบันกำรเงิน 42.80 ล้ำนบำท และมีจ่ำยช ำระค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 1.91 ล้ำนบำท 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินปี 2561 - 2562 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีขำดทุนสุทธิ 34.95 ล้ำนบำท โดย
แบ่งปันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทขำดทุน 34.49 ล้ำนบำทขำดทุนเพิ่มขึ้น 85.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 167.10 เมื่อ
เทียบกับก ำไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัในปีก่อนมีก ำไร 51.40 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นผลมำจำกบริษัทฯมีรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรเท่ำกับ 1,181.65 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14  เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยแบ่งรำยได้
จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 1,080.75 ล้ำนบำท ลดลง 5.17 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.48 และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
100.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.83 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562  พบว่ำในปี 
2561 บริษัทฯได้มีกำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยภำษีรอตัดบัญชี เป็นจ ำนวนเงิน 36.13 ล้ำนบำท บริษัทฯมีก ำไรขั้นต้นลดลง 44.43 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 19.16  บริษัทฯมีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 13.03 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 91.25 ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 13.58 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 479.86 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีก ำไรสุทธิ 50.92 ล้ำนบำท โดย
แบ่งปันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 51.40 ล้ำนบำท ลดลง 163.29 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.06 เมื่อเทียบกับก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีก่อน 214.69 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นผลมำจำกบริษัทฯมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเท่ำกับ 
1,179.99 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 78.98 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17  เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยแบ่งรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์เคมี 1,085.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 95.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.61 และรำยได้จำกกำรให้บริกำร 94.07 ล้ำนบำท 
ลดลง 16.27 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  พบว่ำในปี 2560 บริษัทฯได้มี
กำรรับรู้รำยได้ภำษีรอตัดบัญชีเป็นครั้งแรก เป็นจ ำนวนเงิน 97.79 ล้ำนบำท ซึ่งสูงกว่ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 86.94 ล้ำนบำท 
บริษัทฯมีก ำไรขึ้นต้นลดลง 48.80 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.39  บริษัทฯมีรำยได้อื่นลดลง 13.45 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 44.90 
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 1.95 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 221.59 

ดังนั้น สำมำรถสรุปรำยกำรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,181.65 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 1.66 
ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,179.99 ล้ำนบำท เป็นผลมำ
จำกรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 1,080.75 ล้ำนบำท ลดลง 5.17 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.48  รำยได้จำกกำรขำยกรด
ก ำมะถันเพิ่มขึ้น 146.22 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.31  โดยรำคำกรดก ำมะถันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกอุปทำนในตลำดโลกขำด
แคลน  ปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถันต่ ำลง 17,053 ตัน หรือร้อยละ 5.59 เมื่อเทียบกับงวดปี 2561  รำยได้จำกกำรขำย
แอมโมเนียลดลง 156.98 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.76  จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง 7,140 ตัน หรือร้อยละ 26.66 เนื่องจำก
ลูกค้ำรำยใหญ่มีปริมำณกำรซื้อที่ลดลง เนื่องจำกลูกค้ำมีกำรเปล่ียนกระบวนกำรผลิต รำคำขำยเฉล่ียต่อหน่วยลดลงด้วย 
รำยได้จำกกำรขำยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 5.59 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 26.04 จำกรำคำขำยเฉล่ียต่อหน่วยลดลง แต่มี
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ปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น 1,569 ตัน หรือร้อยละ 44.63   ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำร 100.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.83 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีรำยได้กำรให้บริกำรคลังสินค้ำเพิ่มขึ้น 5.81 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 17.83 
เนื่องจำกมีกำรใช้พื้นที่บริกำรเพิ่มขึ้นและจ ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้น รำยได้กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลวลดลง 0.08 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.15 รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือเพิ่มขึ้น 1.10 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.13 เนื่องจำกจ ำนวนเรือ
มำใช้บริกำรผ่ำนท่ำเทียบเรือเพิ่มขึ้น 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,179.99 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 78.98 
ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 7.17 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,101.01 ล้ำนบำท เป็นผลมำ
จำกรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 1,085.92 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 95.25 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.61  รำยได้จำกกำรขำยกรด
ก ำมะถันเพิ่มขึ้น 105.44 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 26.80  โดยรำคำกรดก ำมะถันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกอุปทำนในตลำดโลกขำด
แคลน  ปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถันต่ ำลง 43,307 ตัน หรือร้อยละ 12.43 เมื่อเทียบกับงวดปี 2560  รำยได้จำกกำรขำย
แอมโมเนียลดลง 8.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.56  จำกปริมำณกำรขำยที่ลดลง 775 ตัน หรือร้อยละ 2.81 แต่รำคำขำยเฉล่ีย
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รำยได้จำกกำรขำยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ลดลง 1.23 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 5.42 จำกรำคำขำยเฉล่ียต่อ
หน่วยลดลง แต่มีปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น 217 ตัน หรือร้อยละ 6.58   ส่วนรำยได้จำกกำรให้บริกำร 94.07 ล้ำนบำท ลดลง 
16.27 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.75 เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว โดยมีรำยได้กำรให้บริกำรคลังสินค้ำเพิ่มขึ้น 17.73 ล้ำนบำท หรือร้อย
ละ 119.39 เนื่องจำกมีกำรใช้พื้นที่บริกำรเพิ่มขึ้นและจ ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้น รำยได้กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว
ลดลง 0.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.54 เนื่องจำกมำกำรปรับอัตรำใหม่กับลูกค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือลดลง 
33.70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 78.79 เนื่องจำกจ ำนวนเรือมำใช้บริกำรผ่ำนท่ำเทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขำยและบริกำร 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 994.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 46.09 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 4.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมำจำกต้นทุนกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 44.70 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.81 เมื่อเทียบ
กับปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจำก ต้นทุนขำยกรดก ำมะถันเพิ่มขึ้น 162.09 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 31.85 จำกรำคำผลิตภัณฑ์เคมีน ำเข้ำ
เพิ่มขึ้นตำมแนวโน้มรำคำตลำดโลก ต้นทุนขำยแอมโมเนียลดลง 121.72 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 30.24 จำกปริมำณกำรขำทที่ล
ดลง 7,178 ตัน หรือ ร้อยละ 26.81 ต้นทุนขำยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ่น 4.33 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 23.24 จำกปริมำณ 
กำรขำยที่เพิ่มขึ้น 1,569 ตัน หรือ ร้อยละ 44.63 ส่งผลให้ ก ำไรขั้นต้นของธุรกิจกำรขำยเคมีภัณฑ์ลดลง 49.87 ล้ำนบำท หรือ 
ร้อยละ 31.98 ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีลดลงเป็น ร้อยละ 9.81 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 14.36 จำกผลกระทบ
ต้นทุนเคมี่ภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก และปริมำณกำรขำยที่ลดลง ต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 1.39 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 7.68 
เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 948.10 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 127.78 ล้ำนบำท 
หรือ 15.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมำจำกต้นทุนกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 134.30 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.88 จำก
รำคำผลิตภัณฑ์เคมีน ำเข้ำเพิ่มขึ้นตำมแนวโน้มของรำคำตลำดโลก ส่งผลให้ก ำไรขั้นต้นของธุรกิจขำยเคมีภัณฑ์ ลดลง 39.09 
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 20.03 ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์เคมีลดลงเป็นร้อยละ 14.36 จำกปีก่อนที่ร้อยละ 19.68 
จำกผลกระทบต้นทุนของเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกจำกรำคำตลำดโลก ทำงด้ำนต้นทุนกำรให้บริกำรลดลง 6.52 ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 26.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกมีกำรใช้บริกำรท่ำเทียบเรือที่ลดลง 
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รำยได้อื่น 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นเป็นจ ำนวนเงิน 27.31 ล้ำนบำท แสดงรวมเป็นรำยได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 
13.03 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.25 เมื่อเทียบกับงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจำก รำยได้ยิปซั่มเพิ่มขึ้น 11.37 ล้ำนบำท 
ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.03 ล้ำนบำท รำยได้จำกค่ำสินไหมทดแทนประกันภัยและรำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น 
ๆ เพิ่มขึ้น 0.20 ล้ำนบำท ส ำรองสินค้ำคงเหลือล้ำสมัยลดลง 0.67 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินลดลง 0.60 ล้ำนบำท 
ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนลดลง 1.68 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน เพิ่มขึ้น 4.38 ล้ำนบำท 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นเป็นจ ำนวนเงิน 14.28 ล้ำนบำท แสดงรวมเป็นรำยได้อื่นที่ลดลง 13.45 
ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 44.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก รำยได้ยิปซั่มลดลง 8.34 ล้ำนบำท ก ำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินลดลง 3.09 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรกลับรำยกำรค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจำกกำรได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้
กำรค้ำลดลง 5.55 ล้ำนบำท ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกบัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 2.54 ล้ำนบำท ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น 0.98 ล้ำนบำท รำยได้จำกค่ำสินไหมทดแทนประกันภัย เพิ่มขึ้น 0.11 ล้ำนบำท ส ำรองสินค้ำคงเหลือ
ล้ำสมัยเพิ่มขึ้น 0.24 ล้ำนบำท รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ขำยเศษกระดำษ รำยได้บริกำรขนส่ง และเงินสดขำดเกิน ลดลง 0.34 
ล้ำนบำท 

ค่ำใช้จ่ำยรวม 

ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 197.18 ล้ำนบำท ลดลง 6.09 ล้ำนบำท หรือ ลดลง
ร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจำก ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง 5.28 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 10.90 เนื่องจำกค่ำขนส่ง
ไปยังลูกค้ำที่ลดลงจำกปริมำณกำรขำยผลิตภัณฑ์แอมโมเนียที่ลดลง ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง 0.81 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 
0.52 เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนลดลง (กลับรำยกำรตั้งค้ำงจ่ำยโบนัสปี 2561) เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 203.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.13 ล้ำนบำท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจำก ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น 1.48 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3.15 เนื่องจำกค่ำ
ขนส่งไปยังลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกผลกระทบของรำคำน้ ำมัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้น 10.65 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 7.39 
เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯมีจ ำนวนพนักงำนท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 36.13 ล้ำนบำท จึงมีขำดทุนสุทธิส ำหรับปี 
34.95 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.0317 บำทต่อหุ้น 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 10.85 ล้ำนบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 50.92 
ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.0472 บำทต่อหุ้น 

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 15.86 ยอดเงินก ำไรขั้นต้นลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำมีผลมำ
จำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของของผลิตภัณฑ์เคมี โดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 19.65 ยอดเงินก ำไรขั้นต้นลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำมีผลมำ
จำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของของผลิตภัณฑ์เคมี โดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 
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สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,202.47 ล้ำนบำท หนี้สินรวม 
268.72 ล้ำนบำท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ขำดทุน 1.68 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 935.43 ล้ำนบำท  หรือ มูลค่ำ
หุ้นตำมบัญชีคิดเป็น 0.86 บำทต่อหุ้น และ ณ  วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,426.58  ล้ำน
บำท หนี้สินรวม 415.49 ล้ำนบำท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ขำดทุน 1.22 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ 1,012.31 
ล้ำนบำท หรือมูลค่ำหุ้นสุทธิ 0.93 บำทต่อหุ้น ซึ่งมีสำระส ำคัญดังนี้ 

ในปี 2562 สินทรัพย์รวมลดลง 224.11 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 15.71 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 537.19 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 57.98  ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วครำว 87.50 
ล้ำนบำท ลดลง 498.71 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 85.07 จำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เพรำะมีกำรเอำเงินลงทุนชั่วครำว 
ไปลงทุนในโครงกำรของบริษัทย่อย ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 201.44 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 50.95 ล้ำนบำท หรือ ร้อย
ละ 33.86 ส่วนใหญ่มำจำกจ ำนวนภำษีซื้อรอคืน ที่ได้แสดงไว้เป็นลูกหนี้อื่นกรมสรรพำกร, เงินทดรองจ่ำยล่วงหน้ำผู้ขำย สินค้ำ
คงเหลือ 78.49 ล้ำนบำท ลดลง 39.35 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 33.39 จำกแอมโมเนียลดลง 38.61 ล้ำนบำท เพรำะมีปริมำณ
กำรขำยลดลงและวัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ  ลดลง 0.44 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรขำยในระหว่ำงปี สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21.87 
ล้ำนบำท ลดลง 50.08 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 69.60 จำกเงินฝำกที่เป็นเงินประกันสินเชื่อทำงกำรค้ำกับสถำบันกำรเงินลดลง 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 385.91 ล้ำนบำท ลดลง 17.07 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 4.24 เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำสุทธิเพิ่มขึ้น 
105.55 ล้ำนบำท และมีกำรซื้อและลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงงวด 89.43 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยซื้อทรัพย์สิน และอุปกรณ์ 
ของ NFC ประมำณ 4.93 ล้ำนบำท และ กำรลงทุนในโครงกำรของ NFCT อีกประมำณ 84.50 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่น 413.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 367.23 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 791.61 เป็นกำรจ่ำยล่วงหน้ำงำนก่อสร้ำงโครงกำรของบริษัทย่อย 

ในปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 267.12 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 23.04 เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
แบ่งเปน็สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 367.11 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 64.36  ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วครำวเพิ่มขึ้น 
275.84 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 88.87 มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 
26.05 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 14.67 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเก็บเงินจำกลูกคำ้จำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียได้เร็วขึ้น ในขณะที่ยอด
สินค้ำคงเหลือส้ินงวดเพิ่มขึ้น 45.46 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 62.81 จำกแอมโมเนีย 57.68 ล้ำนบำท ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นสุทธิ 71.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 644.48  จำกเงินฝำกที่เป็นเงินประกันสินเชื่อทำงกำรค้ำกับสถำบันกำรเงิน 
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ลดลง 89.36 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 18.15 เนื่องจำกค่ำเส่ือมรำคำสุทธิประจ ำปี 106.30 ล้ำนบำท 
และมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ออก 4.36 ล้ำนบำท และมีกำรซื้อและลงทุนในทรัพย์สินระหว่ำงงวด เพิ่มขึ้น 21.30 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทฯได้ลงทุนในระบบสำรสนเทศขององค์กร (ERP Software ตัวใหม่) เพื่อบูรณำกำรข้อมูลและ
กระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์รเพื่อกำรพัฒนำที่ดขีึ้น ท ำให้มีกำรบันทึกมูลค่ำของซอฟแวร์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.64 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 2.41 ล้ำนบำท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 23.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.02 เนื่องจำกได้รับคืนเงินประกัน
สัญญำจำก กนอ. โดยกำรวำงหลักประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำเป็นหนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำรแทนเงินสดค้ ำประกัน 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมีมูลค่ำเท่ำกับ 268.72 ล้ำนบำท  แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 236.00 
ล้ำนบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 32.72 ล้ำนบำท โดยรวมแล้วลดลงจ ำนวน 146.77 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 35.32 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 83.08 ล้ำนบำทลดลง 133.38 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 61.62 เนื่องจำก 
บริษัทฯมีกำรใช้วงเงินเครดิต (LC/TR) จำกสถำบันกำรเงินลดลง เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น 152.92 ล้ำนบำท 
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เพิ่มขึ้น 5.02 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3.39 เนื่องจำก เจ้ำหนี้กำรค้ำสุทธิ เพิ่มขึ้น 0.97 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี้กำรค้ำอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 
4.05 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้บริกำรรับล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น 4.32 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นเป็นหนี้สินตำมสัญญำร่วม
ด ำเนินงำนกับ กนอ. ลดลง 4.05 ล้ำนบำท โบนัสค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น 3.41 ล้ำนบำท และเจ้ำหน้ีอื่น เพิ่มขึ้น 0.37 ล้ำนบำท 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมีมูลค่ำเท่ำกับ 415.49 ล้ำนบำท  แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 364.95 
ล้ำนบำท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 50.54 ล้ำนบำท โดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นจ ำนวน 214.98 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 107.22 
เมื่อเทียบกับปี 2560 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 216.46 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯมีกำรใช้วงเงินเครดิตจำก
สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.77 ล้ำนบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.21 เนื่องจำกมี
เจ้ำหน้ีกำรค้ำลดลงสุทธิ 10.76 ล้ำนบำท และเจ้ำหนี้กำรค้ำอื่นๆ เพิ่มขึ้น 12.53 ล้ำนบำท โดยมีรำยได้บริกำรรับล่วงหน้ำและ
เจ้ำหน้ีอื่น เพิ่มขึ้น 9.67 ล้ำนบำทและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น 4.42 ล้ำนบำท ส่วนหนี้สินตำมสัญญำร่วมด ำเนินงำนกับ กนอ.
ค้ำงจ่ำยลดลง 1.56 ล้ำนบำท 

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 933.75 ล้ำนบำท ปรับตัวลดลง 77.34 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.65  เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกบริษัทฯมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จ 30.11 ล้ำนบำท และ
มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ขำดทุน 0.46 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผล 46.78 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 2/2562โดย
ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนช ำระแล้ว 815.88 ล้ำนบำท แบ่งเป็น หุ้นสำมัญ 1,087.83 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,012.31 ล้ำนบำท ปรับตัวสูงขึ้น 52.63 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.48  เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจำกบริษัทฯมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรสุทธิ 51.40 ล้ำนบำท และมีส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 1.22 ล้ำนบำท โดยปัจจุบันบริษัทฯมีทุนช ำระแล้ว 815.88 ล้ำนบำท แบ่งเป็น หุ้นสำมัญ 1,087.83 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.75 บำท 
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เอกสารแนบ 2 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนนิการงาน 
ของ 

บริษัท เอน็เอฟซีดับบลิว จ ากดั 

ที่มา: แบบ 56-1 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้น 

ชื่อบริษัท :  บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด 
  NFCW Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรคลังสินค้ำและลำนจัดเก็บสินค้ำ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105561131469 
เว็บไซท์ : http://www.nfc.co.th 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่88 อำคำร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพำร์คแลนด์ 
  แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กทม. 10260 
โทรศัพท ์ : (02) 348-0580 
โทรสำร : (02) 348-0579 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 10,000  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
ทุนที่ช ำระแล้ว : 1,000,000 บำท 
  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 10,000  หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี 2 สิงหำคม 2561 เพื่อประกอบกิจกำรให้บริกำรคลังสินค้ำและลำน
จัดเก็บสินค้ำ บริษัทใหญ่ของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด คือ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งด ำเนินธุรกิจหลักในกำร
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมี และบริกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2563 
ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ำกัด (มหำชน) เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว 
จ ำกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอ็นเอ็ฟซี จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้ำลงทุนในในโครงกำร
พัฒนำพื้นที่รองรับกำรให้บริกำรผู้ประกอบกำรประกอบโครงสร้ำงและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) 
และผู้ประกอบกำรรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อล ำเลียง โครงสร้ำงแท่นขุดเจำะน้ ำมัน (De-Commissioning) (“โครงกำรฯ”) โดย
โครงกำรฯ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนน I-2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่ำ
โครงกำรฯ หรือมูลค่ำทรัพย์สินท่ีจะได้มำเท่ำกับ 4,418.47 ล้ำนบำท 

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีกำรด ำเนินธุรกิจหลัก คือ กำรให้บริกำรคลังสินค้ำและลำนจัดเก็บสินค้ำ 

2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั เอน็เอฟซดีับบลวิ จ ากัด 

บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีบริษัทแม่ คือ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ: ข้อมูลของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด 

3. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ ์2563 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนกรรมกำร 
2. นำยณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำร 
3. นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร 

ที่มำ: หนังสือรับรองของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกดั 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
NFC 

บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด 
NFCW 

99.97% 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ตำมหนังสือรับรอง ฉบับลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 
2563 คือ นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี หรือ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด 

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ณ วันท่ี 24 เมษำยน 2563 โดยมีรำยชื่อดังนี้  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 9,997 99.97 
2. นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี 1 0.01 
3. นำยณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี 1 0.01 
4. นำงบงกช รุ่งกรไพศำล 1 0.01 
รวม 1,000 100.00 

ที่มำ: ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ณ วันที่ 24 เมษำยน 2563 

5. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ากัด 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ณ ส้ินปี 2561 และ 2562 มีดังนี ้

(หน่วย: บำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
2561 2562 

จ านวน % จ านวน % 
สินทรัพย์ 

    
สินทรัพย์หมุนเวียน 

    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 992,991 100.00  976,031 99.99  
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 12  0.00  49  0.01  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 993,003 100.00  976,080  100.00  
รวมสินทรัพย ์ 993,003  100.00  976,080  100.00  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

หน้ีสินหมุนเวียน 
    

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 15,000  1.51  15,150  1.55  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 15,000  1.51  15,150  1.55  
รวมหน้ีสิน 15,000 1.51  15,150  1.55  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

ทุนเรือนหุ้น 
    

   ทุนจดทะเบียน 1,000,000  100.70  1,000,000  102.45  
   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 1,000,000  100.70  1,000,000 102.45  
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม           
   ยงัไม่ได้จัดสรร (21,997)  (2.22)  (39,070)  (4.00)  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 978,003 98.49  960,930  98.45  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 993,003  100.00  976,080  100.00  

ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลวิ จ ำกัด 
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งบก ำไรขำดทุนของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ปี 2561 และ 2562  มีดังนี ้
(หน่วย : บำท) 

งบก าไรขาดทุน 
2561 2562 

จ านวน % จ านวน % 
รายได ้     
รำยได้อื่น 1,163  100.00 3,727  100.00  
รวมรายได ้ 1,163  100.00  3,727  100.00  
ค่าใช้จ่าย 

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 22,830  1,963.03  20,650  554.06  
ต้นทุนทำงกำรเงิน 330  28.37  150  4.02  
รวมค่าใช้จ่าย 23,160  1,991.40  20,800  558.09  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (21,997)  (1,891.40)  (17,073)  (458.09)  
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ - -  -  -  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปี (21,997)  (1,891.40)  (17,073)  (458.09) 

ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลวิ จ ำกัด 

กระแสเงินสดของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ปี 2561 และ 2562 มีดังนี ้

 (หน่วย : บำท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (7,009) (16,960) 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทุน - - 
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 1,000,000 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ 992,991 (16,960) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 992,991 976,031 

ที่มำ: งบกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลวิ จ ำกัด 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซดีับบลิว จ ำกัด ปี 2561 และ 2562 มีดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 66.20 64.43 
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 66.20 64.43 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อัตรำก ำไรขั้นต้น ร้อยละ N/A   N/A  
อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ร้อยละ N/A  N/A 
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร ร้อยละ N/A  N/A 
อัตรำก ำไรสุทธ ิ ร้อยละ  (1,891.40)  (458.09) 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  (2.25)  (2.64) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ ร้อยละ (2.22) (2.60) 
อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.00 0.01 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.02 0.02 
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบี้ย เท่ำ (65.66)  (112.82)  

ที่มำ: ค ำนวณโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระ 
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 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินปี 2562 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีผลขำดทุนสุทธิ 17,073 บำท ผลกำร

ด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 4,924 บำท คิดเป็น ร้อยละ 22.38 เมื่อเทียบกับปี 2561 

- บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 2,564 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 220.46 
- ค่ำใช้จ่ำยรวมลดลง 2,360 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.19 
- ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง 180 บำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 54.55 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกบริษัท 
เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ยังไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2562 และอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับแผนธุรกิจในอนำคต 

ฐำนะทำงกำรเงิน 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท 

เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีสินทรัพย์รวม 976,080 บำท หนี้สินรวม 15,150 บำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 960,930 บำท ในขณะที่
ส้ินปี 2561 มีสินทรัพย์รวม 993,003 บำท หนี้สินรวม 15,000 บำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 978,003 บำท 

โดยกำรเปล่ียนแปลงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีสำระส ำคัญดังนี้ 

- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีสินทรัพย์รวม 976,080 บำท ลดลง 16,923 บำท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 

- ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีหนี้สินรวม 15,150 บำท เพิ่มขึ้น 150 บำท หรือคิด
เป็น ร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 

- ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีส่วนของผู้ถือหุ้น 960,930 บำท ลดลง 17,073 บำท 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 

ฐำนะกำรเงินของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ เนื่องจำกบริษัท เอ็น
เอฟซีดับบลิว จ ำกัด ยังไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจในปี 2562 และอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับแผนธุรกิจในอนำคต 

 งบกระแสเงินสดของบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด  
ส ำหรับปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จ ำกัด มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 16,960 

บำท เกิดจำก กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน 16,960 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
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