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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โครงการคลังน า้มันเชือ้เพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NFC”) ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 
2562 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั (“NFCT”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง (“โครงการฯ”) ซึ่งตัง้อยู่
บริเวณเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง ซึง่มีมลูคา่โครงการฯ หรือมลูคา่สนิทรัพย์ที่จะได้มาเทา่กบั 2,569.99 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) คา่ก่อสร้าง
โครงการฯ จ านวน 1,593.52 ล้านบาท (ซึง่ได้รวมประมาณการคา่เช่าท่ีดินและคา่บ ารุงรักษาสิง่อ านวยความสะดวกกบัการ
นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน จ านวน 42.06 ล้านบาทไว้แล้ว) 
(2) ต้นทนุทางการเงินระหว่างก่อสร้างจ านวน 102.89 ล้านบาท (3) ประมาณการค่าเช่าที่ดินและคา่บ ารุงรักษาสิง่อ านวย
ความสะดวกกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลงัระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลงั
ก่อสร้างเสร็จ) อีก 27 ปี 10 เดือน จ านวน 592.98 ล้านบาท และ (4) ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการฯ 
จ านวน 280.60 ล้านบาท 

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิดเผยสารสนเทศของการเข้าท ารายการดงักลา่ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1) 

1.1 วัน เดือน ปี ในการเข้าท ารายการ 

ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดจะจดัขึน้ในวนัที่ 21 
มิถนุายน 2562 แล้วบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าท าสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562 
ภายหลงัจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น ( IEE) ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แล้ว และคาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จใน 
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564 

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ให้บริการ: บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั  

ผู้ รับบริการ/ผู้ใช้บริการ: บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทชัน้น าต่างชาติที่จดทะเบียนบริษัทนอก
ราชอาณาจกัรไทย โดยด าเนินการธุรกิจจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์น า้มนัและเคมีภณัฑ์ต่างๆ 
ในราชอาณาจกัรไทยมาเป็นระยะเวลามากกว่าศตวรรษ ซึ่งจะเป็นผู้ ใช้บริการโครงการฯ 
แตเ่พียงผู้ เดียว ภายใต้ระยะเวลาสญัญา 17 ปี 

นอกจากนี ้ในการก่อสร้างคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมดของโครงการฯ นัน้ 
บริษัทฯ จะท าการวา่จ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง ดงันี ้ 

ผู้วา่จ้าง:  บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั  

ผู้ รับจ้าง: บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึง่ ในฐานะผู้ รับจ้าง 



 

 

NFCT จะเข้าท าสญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมส าหรับพืน้ที่โครงการฯ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ NFCT รับโอนสิทธิการ
เช่าไปจากบริษัทฯ ก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ เช่า: บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั 

ผู้ให้เช่า: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้หมดข้างต้นที่เป็นคู่สญัญากบั NFCT นัน้ ไม่มีความเก่ียวข้อง และไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
บริษัทฯ และ NFCT ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ 

1.3.1 ลักษณะของรายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าสญัญาให้บริการด้านโลจิสติกส์ผา่นระบบ
ท่อขนส่งและคลงัเก็บสินค้าเหลว ในเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง จ านวน 1 สญัญากบับริษัทชัน้น าต่างชาติที่ด าเนินการธุรกิจจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้มนัและเคมีภณัฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่คล้ายคลงึหรือเสริมกนัและกนักบัการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัของบริษัทฯ ท่ีให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวส าหรับจดัเก็บแอมโมเนียและกรดก ามะถนั
ให้แก่กลุ่มลูกค้า โดย NFCT จะให้บริการคลงัเก็บสินค้าเหลวส าหรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ได้แก่ 
น า้มนั และให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่นีผ้่านทางระบบท่อขนส่ง อนัจะเป็นการ
สร้างโอกาสเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่กลุม่บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ จะด าเนินการโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน ในเขตนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด  จ านวนประมาณ 43 ไร่ 
(จากพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ประมาณ 541 ไร่) ให้แก่ NFCT เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการฯ ซึง่พืน้ท่ีดงักลา่วในปัจจบุนัไม่มี
สิ่งปลกูสร้างใดๆ และไม่มีการด าเนินธุรกิจใดๆ ดงันัน้ การโอนสิทธิการเช่าบางสว่นดงักลา่วจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้NFCT จะใช้ประโยชน์ในสทิธิการเช่าที่ดินจ านวนประมาณ 43 ไร่ที่ได้รับโอนสทิธิ
ข้างต้น เพื่อการก่อสร้างคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก โดย NFCT จะเป็นผู้ เช่า
ที่ดินโดยตรงจากการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และมีระยะเวลาการเช่าทีด่ินเทา่กบั 30 ปี ซึง่บริษัทคาดว่า 
NFCT จะสามารถลงนามในสญัญาเช่าที่ดินดงักลา่วกบัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยได้ภายในไตรมาส 2 
ของปี 2562 นี ้ 

 

NFC ให้บริการด้านโลจิสติกส์
และคลงัเก็บสนิค้าเหลว

แอมโมเนีย

กรดก ามะถนั 

NFCT
ให้บริการด้านโลจิสติกส์
ผา่นทางระบบทอ่ขนสง่
และคลงัเก็บสนิค้าเหลว

น า้มนั



 

 

ในการก่อสร้างคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิในโครงการฯ จะก่อสร้างคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ จ านวน 6 คลงั ขนาดความจคุลงัละ 
15 ล้านลิตร ซึ่งจะมีระบบขนสง่ทางท่อจากเรือเข้ามาที่คลงัน า้มนัเชือ้เพลิงและมีระบบการขนส่งทางท่อจากคลงั
น า้มนัเชือ้เพลิงดงักล่าวไปยงัระบบขนส่งน า้มนัทางท่อ ณ สถานีสบูจ่ายมาบตาพดุ จังหวดัระยอง หรือไปยงัเรือ
ขนสง่ขนาดเลก็ตามความต้องการของลกูค้า  

1.3.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

การลงทนุในโครงการฯ ดงักลา่ว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเร่ืองการได้มา
หรือจ าหน่ายไปฯ”) ทัง้นี ้ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัตรวจสอบ
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงการฯ ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 180.15 ของ
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าขา่ยเป็น
รายการประเภทที่ 4 กล่าวคือ มีขนาดรายการที่เท่ากับร้อยละ 100 หรือสงูกว่า ตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

เกณฑ์การค านวณ วิธีการค านวณ ขนาดรายการ

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ทีมี่ตวัตนสทุธิ ( NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัส่วนทีไ่ด้มา) x 100

NTA ของบริษัทจดทะเบียน

2. เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นทีซื่อ้) x 100

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน มลูคา่รายการทีช่ าระ 2/ x 100

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 3/

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุทีอ่อก จ านวนหุ้นทนุทีบ่ริษัทฯออกเพ่ือช าระคา่สินทรัพย์  x 100

    เพ่ือช าระคา่สินทรัพย์ จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้วของบริษัทฯ 

N/A1/

N/A1/

180.15% 4/

N/A5/

=

=

=

=

=

=

=

=

       หมายเหต ุ 
1/ ไม่สามารถค านวณได้ เนือ่งจากเป็นบริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
2/ มูลค่ารายการทีช่ าระ เท่ากบัมูลค่าโครงการ 2,569.99 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
มูลค่าก่อสร้างโครงการฯ (รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวกกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 
ระหว่างก่อสร้างซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน จ านวน 42.06 ล้านบาท)  1,593.52 ล้านบาท 
ต้นทนุทางการเงินระหว่างการก่อสร้าง       102.89 ล้านบาท 
ประมาณการค่าเช่าทีดิ่นและค่าบ ารุงรกัษาส่ิงอ านวยความสะดวกกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 27 ปี 10 เดือน       592.98 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าทีดิ่นโครงการฯ      280.60 ล้านบาท 
รวม        2,569.99 ล้านบาท 
ค่าเช่าทีดิ่นกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปี 2 เดือนในช่วงการก่อสร้างและ 27 ปี 10 เดือนภายหลงั
การก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยประมาณการจากอตัราค่าเช่าที่ดิน 292,000 บาทต่อไร่ต่อปี และปรับเพ่ิมอตัราค่าเช่าทุกปีในอตัราร้อย
ละ 3 (อ้างอิงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 010/2559 เร่ืองก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขต
อตุสาหกรรมทัว่ไป นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ) 

3/ สินทรพัย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมทีต่รวจสอบแล้ว ณ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,426.58 ล้านบาท 



 

 

4/ หากอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 โครงการฯ ดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุด
เท่ากบัร้อยละ 164.92 ของสินทรพัย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 

5/ ไม่มีการออกหุ้นเพือ่ช าระค่าสินทรพัย์ 

ในการเข้าท ารายการครัง้นี ้ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 180.15 จึงท าให้รายการดงักลา่วจดัเป็นรายการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย
อ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแกผู่้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั โดยมีสารสนเทศอยา่งน้อย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ และได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเข้าท า
รายการดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย อนึ่ง บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ 
เรสเิดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมูท่ี่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบตอ่การเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในครัง้นี ้ 

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ การเข้าท ารายการดงักลา่ว บริษัทฯ เข้าขา่ยได้รับการยกเว้นไมต้่องยื่นขออนญุาตจด
ทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกครัง้หนึง่ (Relisting) เนื่องจาก
การได้มาซึง่โครงการดงักลา่วเข้าเง่ือนไขทกุข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ธุรกิจทีไ่ดม้ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  

ในปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวประเภทแอมโมเนีย และกรด
ก ามะถนั ในการประกอบธุรกิจของ NFCT จะเป็นธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสนิค้าเหลวเช่นกนั แต่
เป็นสินค้าเหลวประเภทน า้มนัเชือ้เพลิง ซึง่เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั โดย NFC สามารถน าประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญ และพนกังานที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวอยู่ในปัจจุบนั มาปรับใช้ในธุรกิจ
ของ NFCT ได้ นอกจากนี ้ธุรกิจของ NFCT จะเป็นการเพิ่มการขนส่งสินค้าเหลวคือน า้มันเชือ้เพลิงผ่านทางท่า
เทียบเรือของบริษัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพตุ ซึง่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กิจการทา่เทียบเรือของบริษัทฯ 
อีกด้วย  

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัทีส่ าคญัของบริษัทฯ  

ธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ ยงัคงเป็นธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสนิค้าเหลวเช่นเดิม  

3. การไดม้าซ่ึงโครงการฯ มิไดท้ าใหค้ณุสมบติัของบริษัทฯ ทีจ่ะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เปลีย่นไป  

การที่ NFCT เข้าลงทุนในกิจการคลงัน า้มันเชือ้เพลิงดงักล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ในอนาคต โดย
บริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เช่นเดิม  

4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเร่ืองโครงสร้างของผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุ่ม
บริษัท หรือผูถื้อหุน้ทีมี่อ านาจควบคมุของบริษัทฯ  



 

 

NFCT เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ การท่ี NFCT เข้าลงทนุในกิจการคลงัน า้มนั
เชือ้เพลิงดงักล่าว ไม่มีการออกหุ้นทุนของบริษัทฯ เพื่อซือ้สินทรัพย์ และไม่สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างของผู้ ถือหุ้น
และคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดย
ภายหลงัจากการลงทนุในโครงการฯ บริษัทฯ ไม่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการ นอกเหนือกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ รวมถึงไมม่ีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

ทัง้นี  ้แม้การเข้าท ารายการของบริษัทฯ ในครัง้นี  ้จะเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 24 ของประกาศเร่ืองการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ ทุกประการ และท าให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่นัน้ แต่บริษัทฯ 
ยงัคงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึง
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนมุตัิการท ารายการดงักลา่ว โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่น
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

โครงการคลงัน า้มันเชือ้เพลิง รวมถึงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมด บนที่ดินบริเวณเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ภายใต้สิทธิการเช่าของ NFCT โดยมีพืน้ที่โครงการฯ ประมาณ 43 ไร่ 67.90 ตารางวา รวมถึงสทิธิในการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบทอ่ขนสง่และคลงัเก็บสนิค้าเหลวให้แก่บริษัทชัน้น าตา่งชาติที่ด าเนินการธุรกิจจดัจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์น า้มนัและเคมีภณัฑ์ตา่งๆ ภายใต้ระยะเวลาสญัญา 17 ปี  

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

1.5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่โครงการฯ หรือมลูค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากบั 2,569.99 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) คา่ก่อสร้างโครงการฯ 
จ านวน 1,593.52 ล้านบาท (ซึ่งได้รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกบัการ
นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน จ านวน 42.06 ล้านบาท
ไว้แล้ว) (2) ต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจ านวน 102.89 ล้านบาท (3) ประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่า
บ ารุงรักษาสิง่อ านวยความสะดวกกบัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยภายหลงัระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ 
ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 27 ปี 10 เดือน จ านวน 592.98 ล้านบาท โดย NFCT จะใช้ก าไรจาก
การประกอบกิจการเพื่อการช าระคา่เช่าดงักลา่วให้แก่การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (4) ค่าตอบแทน
การโอนสทิธิการเช่าที่ดินโครงการฯ จ านวน 280.60 ล้านบาท 

ส าหรับค่าก่อสร้างโครงการฯ จ านวน 1,593.52 ล้านบาท จะได้แก่มูลค่าเงินลงทุนที่ NFCT ใช้ในการก่อสร้าง
โครงการฯ โดยจะเป็นเงินที่มาจากเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึ่ง NFCT จะได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือเพื่อโครงการฯ 
จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึง่ โดยมีวงเงินสนิเช่ือส าหรับคา่ก่อสร้างโครงการฯ จ านวน 1,400 ล้านบาท 
และจะใช้เงินทุนของ NFCT เอง ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้แก่ NFCT  และเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ ทยอยจ่ายช าระค่า
ก่อสร้างโครงการฯ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน ดงันี ้ 

  



 

 

ค่าก่อสร้างโครงการฯ* 
จ านวนประมาณ 

(ล้านบาท) 
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562 50.03 
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562 158.13 
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 109.82 
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 192.97 
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563 274.93 
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 256.24 
ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 286.33 
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2564 174.06 
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564 73.58 
ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564 17.43 

รวมทัง้สิน้ 1,593.52 

*รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยระหวา่งก่อสร้าง ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน จ านวน 42.06 ล้านบาทไว้แล้ว 

ส าหรับต้นทนุทางการเงินระหวา่งกอ่สร้างจ านวน 102.89 ล้านบาทนัน้ได้แก่ดอกเบีย้เงินกู้ยมืระหวา่งกอ่สร้าง ซึง่จะ
ท าการช าระคืนแก่สถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ จะมาจากเงินทุนของ NFCT เอง ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้แก่ NFCT และ
เงินกู้ยืมจากบริษัทฯ ในขณะที่ค่าตอบแทนการโอนสทิธิการเช่าที่ดินโครงการฯ จ านวน 280.60 ล้านบาทนัน้ จะมา
จากเงินทนุของ NFCT เอง ซึง่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุให้แก่ NFCT 

1.5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนส าหรับการลงทนุโครงการฯ ก าหนดจากการจดัท าประมาณการ
ในการลงทนุทัง้โครงการฯ รวมทัง้พิจารณามลูคา่สิ่งตอบแทนจากการลงทนุ จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ และ
อตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุโครงการฯ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลาโครงการ 
17 ปี โดยยงัมิได้ค านวณมลูค่าซากของทรัพย์สนิแตอ่ยา่งใด โดยภายหลงัจากระยะเวลา 17 ปีดงักลา่วแล้ว NFCT 
มีทางเลอืกที่จะเจรจาเพื่อให้ผู้ใช้บริการท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วตอ่ไป หรือจดัหาผู้ใช้บริการราย
อื่นเพื่อมาท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงดงักลา่วได้ โดยบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงต ่าที่จะจัดหาผู้ ใช้บริการ
รายอื่นไมไ่ด้ เนื่องจากน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสนิค้าอปุโภคที่จ าเป็น และคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ
น า้มนัเชือ้เพลงิ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาเหตผุลสนบัสนนุ เพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทนุของ NFCT ดงัตอ่ไปนี ้

• โครงการฯ เกิดขึน้บนพืน้ท่ีวา่งที่บริษัทฯ มิได้ใช้ด าเนินธุรกิจใดๆ 
• มีอตัราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการท่ีเหมาะสมคือเทา่กบัร้อยละ 9.58 ตอ่ปี  
• โครงการฯ มีมูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (Net Present Value หรือ NPV) เท่ากับ 454.57 ล้านบาท และมีระยะเวลา

คืนทนุ (Payback Period) เทา่กบั 9.63 ปี (โดยรวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี 2 เดือนแล้ว) 
• มีผลตอบแทนโครงการฯ ที่แน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี โดยโครงการฯ จะได้รับรายได้ขัน้ต ่าที่

แน่นอน (Minimum Guarantee) ตลอดระยะเวลาโครงการ 17 ปี หลงัจากนัน้ บริษัทฯ มีทางเลอืกที่จะเจรจา
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงดงักลา่วต่อไป หรือจดัหาผู้ ใช้บริการรายอื่นเพื่อมาท า
การใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่วได้ 



 

 

• บริษัทฯ ใช้เงินลงทนุต ่า เมื่อเทียบกบัมลูคา่การลงทนุโครงการฯ 
• โครงการฯ ได้รับเงินทุนการก่อสร้างทัง้จ านวนจากวงเงินกู้  ซึ่งมีเง่ือนไขการช าระสอดคล้องกับรายได้ขัน้ต ่า 

และมีระยะเวลาการผอ่นช าระเงินกู้สอดคล้องกบัระยะเวลาของโครงการ 

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

โครงการฯ ของ NFCT มีมลูคา่โครงการรวมทัง้สิน้ประมาณ 2,569.99 ล้านบาท ทัง้นี ้จะเป็นการก่อสร้างคลงัน า้มนั
เชือ้เพลงิ รวมถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทัง้หมด บนที่ดินภายใต้สทิธิการเช่าของ NFCT 

1.7 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ 

มลูคา่โครงการฯ หรือมลูคา่สนิทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากบั 2,569.99 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ค่าก่อสร้างโครงการฯ 
มลูคา่ 1,593.52 ล้านบาท (2) ต้นทนุทางการเงินระหวา่งก่อสร้างจ านวน 102.89 ล้านบาท (3) ประมาณการคา่เช่า
ที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายหลังระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 27 ปี 10 เดือน จ านวน 592.98 ล้านบาท และ (4) 
ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการฯ จ านวน  280.60 ล้านบาท โดยค่าก่อสร้างโครงการฯ จ านวน 
1,593.52 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจ านวน 102.89 ล้านบาท ได้แก่ดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
ระหวา่งก่อสร้าง ซึง่จะท าการช าระคืนแกส่ถาบนัการเงินผู้ให้กู้  จะมีแหลง่เงินทนุมาจากเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึ่ง 
NFCT เป็นผู้กู้  จ านวน 1,400 ล้านบาท และสว่นที่เหลอืจ านวน 296.41 ล้านบาทจะมาจากเงินทนุของ NFCT เอง 
ซึง่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุให้แก่ NFCT จ านวน 44.40 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ จ านวน 252.01 ล้านบาท โดย
ใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เอง ซึง่มีอยูเ่พียงพอ  

ส าหรับสญัญาเงินกู้ที่ NFCT ได้รับการสนบัสนนุสินเช่ือเพื่อโครงการฯ จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศดงักลา่ว ไม่
มีเง่ือนไขใดๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีข้อห้ามหรือเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ดี สญัญาเงินกู้ ของ NFCT ดังกล่าวมีเง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลของ NFCT โดย NFCT จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ตอ่เมื่อได้ช าระเงินกู้ ระยะสัน้ครบถ้วนและได้ด ารงวงเงินสะสมเพื่อการช าระหนีร้ะยะยาว
ไว้ตามที่ก าหนดแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถช าระเงินกู้ ระยะสัน้ครบถ้วนและด ารงวงเงินสะสมเพื่อการช าระหนี ้
ระยะยาวไว้ตามที่ก าหนดได้ในปีที่ 5 หลงัจากปีที่เปิดด าเนินการ และหากในปีที่จ่ายเงินปันผลนัน้ NFCT ยงัคงมี
หนีร้ะยะยาวคงเหลือ NFCT ก็จะต้องช าระหนีร้ะยะยาวก่อนก าหนด (prepayment) ในจ านวนเทา่กบัจ านวนเงินที่
จะจ่ายเงินปันผลในปีนัน้ด้วย ทัง้นี ้NFCT มีก าหนดช าระคืนเงินต้นส าหรับเงินกู้ ระยะยาวภายใน 13 ปีนบัตัง้แตเ่ร่ิม
เบิกจ่ายเงินกู้  โดยช าระทกุ 6 เดือน รวมทัง้สิน้ 21 งวด และก าหนดช าระดอกเบีย้เงินกู้ทกุๆ 6 เดือนเช่นเดียวกนั 

ในสว่นคา่ตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการฯ จ านวน 280.60 ล้านบาทนัน้ จะมาจากเงินทนุของ NFCT 
เอง ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทนุให้แก่ NFCT จ านวน 280.60 ล้านบาท (โดยเมื่อรวมกับการเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการฯ ข้างต้น รวมเป็นการเพิ่มทนุใน NFCT ทัง้สิน้ 325 ล้านบาท) โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เอง ซึง่มีอยู่
เพียงพอ 

  



 

 

1.8 ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการท ารายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทนุโดยมุ่งเน้นไปยงัธุรกิจที่สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัและ
สง่เสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถต่อยอด
ธุรกิจปัจจุบนัเพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จึง
พิจารณาที่จะลงทนุขยายธุรกิจคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และ NFCT ดงันี ้

1) บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน NFCT ซึง่เป็นเจ้าของโครงการฯ ทีม่ีผลตอบแทนที่คาดหวงัจากการลงทนุ
โครงการฯ (Project IRR) ประมาณร้อยละ 10 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวอย่างน้อย 17 ปี ซึ่งเป็นอตัราที่น่า
พึงพอใจ โดยบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวของ 
NFCT ได้โดยทนัทีเมื่อ NFCT เร่ิมมีรายได้จากการให้บริการ ซึง่ในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ จะสะท้อน
ภาพรวมของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของทัง้บริษัทฯ และ NFCT ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีรายได้ที่
สงูขึน้และมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึน้ ส่งผลดีต่อการลงทุนพัฒนาโครงการอื่นของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

2) การโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ NFCT นอกจากจะไม่ได้ส่งผลกระทบใดกับบริษัทฯ 
เนื่องจากเป็นพืน้ที่วา่งที่บริษัทฯ มิได้ใช้ด าเนินธุรกิจใดๆ แล้ว บริษัทฯ ยงัสามารถลดภาระค่าเช่าที่ดินและค่า
บ ารุงรักษาที่ดินในสว่นท่ีบริษัทฯ คืนสทิธิการเช่าที่ดินให้การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 43 
ไร่ เพื่อให้ NFCT ท าสญัญาเช่าที่ดินโดยตรงกบัการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาการ
เช่า 30 ปีได้อีกด้วย 

3) กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสูงสดุ และก่อให้เกิด
รายได้ท่าเทียบเรือเพิ่มขึน้จากปริมาณเรือและปริมาณสินค้าเหลวผ่านท่าเทียบเรือที่เพิ่มขึน้จากโครงการฯ นี ้
เนื่องจากจะมีรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการท่าเทียบเรือแก่ลกูค้าของ NFCT ส าหรับปริมาณสนิค้าเหลวที่
ผา่นทา่เทียบเรือดงักลา่วทกุครัง้ 

4) สร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ 

5) กระจายความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เนื่องจากภายหลงัการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จะท า
ให้กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากสว่นงานบริการเพิ่มขึน้ มีศกัยภาพในการท าก าไรที่สงูขึน้ รวมทัง้มีกระแสเงินสด
และสภาพคลอ่งที่ดีขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจกรณีที่ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ชะลอตวัลง เนื่องจากบริษัทฯ จะยงัคงมีรายได้จากการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวอีก
ทางหนึง่ 

1.9 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการให้ NFCT เข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงในครัง้นี ้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตาม
ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พร้อมทัง้เปิดเผย
สารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี ซึง่บริษัทฯ ต้องจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของ



 

 

บริษัทฯ ได้มีมติ ให้ เสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ค รัง้ที่  1/2562 ของบ ริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ น้ ในวันที่  
21 มิถนุายน 2562 เพื่อพิจารณาการอนมุตัิเข้าท ารายการตอ่ไป  

ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขอ
อนญุาตจดทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อีกครัง้หนึง่ (Relisting) 
เนื่องจากการได้มาซึ่งโครงการดงักลา่วเข้าเง่ือนไขทกุข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  

2. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ  

3. การได้มาซึง่โครงการฯ มิได้ท าให้คณุสมบตัิของบริษัทฯ ที่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เปลีย่นไป  

4. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเร่ืองโครงสร้างของผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ และในอ านาจควบคมุกลุม่
บริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ก่อนการก่อสร้างหรือด าเนินการใดๆ เก่ียวกับโครงการฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ให้ครอบคลมุกิจกรรมการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง 
ทัง้จากท่าเรือ คลังน า้มันเชือ้เพลิง และระบบท่อขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง  และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ดงักลา่วได้รับความเห็นชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว รวมถึง NFCT ต้องน ามาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัการประกอบ
กิจการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม) ดงักลา่วมาปฏิบตัิ 
ก่อนการใช้ที่ดินการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562 มีความเห็นว่าการท ารายการดงักล่าว
จะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ดงันี ้

(1) สร้างมลูคา่เพิ่มในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้าเหลวให้แก่กลุม่บริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร 
ท าให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนั ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยาย
ฐานการค้าไปยงัเคมีภณัฑ์อื่นได้อีกในอนาคต 

(2) เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมัน่คงในการด าเนิน
ธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ 

(3) ภายหลงัจากระยะเวลา 17 ปีดงักลา่วแล้ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้ผู้ ใช้บริการ ท าการใช้บริการ
คลงัน า้มนัเชือ้เพลิงดงักลา่วต่อไป หรือจัดหาผู้ ใช้บริการรายอื่นเพื่อมาท าการใช้บริการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง
ดงักลา่วได้ โดยบริษัทเห็นว่ามีความเสีย่งต ่าที่จะจดัหาผู้ ใช้บริการรายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน า้มนัเชือ้เพลิงเป็น
สนิค้าอปุโภคที่จ าเป็น และคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับธุรกิจน า้มนัเชือ้เพลงิ 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล และมีความเหมาะสม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบอนมุตัิให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 
เข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิดงักลา่ว และให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 



 

 

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมี
ความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและสอบทานข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีด้้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่า
ข้อมูลในสารสนเทศฉบบันีท้ี่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นถกูต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้  ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดอันเป็น
สาระส าคญั 

3. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคุณสมบัตขิองผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงในครัง้นี  ้ซึ่งเป็นการท า
รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั ไมไ่ด้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ และบริษัท 
เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัดยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับ
รายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์กรณีเข้าลงทนุในโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลงิ ลงวนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 ของหนงัสือเชิญประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบริษัทฯ 

4. รายละเอียดหนีส้นิทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และหนีส้ินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ในอนาคต 

4.1 ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ไมม่ีตราสารหนี ้

4.2 ยอดรวมเงนิกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้  และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ ประเภท วงเงนิ ยอดคงค้าง ณ วันที่  
31 มีนาคม 2562  

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  วงเงินเบิกเกินบญัชีจาก
ธนาคาร 

2.00 ล้านบาท 0.00 ล าดบัที่ 1 บญัชีเงินฝากร้อยละ 40ของ
วงเงิน 
ล าดบัที่ 2 บญัชีเงินฝากร้อยละ 30 ของ
การใช้วงเงิน 
ล าดบัที่ 3 บญัชีเงินฝากร้อยละ 25 ของ
การใช้วงเงิน 
ล าดบัที่ 1-4 นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 
ค า้ประกนั 

2.  วงเงินทรัสต์รีซีท 10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 311.66 

3.  วงเงินหนงัสือค า้ประกนั 38.00 ล้านบาท 37.41 

4.  วงเงินซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า 

10.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 59.40 

รวม 408.47  



 

 

4.3 ยอดรวมหนีส้ินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทัง้เงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็น
หลักประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มียอดรวมหนีส้นิประเภทอื่น รวมทัง้เงินเบิกเกินบญัชี และภาระการน าสินทรัพย์
วางเป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ ประเภทหนีส้นิ ยอดคงค้าง ณ วนัที่  
31 มีนาคม 2562   

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  เงินเบกิเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน 

311.66 บญัชีเงินฝากและนายณฐัพงษ์ 
รัตนสวุรรณทวี ค า้ประกนั 

2.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวยีนอื่น 195.45 - 

3.  ประมาณการหนีส้นิหมนุเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

0.81 - 

4.  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

11.56 - 

5.  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนอื่น 18.41 - 

6.  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 3.42 - 
รวม 541.31  

4.4 หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีต้องช าระในอนาคต ดงันี ้ 

(1) บริษัทฯ มีภาระผกูพนัต้องช าระคา่เช่าและคา่ผลประโยชน์ตอบแทนแก ่กนอ. ตามสญัญาเช่าที่ดนิและสญัญา
ร่วมด าเนินงานเพื่อการพฒันาพืน้ที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือตามระยะเวลาที่เหลือ เป็นจ านวนเงินประมาณ 315 
ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีภาระผูกพนัที่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน ตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
จ านวน 8.22 ล้านบาท 

5. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(1) ธุรกิจการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 

บริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์โดยจดัเก็บไว้ที่คลงัสินค้าเหลวของบริษัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด เพื่อจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ  โดยเคมีภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ จัด
จ าหนา่ย ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ามะถนั 

 



 

 

▪ แอมโมเนีย บริษัทฯ น าเข้าแอมโมเนียมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อจ าหนา่ยให้ลกูค้าในประเทศส าหรับ
อตุสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตน า้ยางข้น อุตสาหกรรมความเย็น และอุตสาหกรรมผลิต
สารเคมี โดยจ าหน่ายผา่นกลุม่ลกูค้าประเภทผู้ ค้าสง่ (Trader) และจ าหน่ายแก่กลุม่ลกูค้าประเภทผู้ ใช้
ขัน้ปลาย (End User) โดยตรง 

▪ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษัทฯ ท าการผลติแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่โรงงานในจงัหวดัปทมุธานี เพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ลกูค้าในประเทศส าหรับอตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมก าจัดมลพิษ 
อุตสาหกรรมยางและชาวสวนยางพารา โดยจ าหน่ายผ่านกลุ่มลกูค้าประเภทผู้ ค้าส่ง (Trader) และ
จ าหนา่ยแก่กลุม่ลกูค้าประเภทผู้ใช้ขัน้ปลาย (End User) โดยตรง  

▪ กรดก ามะถัน บริษัทฯ น าเข้ากรดก ามะถันจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลี และประเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อจ าหนา่ยให้แก่กลุม่ลกูค้าประเภทผู้ ค้าสง่ (Trader) ในประเทศ 

(2) ธุรกิจการให้บริการ 

▪ การให้บริการคลงัสินค้า บริษัทฯ ให้บริการคลงัสินค้า ส าหรับผู้ ใช้บริการที่ต้องการใช้พืน้ที่ส าหรับกอง
เก็บวตัถดุิบ และสนิค้าส าเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลก้ิา เป็นต้น เพื่อการน าเข้าและ/หรือสง่ออก หรือ
จ าหนา่ย โดยมีพืน้ท่ีคลงัสนิค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจดัเก็บ
สนิค้า (Open Yard) ได้แก่ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เป็นต้น 

▪ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัสินค้าเหลว บริษัทฯ ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินค้า
เหลวส าหรับจดัเก็บแอมโมเนีย และกรดก ามะถนั ให้แก่กลุม่ลกูค้าที่มีความต้องการจดัเก็บสินค้าเหลว 
และให้บริการในการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัให้มีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า รวมถึง
ให้บริการขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อขนส่งทางรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการให้บริการคลงัสินค้า
เหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น คลงัสินค้าส าหรับแอมโมเนีย และกรดก ามะถัน ขนาด
ความจ ุ21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตามล าดบั 

▪ การให้บริการทา่เทียบเรือ บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาร่วมด าเนินงานเพื่อการพฒันาพืน้ท่ีก่อสร้างทา่เทียบ
เรือนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ฉบบัลงวนัท่ี 30 เมษายน 2539 กบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (“กนอ.”) โดยมีพืน้ที่หน้าท่ายาวประมาณ 265 เมตร เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจส าหรับ
สินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม         
มาบตาพดุ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง สินค้าเหลว สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดบรรทุกถึง 60,000 
ตนั (DWT) โดยต้องได้รับอนญุาตจาก กนอ. เป็นครัง้คราว กลุม่สนิค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท
ฯ ได้แก่ เหลก็รีดเย็นชนิดม้วน เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหลก็โครงสร้าง ถา่นหิน ยิปซัม่ เป็นต้น รวมถึงการ
ให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณปูโภคตา่งๆ 

5.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

(1) ธุรกิจการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 

▪ แอมโมเนีย ตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุม่ที่มีขนาดเล็ก (Niche Market) และมี
อตัราการขยายตวัในอตัราที่ต ่าท าให้ไมคุ่้มคา่ที่จะลงทนุสร้างโรงงานผลติแอมโมเนียในประเทศ 

ในปี 2559 - 2561 ประเทศไทยน าเข้าแอมโมเนียปริมาณ 429,115 ตนั, 426,896 ตนั และ 481,642 ตนั 
ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่เป็นการน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย 



 

 

และประเทศซาอดุิอาระเบีย (ที่มา : www.customs.go.th) ซึง่จะเห็นได้วา่ปริมาณการน าเข้าแอมโมเนยี
ของประเทศในปีที่ผ่านมาปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นีแ้อมโมเนียสว่นใหญ่จะเป็นการน าเข้าโดยผู้ประกอบการที่
ใช้แอมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยในปี 2561 มีการน าเข้าเพื่อประกอบการผลิตคาโปร
แลคตมั สารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต คิดเป็นประมาณร้อยละ 84 ของปริมาณการ
น าเข้าทัง้หมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ12 ของปริมาณการน าเข้าเป็นการน าเข้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมน า้ยางข้น ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการ
น าเข้าแอมโมเนียมาเพื่อจ าหนา่ยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมาณน าเข้าเพื่อการจ าหนา่ย 

ปัจจุบนัมีผู้น าเข้าแอมโมเนียเพื่อจ าหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ยนูิคแก๊ส แอนด์
ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) โดย
บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดประมาณร้อยละ 40 ของมลูคา่ตลาด 

▪ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เกิดจากการน าแอมโมเนียซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลติมาท าปฏิกิริยากบัน า้ 
ซึ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะขึน้อยู่กับสดัส่วนของแอมโมเนียที่น ามาผสม โดย
แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์น าไปใช้ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ เภสชักรรม กระดาษ ยาง สารซกัฟอก โรงแยก
ก๊าช โรงผลติไฟฟา้ การย้อมส ีและสารท าความสะอาด เป็นต้น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในประเทศ
ไทย สว่นใหญ่ผลิตภายในประเทศจากแอมโมเนียที่น าเข้า ส าหรับการน าเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
จากต่างประเทศโดยตรง มีปริมาณไม่มาก พบว่าในปี 2559 - 2561 ประเทศไทยน าเข้าแอมโมเนียม   
ไฮดรอกไซด์ปริมาณ 474 ตนั, 445 ตนั และ 289 ตนั ตามล าดบั สว่นใหญ่เป็นการน าเข้าจากประเทศ
จีน คิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน าเข้าทัง้หมด (ที่มา : www.customs.go.th) ซึ่งจะเห็นได้
ว่าปริมาณการน าเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ของประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากมีการน าแอมโมเนียมาผลติเป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพื่อใช้ในประเทศเพิ่มมากขึน้ 

ปัจจุบนัผู้ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพื่อจ าหน่ายในประเทศรายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท  
ยนูิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคลัส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ภาวะการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู เนื่องจากขนาดตลาด
จ ากดั และผู้ผลิตรายใหมส่ามารถเข้ามาในอตุสาหกรรมนีไ้ด้ง่ายเนื่องจากใช้เงินลงทนุต ่า แตเ่นื่องจาก
บ ริษั ท ฯ  มี ก า รน า เข้ าแอม โม เนี ยม เพื่ อ จ าหน่ าย  จึ งมี วัต ถุ ดิ บ ตั ง้ ต้ นที่ ใ ช้ เพื่ อ ก า รผลิ ต 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ รวมทัง้ยงัสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ได้ตามความเข้มข้นที่ลกูค้า
ต้องการ บริษัทฯ จึงสามารถขยายฐานลกูค้าในธุรกิจดงักลา่ว  

▪ กรดก ามะถนั เป็นวตัถดุิบพืน้ฐานส าหรับอตุสาหกรรมพืน้ฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ ย แบตเตอร่ี สิง่ทอ ส ี
เยื่อกระดาษ สารส้ม ยาง เป็นต้น ในประเทศไทยมีการผลติกรดก ามะถนัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้
ภายในประเทศ จึงต้องพึง่พาการน าเข้ากรดก ามะถนัจากตา่งประเทศ 

ส าหรับกรดก ามะถนัที่ใช้ในประเทศไทย สว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 69 เป็นการน าเข้าจากตา่งประเทศ 
โดยในปี 2559 - 2561 ประเทศไทยน าเข้ากรดก ามะถันปริมาณ 626,047 ตัน, 822,640 ตัน และ 
790,735 ตัน ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลี และประเทศ
ฟิลปิปินส์ (ที่มา : www.customs.go.th) ซึง่จะเห็นได้วา่ปริมาณการน าเข้ากรดก ามะถนัของประเทศใน
ปีที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อย ทัง้นี ้ในปี 2561 กรดก ามะถนัถกูน าเข้ามาเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและ
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คิดเป็นประมาณร้อยละ 73 ของปริมาณการน าเข้าทัง้หมด (โดย 



 

 

บริษัทฯ ได้น าเข้ากรดก ามะถันมาเพื่อจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 53 ของปริมาณกรดก ามะถันเพื่อ
จ าหน่าย) สว่นที่เหลือของปริมาณการน าเข้าทัง้หมด น าเข้าโดยผู้ประกอบการเพื่อประกอบการผลิต 
คาโปรแลคตมั สารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต 

ปัจจุบันมีผู้ น าเข้ากรดก ามะถันมาจ าหน่ายรายใหญ่ 4 ราย ประกอบด้วย Mitsui & Co., (Thailand) 
Ltd., บริษัท วิทย์คอร์ปเคมิคอลส์ จ ากดั บริษัท สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) โดยบริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดร้อยละ 50 ของมลูคา่ตลาด 

(2) ธุรกิจการให้บริการ 

▪ การให้บริการคลังสินค้า ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการคลงัสินค้าในประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 เป็น
คลงัสินค้าแบบดัง้เดิมที่เน้นให้เช่าพืน้ที่คลงัสินค้าและให้บริการระบบสาธารณูปโภค/สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ระบบรักษาความปลอดภยั เป็นต้น แต่ปัจจุบนัเร่ิมมี
ผู้ประกอบการบางสว่นปรับรูปแบบคลงัสนิค้าดัง้เดิมให้เป็นคลงัสนิค้าสมยัใหมท่ี่ออกแบบอาคารให้เอือ้
ตอ่ระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
คลงัสนิค้า ซึง่ปัจจยัการเลอืกใช้บริการคลงัสนิค้าของผู้ใช้บริการจะพิจารณาจากปัจจยัท าเลที่ตัง้ ควบคู่
กับปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากการเลือกคลงัสินค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ ใช้บริการสามารถผลิตและ/หรือ
จดัสง่สนิค้าได้รวดเร็ว ช่วยลดภาระต้นทนุจากการลดระยะทาง ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนสง่ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 

ธุรกิจให้บริการคลงัสินค้าทัว่ไปในระยะ 1 - 3 ปีข้างหน้ายงัมีภาวะทรงตวั แม้ความต้องการจะขยายตวั
ต่อเนื่องตามการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตจากการผลกัดนัโดยภาครัฐ และภาค
การค้าและการบริการ ในประเทศที่ขยายตวัดตีอ่เนื่อง ซึง่ได้รับอานิสงส์จากภาคการสง่ออกของประเทศ
ไทยที่ปรับตวัดีขึน้ แต่การลงทนุขยายพืน้ที่คลงัสินค้าในบางพืน้ที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องอาจมีผลให้เกิดภาวะ
พืน้ที่คลังสินค้าส่วนเกินเพิ่มขึน้และอาจเป็นข้อจ ากัดในการปรับขึน้ค่าเช่า ขณะที่การฟื้นตัวของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่กระจุกตัวอยู่ในพืน้ที่ระเบีย งเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ซึง่สะท้อนจากสถิติอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุท่ีขยายตวัสงูตอ่เนื่อง ท าให้
ธุรกิจให้บริการคลงัสนิค้าในบริเวณดงักลา่วมีโอกาสเติบโตตอ่เนื่องในระยะข้างหน้า 

▪ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และคลงัสนิค้าเหลว และการให้บริการทา่เทียบเรือ 

การให้บริการท่าเทียบเรือน า้ลึกในประเทศไทยที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้ า ขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วย  

1) ท่าเรือน า้ลึกมาบตาพุด จ.ระยอง กนอ. เป็นผู้บริหารและควบคุมดูแลท่าเทียบเรือชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกในเขตอตุสาหกรรมมาบตาพุดทัง้ 12 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลกัในการให้บริการขน
ถ่ายสินค้า ทัง้วตัถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป ให้กบัโรงงานทัง้ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และ
เขตอตุสาหกรรมอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยแบง่การบริหารจดัการทา่เทียบเรือ 12 แหง่ ออกเป็น 
2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



 

 

1.1) ทา่เทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) มีจ านวนทัง้สิน้ 3 แห่ง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือ
ที่ไมจ่ ากดัจ านวนผู้ที่ใช้บริการ ท่าเทียบเรือประเภทนี ้กนอ.ลงทนุก่อสร้างสิง่อ านวยความ
สะดวกพื น้ฐานให้ทั ง้ท่ าเทียบเรือโกดังสินค้ าพื น้ที่ห น้าท่าและอุปกรณ์หน้าท่า 
ประกอบด้วย ทา่เทียบเรือสนิค้าทัว่ไป 2 แหง่ และทา่เทียบเรือสนิค้าเหลว 1 แหง่ 

1.2) ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ลงทุนและ
ก่อสร้างโดยเอกชน และมีการจ ากัดผู้ที่เข้ามาใช้บริการเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการ 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ให้บริการทา่เทียบเรือสามารถขอให้บริการแก่ผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็น
ครัง้คราวโดยต้องได้รับอนญุาตจาก กนอ. ซึ่งมีจ านวนทัง้สิน้ 9 แหง่ (รวมท่าเทียบเรือของ
บริษัทฯ) 

2) ท่าเรือน า้ลึก แหลมฉบงั จ.ชลบุรี เป็นท่าเรือส าคัญของไทยในฐานะประตูสู่ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ด้วยปริมาณการขนส่งสินค้าตู้ คอนเทนเนอร์เข้า - ออกเป็นหลกั และยงัมีสินค้า
ทัว่ไป ประเภทเทกอง, ทา่เทียบเรือ Ro - Ro และอูต่อ่และซอ่มเรือ 

3) ทา่เรือน า้ลกึสงขลาและภเูก็ต เป็นทา่เรือประมงเดิม แตจ่ะมุง่เน้นทางด้านเรือทอ่งเที่ยว และมีการ
ขนสง่สนิค้าเทกองเป็นหลกั ปัจจบุนัไมม่ีกิจกรรมขนถ่ายสนิค้ามากนกั  

4) ทา่เรือพาณิชย์สตัหีบ - กองทพัเรือ เป็นทา่เรือน า้ลกึส าหรับขนสง่สนิค้า เพื่อหนว่ยงานเฉพาะกิจที่
กองทพัเรืออนมุตัิให้ด าเนินงานด้านพาณิชย์นาวี 

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถงึไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจน
ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

5.2.1 ตารางสรุปฐานะการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2559-2561 และงวด 3 เดือนของปี 2562 

ฐานะทางการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 83.95 8.19 112.42 9.70 288.08 20.19 499.74 32.07 
เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย - - 197.95 17.07 298.13 20.90 299.70 19.23 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 141.67 13.83 176.54 15.23 150.49 10.55 143.28 9.19 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ - - - - - - 28.50 1.83 
สินค้าคงเหลือ 123.28 12.03 72.38 6.24 117.84 8.26 87.39 5.61 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 12.25 1.20 11.15 0.96 83.01 5.82 29.20 1.88 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 361.15 35.25 570.44 49.20 937.55 65.72 1,087.81 69.81 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 3.35 0.33 3.01 0.26 2.68 0.19 2.68 0.17 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 603.83 58.93 492.57 42.48 405.62 28.43 384.38 24.66 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - - 34.54 2.98 45.40 3.18 48.10 3.09 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 56.28 5.49 58.90 5.08 35.33 2.48 35.33 2.27 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 663.46 64.75 589.02 50.80 489.03 34.28 470.49 30.19 
รวมสินทรัพย์ 1,024.61 100.00 1,159.46 100.00 1,426.58 100.00 1,558.30 100.00 
         
 
 

      
  



 

 

ฐานะทางการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หนีสิ้น         
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

- - - - 216.46 15.17 311.66 20.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 152.20 14.85 146.13 12.60 147.90 10.37 195.45 12.55 
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

- - 1.85 0.16 0.59 0.04 0.81 0.05 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.26 0.03 - - - - - - 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 152.46 14.88 147.98 12.76 364.95 25.58 507.92 32.59 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 63.25 6.17 - - - - - - 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

9.02 0.88 10.63 0.92 11.33 0.79 11.56 0.74 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 49.13 4.79 41.90 3.61 39.21 2.75 21.83 1.40 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 121.40 11.85 52.53 4.53 50.54 3.54 33.39 2.14 

รวมหนีสิ้น 273.86 26.73 200.51 17.29 415.49 29.12 541.31 34.73 
สว่นของผู้ ถือหุ้น         

ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,359.79 132.71 815.88 70.37 815.88 57.19 815.88 52.36 
สว่นเกิน (ต ่า) จากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนั 

(255.26) (24.91) (255.26) (22.02) (255.26) (17.89) (255.26) (16.38) 

ก าไรสะสม (601.73) (58.73) 206.48 17.81 301.72 21.15 316.94 20.35 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 248.19 24.22 192.59 16.61 149.97 10.51 140.73 9.03 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (0.24) (0.02) (0.74) (0.06) (1.22) (0.09) (1.30) (0.08) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 750.75 73.27 958.95 82.70 1,011.09 70.88 1,016.99 65.26 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,024.61 100.00 1,159.46 100.00 1,426.58 100.00 1,558.30 100.00 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,024.61 ล้าน
บาท 1,159.46 ล้านบาท 1,426.58 ล้านบาท และ 1,558.30 ล้านบาท ตามล าดับ สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 134.85 ล้านบาท และ 267.12 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.16 และร้อยละ 23.04 ตามล าดบั และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มี
สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 131.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.23 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 83.95 ล้านบาท 112.42 ล้านบาท 288.08 ล้านบาท และ 499.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.19 ร้อย
ละ 9.70 ร้อยละ 20.19 และร้อยละ 32.07 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั ซึง่สว่นใหญ่เป็นเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 197.95 
ล้านบาท 298.13 ล้านบาท และ 299.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.07 ร้อยละ 20.90 และร้อยละ 19.23 
ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนีแ้ละพนัธบตัรรัฐบาล การเพิ่มขึน้ของเงิน



 

 

ลงทุนชั่วคราวมีสาเหตุหลกัมาจากการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้หลงัจากการรับโอนกิจการ
บางสว่นจากบริษัท เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ในปี 2559 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์รวมจ านวน 
603.83 ล้านบาท 492.57 ล้านบาท 405.62 ล้านบาท และ 384.38  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.93 ร้อยละ 
42.48 ร้อยละ 28.43 และร้อยละ 24.66 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดบั โดยการลดลงของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
เป็นผลมาจากการตดัคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเป็นหลกั 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินทัง้หมดจ านวน 273.86 ล้าน
บาท 200.51 ล้านบาท 415.49 ล้านบาท และ 541.31 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
บริษัทฯ มีหนีส้ินลดลงจ านวน 73.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.78 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยสาเหตหุลกั
ของการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินรวมมาจาก การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนจากการด าเนินงาน ได้แก่ เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่นลดลง และหนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชีลดลง 

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินเพิ่มขึน้จ านวน 214.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
107.22 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัเนื่องจากบริษัทมีการใช้วงเงินเครดิตจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ โดยมี
วตัถุประสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการเงิน เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
ขณะที่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิเพิ่มขึน้จ านวน 125.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.28 จาก 
ณ สิน้ปี 2561 โดยสาเหตหุลกัของการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินรวมมาจากการใช้วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 750.75 ล้าน
บาท 958.95 ล้านบาท 1,011.09 ล้านบาท และ 1,016.99 ล้านบาท ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 – 
2561 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 208.20 ล้านบาท และ 52.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.73 
และร้อยละ 5.44 จากปีก่อนหน้า ตามล าดบั และ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 ลดลงจ านวน 84.10 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.64 จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยการเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุ
หลกัมาจากก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน และการลดลงของภาษีเงินได้จากการบนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั
บัญชี ส่วนการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน และส าหรับการเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิ
จากการด าเนินงาน 

5.2.2 ตารางสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนของปี 2562 

ผลการด าเนินงานรวม 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 867.50 84.72 990.67 89.98 1,085.92 92.03 290.26 92.41 
รายได้จากการให้บริการ 156.51 15.28 110.34 10.02 94.07 7.97 23.85 7.59 

รวมรายได้ 1,024.01 100.00 1,101.01 100.00 1,179.99 100.00 314.11 100.00 

ต้นทนุการขายเคมีภณัฑ์ 712.79 69.61 795.69 72.27 929.99 78.82 261.10 83.12 
ต้นทนุบริการ 41.78 4.08 24.63 2.24 18.11 1.53 4.70 1.50 



 

 

ผลการด าเนินงานรวม 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมต้นทุนขายและบริการ 754.57 73.69 820.32 74.51 948.10 80.35 265.80 84.62 

ก าไรขัน้ต้น 269.44 26.31 280.69 25.49 231.89 19.65 48.31 15.38 
รายได้อ่ืน 293.30 28.64 27.73 2.52 15.14 1.28 19.45 6.19 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 48.99 4.78 46.96 4.26 48.44 4.10 13.65 4.35 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 111.36 10.87 143.83 13.06 155.37 13.17 48.33 15.38 
คา่ใช้จา่ยอ่ืน  ๆ 0.32 0.03 0.35 0.03 0.33 0.03 0.00 0.00 
ต้นทนุทางการเงิน 5.12 0.50 0.88 0.08 2.83 0.24 4.15 1.32 

รวมค่าใช้จ่าย 165.79 16.19 192.03 17.44 206.96 17.53 66.13 21.05 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 396.95 38.76 116.40 10.57 40.07 3.40 1.63 0.52 

รายได้ภาษีเงินได้ 6.29 0.62 97.79 8.88 10.85 0.92 2.70 0.86 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี/งวด 403.24 39.38 214.19 19.45 50.92 4.32 4.33 1.38 

รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ และรายได้จากการให้บริการ ในปี 2559 – 2561 
และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,024.01 ล้านบาท 1,101.01 ล้านบาท 1,179.99 
ล้านบาท และ 314.11  ล้านบาท ตามล าดบั 

ในปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์จ านวน 867.50 
ล้านบาท 990.67 ล้านบาท 1,085.92 ล้านบาท และ 290.26  ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 รายได้จากการ
จ าหน่ายเคมีภณัฑ์เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 123.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.20 มีสาเหตุ
มาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้ และในปี 2561 รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ์เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าจ านวน 
95.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.61 มีสาเหตุมาจากราคาตลาดของเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึน้ 
โดยเฉพาะกรดก ามะถนัจากการท่ีอปุทานในตลาดโลกขาดแคลน แม้วา่ปริมาณการขายเคมีภณัฑ์จะลดลงเลก็น้อย 
และส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 รายได้จากการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า
จ านวน 14.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.25 ซึ่งมีสาเหตมุาจาก ราคาตลาดของเคมีภณัฑ์ที่เพิ่ม
สงูขึน้โดยเฉพาะกรดก ามะถนัจากการท่ีอปุทานในตลาดโลกขาดแคลน แม้ว่าปริมาณการขายเคมีภณัฑ์จะลดลง
เลก็น้อย 

ต้นทุนการขายเคมีภณัฑ์และอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเคมีภัณฑ์จ านวน 712.79 ล้านบาท 
795.69 ล้านบาท 929.99 ล้านบาท และ 261.10 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 17.83 ร้อยละ 
19.68 ร้อยละ 14.36 และร้อยละ 15.38 ตามล าดบั อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในแต่ละงวดมีการเปลี่ยนแปลง
เลก็น้อย เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาขายเคมีภณัฑ์ซึง่ก าหนดให้ราคาขายอ้างอิงกบัราคาในตลาดโลก 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 160.35 
ล้านบาท 190.79 ล้านบาท 203.81 ล้านบาท และ 61.98 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 30.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.98 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของคา่เสือ่มราคาของทรัพย์สนิ และในปี 2561 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 



 

 

13.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตมุาจากคา่ขนสง่ไปยงัลกูค้าที่เพิ่มขึน้
จากผลกระทบของราคาน า้มัน และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต และส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหน้า 11.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.81 ซึ่งมีสาเหตมุาจากบริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน
เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและคา่ที่ปรึกษาโครงการ 

รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่รายการจากการด าเนินงานปกติ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 293.30 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยรายการที่ส าคญั ได้แก่ การกลบัรายการ
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินจ านวน 244.23 ล้านบาท การกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 24.90 
ล้านบาท และก าไรจากการยกหนีส้นิจากการฟอ้งร้องจ านวน 18.54 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 27.73 ล้านบาท ซึ่งลดลง 265.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.55 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีการกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สิน การกลบั
รายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ บนัทึกสนิทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตดับญัชีจากผลขาดทนุสะสมในอดีต สง่ผลให้รายได้ทางภาษีเพิ่มขึน้จ านวน 97.79 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 15.14 ล้านบาท ซึ่งลดลง 12.59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.40 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้ยิปซัม่ลดลง ก าไรจากการขายทรัพย์สินลดลง รายได้จากการกลบัรายการค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจากการได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าลดลง 

ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน ซึ่งเพิ่มขึน้/ลดลง]จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
11.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 132.38 ซึง่มีสาเหตมุาจากรายได้ยิปซัม่สทุธิจากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรสุทธิ 

ในปี 2559 – 2561 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 403.24 ล้านบาท 214.19 ล้าน
บาท 50.92 ล้านบาท และ 4.33 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธิร้อยละ 39.38 ร้อยละ 19.45 
ร้อยละ 4.32 และร้อยละ 1.38 ตามล าดบั การลดลงของก าไรสทุธิในปี 2560 และ 2561 มีสาเหตุจากต้นทนุขาย
สนิค้าส าเร็จรูปมีมลูคา่สงูขึน้ตามราคาขายของตลาดโลก และส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 21.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.42 ซึง่มีสาเหตมุาจากต้นทนุขาย
สนิค้าส าเร็จรูปมีมลูคา่สงูขึน้ตามราคาขายของตลาดโลก 

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

(1) ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 

บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุจาก กนอ. เพื่อประกอบกิจการผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (Bulk 
Blending Fertilizer) ที่ไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และการซือ้มาขายไปปุ๋ ยเคมีทุก
ชนิด ยิปซัม่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ามะถัน หรือธุรกิจอื่นที่ได้รับความยินยอมจาก 
กนอ. ซึ่งสญัญาเช่าพืน้ที่ดงักล่าวจะหมดอายุลงในปี พ.ศ. 2565 โดยในสญัญาเช่าระบุเป็นค ามัน่ว่าหาก
บริษัทฯ ประสงค์จะเช่าที่ดินจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณา
ให้เช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขที่ กนอ. ได้ประกาศก าหนด บริษัทฯ จึงมีเพียงความเสี่ยง
เฉพาะเร่ืองอตัราคา่เช่าใหมท่ี่อาจจะมีผลกระทบตอ่ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายภายหลงัปี 2565 เป็นต้นไป 



 

 

(2) ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบส าคัญหรือเคมีภณัฑ์ผันแปรไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจน าเข้าเคมีภณัฑ์ต่างๆ มาขายให้กับลกูค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายในประเทศ 
โดยวตัถดุิบส าคญัหรือเคมีภณัฑ์มีลกัษณะเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity) ที่มีความผนัผวนไปตามราคา
ซือ้ขายในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อันเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทฯ ปัจจุบนัราคาซือ้ขายวตัถดุิบส าคญัหรือเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกมีความผนัผวนและ
เคลื่อนไหวเร็ว บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงโดยการก าหนดโครงสร้างราคาเสนอขายจากต้นทุนที่
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงบริหารระดบัสินค้าคงคลงัให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าใน
แตล่ะช่วงเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนด้านราคา 

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่ จ านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากัด ซึ่งเป็นลูกค้าจากการจ าหน่าย
แอมโมเนีย คิดเป็นร้อยละ 27.97  ของรายได้จากการขายและบริการ และบริษัท ศกัดิ์ศรีอตุสาหกรรม จ ากดั 
ซึ่งเป็นลกูค้าจากการจ าหน่ายกรดก ามะถันและใช้บริการคลงัสินค้าเหลว คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของรายได้
จากการขายและบริการ ซึง่ลกูค้าทัง้ 2 รายมีความสมัพนัธ์เป็นคู่ค้าที่ดีกบับริษัทฯ เกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทฯ 
ได้สร้างความเช่ือมัน่และได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า ด้วยการร่วมบริหารการจัดการในรูปแบบ Supply 
Chain ตัง้แต่ขัน้ตอนเตรียมการสัง่ซือ้ การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั และการสง่มอบให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสามารถให้บริการจดัสง่สนิค้ากบัลกูค้าในกรณีเร่งดว่นได้ และมีหนว่ยงาน
ซอ่มบ ารุงที่พร้อมให้การบริการติดตัง้อปุกรณ์เพิ่มเติม พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือลกูค้า หากมีอปุกรณ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัระบบจ่ายสนิค้าขดัข้อง อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เองก็มีนโยบายใน
การบริหารความเสี่ยงของตนเองเช่นกนั โดยจะไม่มีนโยบายการสัง่ซือ้จากผู้ จดัจ าหน่ายเพียงรายเดียว เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์หยุดชะงักของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ดังนัน้  โอกาสที่บริษัทฯ จะ
สญูเสยีลกูค้ารายดงักลา่วจึงมีความเป็นไปได้คอ่นข้างยาก 

(4) ความเสี่ยงของการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่าย (Vendor) รายใหญ่ 

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่าย (Vendor) รายใหญ่ โดยการจัดซือ้แอมโมเนียและกรด
ก ามะถันจากผู้ จ าหน่ายมากกว่า 1 ราย นอกจากนี ้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย
แอมโมเนียจากแหล่งผลิตต่างๆ ส ารอง จ านวน 12 แหล่งผลิต และใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายกรด
ก ามะถนัจากแหลง่ผลติต่างๆ ส ารอง จ านวน 13 แหลง่ พร้อมน าเข้าจากผู้จดัจ าหนา่ย (Vendor) ใน Vendor 
list ของบริษัทฯ 

(5) ความเสี่ยงจากการมีผู้น าเข้ารายใหม่เกิดขึน้ 

ปัจจุบนัมีผู้น าเข้าแอมโมเนียและกรดก ามะถนัมาเพื่อจ าหนา่ยจ านวนน้อยราย เนื่องจากผู้น าเข้าต้องมีความ
พร้อมทางด้านสถานที่จัดเก็บ ถังบรรจุเคมีภณัฑ์ และท่าเทียบเรือส าหรับสินค้าเหลว ซึ่งต้องใช้ขนาดเงิน
ลงทุนที่สงู และตลาดเคมีภณัฑ์ดงักลา่วเป็นตลาดกึ่งผูกขาดของผู้ ใช้น้อยราย จึงไม่จูงใจในการเข้ามาของ 
ผู้น าเข้ารายใหม่ที่ต้องมีความพร้อมในด้านเงินลงทนุ ทา่เทียบเรือ ถงับรรจเุคมีภณัฑ์ ระบบการขนสง่สนิค้าที่
มีมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อก าหนดของกฎหมาย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องต่ างๆ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการพฒันาการให้บริการและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า 
รวมถึงการติดตามข้อมลูความเคลือ่นไหวทางการตลาด เพื่อน ามาปรับกลยทุธ์ทางการตลาด  



 

 

(6) ความเสี่ยงในการขนส่งแอมโมเนียและกรดก ามะถนั 

(ก) การขนสง่ทางทะเล 

บริษัทฯ มีการขนสง่ทางทะเลโดยใช้เรือบรรทุกสินค้าเหลวเป็นยานพาหนะในการขนสง่ ซึ่งเป็นการน า 
แอมโมเนียและกรดก ามะถันที่ได้จากผู้ จัดจ าหน่ายเข้าเก็บในถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่นิคมอุตสาหกรรม  
มาบตาพุด จังหวดัระยอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัท่าเทียบเรือ โดยทางบริษัทฯ มี
นโยบายในการร่วมคดัเลอืกเรือบรรทกุสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภยัและเหมาะสมตอ่การขนถ่าย
สินค้าเหลว รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีการจดัท าประกนัภยัสินค้าทางทะเลระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อเป็น
การลดความเสีย่งที่จะมีตอ่บริษัทฯ 

(ข) การขนสง่ทางบก 

บริษัทฯ มีนโยบายการว่าจ้างบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งแอมโมเนีย ซึ่งต้องเป็นบริษัท
ขนสง่ที่ได้รับใบอนญุาตให้เป็นผู้ขนสง่แอมโมเนียจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งแอมโมเนียได้รับอนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและได้
มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พนกังานขบัรถก็ได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินในการขนสง่ทางบก นอกจากนี ้บริษัทฯ 
ยงัมีทีมงานตรวจสอบการปฏิบตัิงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบริษัทฯ และหากในระหวา่งการ
ขนส่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะน ามาซึ่งความสูญเสียและอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและการ
ด าเนินการของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามที่เกิดขึน้จากบริษัทผู้ ขนส่ง
ดงักลา่วได้ 

ส าหรับการขนสง่กรดก ามะถนั บริษัทฯ ไมไ่ด้ว่าจ้างบริษัทท่ีประกอบธุรกิจรับบริการขนสง่กรดก ามะถนั 
เนื่องจากเง่ือนไขในการซือ้ขายกรดก ามะถนัในปัจจบุนั ลกูค้าจะต้องจดัหารถขนสง่กรดก ามะถนัมารับ
สนิค้าที่คลงัเก็บที่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงในการ
ขนสง่กรดก ามะถนัทางบกแตอ่ยา่งใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการก ากบัขัน้ตอนการขน
ถ่ายสนิค้า ณ จดุรับสนิค้า ตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภยัของบริษัทฯ 

(7) ความเสี่ยงของนโยบายภาครัฐ 

บริษัทฯ มีทา่เทียบเรือ คลงัสนิค้าและคลงัสนิค้าเหลวอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึง่การประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีแผนงานในการขยายธุรกิจที่อาจ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคมุการปลอ่ยมลพิษทางอากาศ ของพืน้ที่
ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด เว้นแต่จะลงทนุซือ้โควตาการปลอ่ยมลพิษทางอากาศ นอกจากนี ้จาก
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะมีโครงการพัฒนาท่าเรือในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
การแขง่ขนั และจงูใจให้ผู้ประกอบการมาลงทนุในภาคตะวนัออก รัฐบาลอาจจะพิจารณาผอ่นปรนมาตรการ
ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึน้ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถ
พฒันาโครงการบนพืน้ท่ีเช่าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุได้หลากหลายขึน้ 

  



 

 

(8) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมที่อาจกอ่ให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพและสิง่แวดล้อม ซึง่หากเกิดอบุตัิเหต ุ
หรือความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน อาจจะสง่ผลต่อผู้มีสว่นได้เสยี แผนการพฒันาธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ 
รวมถึงภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และด าเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการศึกษาและ
พฒันาในการก าหนดนโยบายด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม การจดักิจกรรมเน้นการสร้าง
วฒันธรรมในความปลอดภยั การป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการ
สือ่สารให้ผู้ เก่ียวข้องทราบอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้เข้าใจการบริหารจดัการด้านความเสีย่ง รวมถึงมาตรการปอ้งกนั
เพื่อควบคมุด้านกระบวนการปฏิบตัิงานตา่งๆ 

(9) ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

(ก) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการน าเข้าสินค้าที่ผู้ ขาย
ก าหนดราคาซือ้ขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นสว่นใหญ่ เมื่อมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยน
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุสนิค้าน าเข้าไมส่อดคล้องกบัราคาขายสนิค้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่
จะลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยการก าหนดอตัราแลกเปลีย่นเป็นเงินบาทตอ่เงินสกลุดอลลาร์
สหรัฐไว้อย่างชัดเจนในการซือ้สินค้ามาขาย หรือท าสญัญาซือ้อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับธนาคาร
ในช่วงที่เงินบาทมแีนวโน้มออ่นคา่เพื่อลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่ว รวมทัง้ท าสญัญาซือ้
อตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้าให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขการช าระราคาคา่สนิค้า 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีภาระที่ต้องช าระเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐให้กบัผู้ขายสนิค้าในต่างประเทศ จ านวน
เงินประมาณ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 92 ของจ านวนดงักลา่วบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยง
โดยการจดัท าสญัญาซือ้อตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้าให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขการช าระราคาคา่สนิค้า สว่น
ที่เหลอืร้อยละ 8 บริษัทฯ ใช้อตัราแลกเปลีย่นแบบ Spot Rate 

(ข) ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ 

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญจ านวน 40.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของ
ลกูหนีก้ารค้า ซึ่งเป็นหนีร้ะหว่างด าเนินคดีที่เกิดจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ ยเคมีที่เกิดก่อนปี 2549
จ านวน 12.82 ล้านบาท ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 
0.28 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช าระเงินจากลกูหนี ้อย่างไรก็ตามในการขายสินค้าและบริการให้กับ
ลกูค้าที่เป็นเงินเช่ือจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิวงเงินสินเช่ือจากคณะกรรมการสินเช่ือของบริษัทฯ 
จึงมีความเสี่ยงจากการให้สินเช่ือดงักลา่วอยู่ในระดบัต ่า นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดย
การให้สินเช่ือระยะสัน้ หรือเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าจากลกูค้า ท าให้ความเสี่ยงจาก
การให้สนิเช่ือลดลง 

(10) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถงึการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องมีใบอนญุาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลที่
เก่ียวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมเจ้าท่า กนอ. กรมโรงงานอตุสาหกรรม และกรมศุลกากร เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการก ากับที่ดีและติดตามให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการ 



 

 

รวมถึงใบอนญุาตตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด ท าให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เช่ือมัน่วา่บริษัทฯ จะไมม่ีปัญหา
อนัเป็นอปุสรรคตอ่การได้รับการตอ่อายใุบอนญุาตตา่งๆ 

5.3 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

5.3.1 ผู้บริหาร 

รายช่ือผู้บริหาร ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

1. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางบงกช รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร 
3. นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี รองกรรมการผู้จดการใหญ่ ด้านการค้าและปฏิบตัิการ 
4. นายกิจจา สมญัญาหิรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารองค์กร 
5. นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงินและส านกักรรมการ 
6. นางสาวดจุเดือน บญุซื่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบญัชีและสารสนเทศ 

5.3.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ของบริษัทฯ (Record Date) ลา่สดุ ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื ร้อยละ 
1 กลุม่ครอบครัวรัตนสวุรรณทว ี 694,071,302 63.80 

1.1 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี 690,329,994 63.46 
1.2 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 3,741,302 0.34 
1.3 นายสาวธญัญานชุ รตันสวุรรณทวี 2 0.0000002 
1.4 นางกลุยารตัน์ รตันสวุรรณทวี 2 0.0000002 
1.5 นายสรุจิตต์ รตันสวุรรณทวี 2 0.0000002 

2 บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั 176,000,000 16.18 
3 Bentayga Holding Limited          86,000,000  7.91 
4 นายเอเซีย ภขุนัอนนัต์  28,164,000  2.59 
5 นายปรัชญา เสริมสขุสกลุชยั  23,885,000  2.20 
6 นายวิสตู กจัฉมาภรณ์  9,600,000  0.88 
7 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 9,000,000 0.83 
8 นายสติมน องัศธรรมรัตน์ 5,812,561 0.53 
9 ผู้ ถือหุ้นอื่นๆ 55,300,193 5.08 

รวม 1,087,833,056 100.00 

5.4 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนัียส าคัญ 

- ไมม่ี - 

  



 

 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 

แหล่งเงินทุนของ NFCT ในการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยค่าก่อสร้างโครงการฯ จ านวน 1,593.52 ล้าน
บาท (ซึ่งได้รวมประมาณการค่าเช่าที่ดินและค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี 2 เดือน จ านวน 42.06 ล้านบาทไว้แล้ว) และต้นทุน
ทางการเงินระหว่างก่อสร้างจ านวน 102.89 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมระหว่างก่อสร้าง รวมเป็นจ านวน 
1,696.41 ล้านบาท จะมาจาก (1) เงินกู้ จากสถาบนัการเงิน ซึ่ง NFCT เป็นผู้กู้  จ านวน 1,400 ล้านบาท และ (2) 
เงินทนุของ NFCT จ านวน 296.41 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ จะเพิ่มทนุให้แก่ NFCT จ านวน 44.40 ล้านบาท และเงินกู้
ยืมจากบริษัทฯ จ านวน 252.01 ล้านบาท โดยใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึง่มีอยูเ่พียงพอ 

ในขณะที่ประมาณการคา่เช่าที่ดินและคา่บ ารุงรักษาสิง่อ านวยความสะดวกกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยภายหลงัระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลา (ภายหลงัก่อสร้างเสร็จ) อีก 27 ปี 10 เดือน จ านวน 
592.28 ล้านบาทนัน้ NFCT จะใช้ก าไรจากการประกอบกิจการภายหลงัจากที่ก่อสร้างโครงการฯ เสร็จแล้วเพื่อ
ช าระให้แก่ กนอ. และในสว่นของคา่ตอบแทนการโอนสิทธิการเช่าที่ดินโครงการฯ จ านวน 280.60 ล้านบาทนัน้ จะ
มาจากเงินทุนของ NFCT เอง ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้แก่ NFCT จ านวน 280.60 ล้านบาท (โดยเมื่อรวมกับการ
เพิ่มทนุเพื่อเป็นคา่ก่อสร้างโครงการฯ ข้างต้น รวมเป็นการเพิ่มทนุใน NFCT ทัง้สิน้ 325 ล้านบาท) โดยใช้กระแสเงิน
สดของบริษัทฯ เอง ซึง่มีอยูเ่พียงพอ 

ดงันัน้ การเข้าท ารายการครัง้นีจ้ึงไมม่ีผลกระทบตอ่ความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ ในปัจจบุนั 

7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีคดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคญัซึง่อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ดงันี  ้

(1) ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่พทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ทา่เรือระยอง จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทา่เรือระยอง จ ากดั และ
ในฐานะเจ้าหนี ้ ได้ยื่นค าขอรับช าระหนีต้อ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ เป็นเงินจ านวน 673.25 ล้านบาท โดย
การนดัประชมุเจ้าหนีค้รัง้แรกได้เลือ่นการประชมุจากเดือนเมษายน 2562 เป็นเดอืนกรกฎาคม 2562 

(2) บริษัทฯ เป็นโจทก์ฟอ้งบริษัท แพลทตินัม่ เอ็มเมอรัลด์ จ ากดั ให้ช าระหนีค้า่บริการทา่เทียบเรือตอ่ศาลจงัหวดั
ฉะเชิงเทราตามคดีความหมายเลขด าที่ พ.1595/2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.427/2560 ซึง่ศาลชัน้ต้นได้
พิพากษาให้จ าเลยช าระเงินจ านวน 26.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 9 ของเงินต้นจ านวน 25.10 
ล้านบาท กบัให้ช าระคา่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ตอ่มาจ าเลยถกูเจ้าหนีร้ายอื่นฟอ้งเป็นคดีล้มละลายตอ่ศาล
ล้มละลายกลาง โดยเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 จ าเลยถกูพทิกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.
3283/2560 และบริษัทฯ ได้ยืน่ค าขอรับช าระหนีใ้นคดีล้มละลายตอ่เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์เมื่อวนัท่ี 10 
ตลุาคม 2560 จ านวน 29.72 ล้านบาท โดยเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ได้นดัตรวจค าขอรับช าระหนีว้นัท่ี 30 
พฤษภาคม 2561 โดยการนดัประชมุเจ้าหนีค้รัง้แรกได้เลือ่นการประชมุจากเดือนกนัยายน 2561 เป็นเดือน
มกราคม 2562 โดยในวนัท่ี 24 มกราคม 2562 ประชมุเจ้าหนีค้รัง้แรก ลกูหนีไ้มม่ีทรัพย์สนิแบง่ช าระแก่เจ้าหนี ้
ทัง้หลาย เจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์จะได้รายงานศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลล้มละลายกลางมีค าสัง่ให้
ลกูหนีล้้มละลายตอ่ไป  

  



 

 

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกนัระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้น ที่ถอืหุ้นทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

รายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และงวด 3 
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

หน่วย: ล้านบาท 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ ปี 2561 
3 เดือนของ
ปี 2562 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากัด  
ลกัษณะธุรกิจ 
- ให้บริการขนส่งเคมีภณัฑ์ และให้เช่าอาคารส านกังาน 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 

รายได้จากการให้บริการคลงัสินค้า 1.04 0.27 
รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน - - 

คา่จ้างขนส่งแอมโมเนีย 55.94 16.01 

คา่เช่าและบริการอาคารส านกังาน 1.92 - 
คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมอปุกรณ์
บรรจแุละจดัเก็บแอมโมเนีย 

1.55 0.17 

คา่เช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างคลงั
สรุาษฏร์ธานี 

0.36 - 

คา่ไฟฟ้าและคา่น า้ประปาอาคาร
ส านกังาน 

0.26 - 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 0.06 - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 0.19 0.19 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 8.39 10.61 

เงินมดัจ า - - 
2. บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการขนส่งทางน า้ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 99.35 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีถือหุ้ นร้อยละ 
0.65 และนางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น  

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 

รายได้จากการให้บริการท่าเทียบ
เรือ 

5.59 1.57 

รายได้จากการให้บริการคลงัสินค้า 1.23 0.30 

รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.60 - 
รายได้อ่ืน - 0.19 
คา่เช่าท่ีดินพร้อมสิ่ง 
ปลกูสร้างคลงัรังสิต 

1.08 0.27 

คา่บริการรถรับ-ส่งพนกังาน 0.97 0.33 
คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษา 0.22 0.05 

คา่ซือ้คอมพิวเตอร์ 0.02 - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 0.87 1.50 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 7.34 7.53 

3. บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการทา่เทียบเรือ เรือลากจงู ท่ีจงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

รายได้จากการให้บริการคลงัสินค้า 3.82 0.70 
คา่เช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง คลงั
สรุาษฎร์ธานี 

0.36 0.18 

คา่ไฟฟ้าและคา่น า้ประปา 0.06 0.01 



 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ ปี 2561 

3 เดือนของ
ปี 2562 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 98.33 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวีถือหุ้ นร้อยละ 
1.67 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้ น 1 หุ้น และนายวิบูลย์ 
รัศมีไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ 

คลงัสรุาษฎร์ธานี 
คา่บริการชัง่น า้หนกัรถบรรทกุ
แอมโมเนีย 

0.03 0.01 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 0.68 0.41 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.08 0.08 

4. บริษัท เอส ซี จี โลจิสตกิส์ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการขนส่งทางบนและทางน า้ ตู้คอนเทนเนอร์ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 99.86 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้ นร้อยละ 
0.14 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้ น 1 หุ้น และนายวิบูลย์ 
รัศมีไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี  

รายได้จากการให้บริการคลงัสินค้า 0.60 0.08 

รายได้จากการให้บริการ 
ทา่เทียบเรือ 

- - 

รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.01 - 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 0.06 0.05 

5. บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการขนส่งทางทะเลและชายฝ่ัง 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 97.67 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้ นร้อยละ 
2.33 

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 

รายได้จากการให้ 
บริการท่าเทียบเรือ 

0.02 - 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.03 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.03 - 

6. บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการให้เช่าเรือล าเลียง เรือกล ดนั ลาก จูง และเร่ือบนัทุก
สินค้า 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 30.00 และนางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 
 
 

รายได้จากการให้บริการ 
ทา่เทียบเรือ 

0.00 - 



 

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ ปี 2561 

3 เดือนของ
ปี 2562 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

7. บริษัท ไทยอินเตอร์เนช่ันแนล ด๊อคยาร์ด จ ากัด  
ลกัษณะธุรกิจ 
- ให้บริการตอ่เรือและซอ่มเรือ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น 

1 หุ้น และนายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี ถือหุ้น 1 หุ้น 
- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

คา่บริการซอ่ม Fender - - 

8. บริษัท เอส ซี ออโต โลจสิตกิส์ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการขนส่งทางบกและทางน า้ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 85.33 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้ นร้อยละ 
6.04 

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.04 - 

9. บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมตกิ  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ลกัษณะธุรกิจ 
- จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 
ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั ได้แก่ นายวบิลูย์ รัศมีไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 
- มีกรรมการร่วมกัน คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี 

คา่ซือ้ทรัพย์สิน 0.08 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 4.79 4.71 

10. บริษัท เอ็นโฮลดิง้ จ ากัด 
ลกัษณะธุรกิจ 
- บริการให้เช่าพืน้ท่ีอาคาร และจัดหาให้ซึ่งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใช้พืน้ท่ี 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 
- มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ นายณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ถือหุ้ น 1 หุ้ น 
และนางบงกช รุ่งกรไพศาล ถือหุ้น 1 หุ้น 

- มี กรรมการ ร่วมกัน  คื อ  นายณั ฐภพ  รัตนสุ วรรณ ท วี  
นายณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทวี และนางบงกช รุ่งกรไพศาล 

- มีผู้บริหารร่วมกนั คือ นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี 

คา่เช่าและบริการอาคารส านกังาน 1.92 0.96 
คา่ไฟฟ้าและคา่น า้ประปาอาคาร
ส านกังาน 

0.27 0.06 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 0.42 0.37 

เงินมดัจ า 0.96 0.96 

 
 



 

 

9. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีสญัญาส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้ 
(1) สญัญาซือ้แอมโมเนีย 
คูส่ญัญา  : PCM (Thailand) Company Limited  

รายละเอียดสญัญา  : สญัญาส าหรับการจดัซือ้สินค้าแอมโมเนียผ่านการน าเข้าทางเรือ ซึ่งมีการก าหนดกรอบปริมาณ
น าเข้าและราคาเป็นไปตามตลาดโลก 

ระยะเวลา : 1 ปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 
ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการค้ากับผู้ ขายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน 
เพ่ือท าสญัญาฉบบัใหม่  

(2) สญัญาซือ้กรดก ามะถนั 
คูส่ญัญา  : Glencore International AG  Interacid Trading S.A. 
รายละเอียดสญัญา  : สญัญาส าหรับการจดัซือ้กรดก ามะถนั ซึง่มีการก าหนดกรอบปริมาณน าเข้าและราคาตามข้อตกลง 
ระยะเวลา : 1 ปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562  1 ปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 

ในทางปฏิบตับิริษัทฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการค้ากบัผู้ขายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือ
ท าสญัญาฉบบัใหม่ 

(3) สญัญาขายกรดก ามะถนั 
คูส่ญัญา  : บริษัท ศกัดิศ์รีอตุสาหกรรม จ ากดั บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด์ จ ากดั 

รายละเอียดสญัญา  : สญัญาส าหรับการจดัซือ้กรดก ามะถนั ซึง่มีการก าหนดกรอบปริมาณการขายและโครงสร้างราคา
ตามที่ตกลงกนั 

ระยะเวลา : 1 ปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 1 ปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 2563 
ในทางปฏิบตับิริษัทฯ จะเจรจาทบทวนเง่ือนไขทางการค้ากบัผู้ขายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือ
ท าสญัญาฉบบัใหม่ 

(4) สญัญาร่วมด าเนินงานเพื่อพฒันาพืน้ท่ีก่อสร้างทา่เทยีบเรือ 
คูส่ญัญา  : กนอ. 
รายละเอียดสญัญา  : เพ่ือก่อสร้างท่าเทียบเรือและพืน้ท่ีสนับสนุน จ านวน 60 ไร่ ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือเป็นพืน้ท่ีกองเก็บและสัมภาระก่อนส่งไปยังโรงงานในลักษณะท่า
เทียบเรือเฉพาะกิจเพ่ือใช้ไปกิจการของบริษัทฯ (Dedicated Berth) 

ระยะเวลา : 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 29 เมษายน 2569 
ทัง้นี  ้ก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีสิทธิย่ืนค าขอต่อ กนอ.เพ่ือขอให้ 
กนอ. พิจารณาตอ่ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีพฒันาทา่เทียบเรือดงักล่าว โดยบริษัทฯ และ
กนอ. จะตกลงในรายละเอียดของระยะเวลาและการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการใ ช้ประโยชน์
ดงักล่าวในล าดบัถดัไป 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2562 ของบริษัทฯ 


