
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครังท ี1/2565 

วันพฤหัสบดที ี23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ในรูปแบบการ 

ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์

(E- meeting)  

ดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม 



ที่  NFC 048/2565 

30 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)   

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย    1.     ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
2. รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึง่สินทรพัย ์ในรูปแบบรหสั

คิวอาร ์(QR Code)
3. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)
4. เอกสารและหลกัฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565
5. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
6. ขอ้มลูกบัประวตัิกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้
8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุออนไลน์
9. แบบฟอรม์เขา้รว่มประชมุออนไลน์

  ดว้ยคณะกรรมการ บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พียง
รูปแบบเดียว เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี2565 เม่ือวันที ่28 เมษายน 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2565 และไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวใหก้ับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัพุธที่ 28 เมษายน 2565 ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็นจริง จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  

การลงมติ:  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการต่อสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) กับ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากสญัญาเช่าที่ดินที่บรษิัทฯ เช่าจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ลงวนัท่ี 18 
กันยายน 2535 จะครบตามก าหนดสัญญา 30 ปีสิน้สุดวันที่ 17 กันยายน 2565 โดยเงื่อนไขของสัญญาก าหนดใหต้่อ
สญัญาไดเ้นื่องจาก บรษิัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจบนพืน้ท่ีเช่าดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรใหต้่อสญัญาเช่า



ที่ดินกับ กนอ. ต่อไปอีก 30 ปี ตามจ านวนพืน้ที่ที่เหลือของสญัญาดงักล่าว ในการนี ้บริษัทฯ ไดส่้งหนงัสือถึง กนอ. เพื่อ
ขอยืนยนัการต่อสญัญาต่อไปอีก 30 ปี แลว้ ซึ่ง กนอ. ไดม้ีหนงัสือตอบรบัว่าไม่ขดัขอ้งและใหด้  าเนินการได ้ 

ทั้งนี ้ในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศที่
ก าหนด แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และจดัใหม้ีการประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์โดยต้องไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย เนื่องจากเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ประเภทท่ี 1 โดยมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบั
รอ้ยละ 98.30 ซึ่งค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2565 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้ริษัทหลกัทรพัย ์ไอ  วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรกึษา
ทางการเงินท่ีอยู่ในบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการต่อสัญญาเช่าที่ดินฯ ซึ่งเป็นการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์เอกสารสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 

รายละเอียดของการต่อสญัญาเช่าที่ดินฯ ซึ่งเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ปรากฏตามสารสนเทศรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัย ์ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เอกสารสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  ที่ประชมุมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการ
ต่อสญัญาเช่าที่ดินของบรษิัท เอน็ เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) กบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 
ปี ตามที่เสนอ 

การลงมติ:  มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

วาระที ่3  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในวันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมฯ ใน
ระบบ Online ตามก าหนดวนัและเวลาดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้ระบบเพื่อเขา้ร่วมประชมุฯ ตัง้แต่
เวลา 11:00 น.บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะกรุณาศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัหลกัฐานการแสดง
สิทธ ์และวิธีการลงทะเบียนและการจดัเตรียมเอกสารเพื่อยืนยนัตัวตนก่อนการประชมุ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาดว้ย 4) เพื่อรบัชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผ่าน(Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน,ขัน้ตอน
การเขา้ประชมุออนไลน ์และแบบฟอรม์เขา้ร่วมประชมุออนไลน ์(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 และ 9) ทัง้นี ้



  

   

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชมุผูถื้อหุน้ 
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) 

หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือกรรมการ
อิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฎ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6) โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ 
หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) โปรดใชห้นงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค (รายละเอียดปรากฎ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5) พรอ้มลงนามผูม้อบฉนัทะ และ อากรแสตมป์ 20 บาท และส่ง
หนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งมายงั ส านกักรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร 
เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร จึงขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดส่งเอกสารใหถ้ึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 17 
มิถนุายน 2565 

อนึ่ง บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอค าถาม หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นที่
เ ก่ียวข้องกับวาระการประชุมที่น าเสนอครั้งนี ้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามพรอ้มระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพทแ์ละอื่นๆ (ถ้ามี) 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห ์โดยจัดส่งทาง อีเมล ์: secretaryoffice@nfc.co.th หรือ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนส่งถึง "ส านกักรรมการ" ตามที่อยู่ขา้งตน้ 

 
   

 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 พลเอก 
 (มนตรี สงัขทรพัย)์ 
                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 
 บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 



 
 

หนา้ที่ 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 
สถานทีป่ระชุม ณ  เลขที่  88 ถนนเดอะพารค์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ  

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีลงทะเบียนหนา้งาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- meeting)  

วันทีแ่ละเวลาประชุม วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการ 
2. คณุณฐัภพ รตันสวุรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
     และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
3. คณุวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบประธาน  

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

4. รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

5.  คณุอารีย ์เติมวฒันาภกัดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน 

6. ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. คณุยงยศ ปาละนิติเสนา  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
8. คณุวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. คณุกิจจา สมญัญาหิรญั  กรรมการ กรรมการบริหาร 
10. คณุณฐัพงษ ์รตันสวุรรณทวี กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
11. คณุบงกช รุง่กรไพศาล  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ดา้นกิจการองคก์ร 
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กรรมการลาประชุม 

- ไม่มี   -  
  

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1, คณุดจุเดือน บญุซื่อ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ เป็น

 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน หรือ CFO 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. คณุวรพล วิริยะกลุพงศ ์  ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

 

เร่ิมการประชุม 
 คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท  
ใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พรอ้มกับแนะน า
คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และที่ปรกึษาของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุ 
 จากนัน้ ผูด้  าเนินรายการไดช้ีแ้จงต่อที่ถึง วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน ดงันี ้ 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  

โดยใหน้บั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัส
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

3.    โดยทางบรษิัทจะใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาท ี
เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนลูงคะแนนเสียง สญัลกัษณเ์ครื่องหมายถกู ทางแถบ

เมนทูี่ปรากฏอยู่ทางซา้ยมือ จะมีปุ่ ม ใหเ้ลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงไดท้ า
การเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
จากนัน้ กดสง่  เมื่อท าการสง่การลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตือน 
สง่การลงคะแนนเรียบรอ้ย  
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       หากผูถื้อหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลิ๊กกดปุ่ มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง  ระบบจะเทคะแนนเสียงไป
ที่เห็นดว้ย โดยอตัโนมติั 
       ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแกไ้ขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้
จนกว่าท่ีประชมุจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 
       เพื่อเหตผุลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สูร่ะบบไดบ้นอปุกรณแ์ค่เครื่อง
เดียวเท่านัน้และหากคณุพยายามลงชื่อเขา้สูร่ะบบบนอปุกรณเ์ครื่องอื่นหรือเบราวเ์ซอรอ่ื์นในเครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ครื่องเดียวกนั การลงชื่อเขา้สูร่ะบบก่อนหนา้นี ้ จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั ทัง้นีห้า้ม
เปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของคณุกบับุคคลอื่น 
       โดยหากท่านผูถื้อหุน้มีการขอ User Password ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุระบบ E-AGM และมีการจดัสง่
แบบฟอรม์มอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนเสียงได ้แต่ท่านผูถื้อหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได ้
หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง  
1.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง  
ชีข้าด  

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ เฉพาะที่
ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในที่
ประชมุ โดยสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ทัง้นี ้ไดน้บัรวมคะแนนเสียงที่ผูม้อบฉนัทะได้
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งไดบ้นัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้ 

3. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุลา่สดุ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ ้เขา้ร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่  ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้รายอ่ืนไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดให้ความร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและ
เพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด 
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หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่ มเมนูพิมพข์้อความ รูป
หน้าต่างแชท และท าการพิมพข์้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความ
ดงักลา่วมายงับรษิัท 

หลงัจากนัน้ประธานฯ จะเป็นผูอ่้านค าถามของท่านตามล าดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบ
ค าถามที่ตรงกบัวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิด
ประชุมตามวิธีการที่ไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องขอ้ความ” 
ขอใหท้่านแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรือรบัมอบฉันทะ เพื่อที่จะไดบ้ันทึก
รายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

ในกรณีที่ค  าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ค าถามตามความเหมาะสม และหากมีค าถามใดที่ไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชมุเนื่องจากมีเวลาที่
จ  ากดั บรษิัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทต่อไป 

เพื่อการปฏิบติัตามแนวทางที่ดีในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนับคะแนน
เสียงในการประชุมในครั้งนี ้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท NFC จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  
และตัวแทนกฎหมายของ บริษัทฯ ท าหนา้ที่ดูแลการนบัคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท บริษัทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) การประชุมในวนันีม้ี  ผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
1,055,275,046  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.0071 % ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด บรษิัทฯ  

 อย่างไรก็ดี เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปอย่างกระชับที่สดุ ประธานที่ประชุมอาจพิจารณา
จ ากัดเวลาในการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหผู้ถื้อหุน้
เขียนค าถามหรือขอ้คิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะตอบค าถามทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มกบัการเผยแพรร่ายงานการประชมุในครัง้นี ้

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดที่มีความจ าเป็นตอ้งการออกจากระบบก่อน หรือไม่อยู่ประชุมในวาระใด 
ท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยกดผลลงคะแนนล่วงหน้าในระบบ ก่อนออกจากระบบการประชุม 

 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมจึงไดเ้รียนเชิญ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท  
ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ และด าเนินการเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ 
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 พลเอกมนตรี สังขทรพัย ์ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) 
กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มกบัเรียนใหท้ี่ประชมุทราบถึง
ขอ้มลูทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

• จ านวนหุน้สามญั 1,087,833,099 หุน้  
• ทนุช าระแลว้ 815,874,824.25 บาท  
• ทนุจดทะเบียน  897,462,271.50 บาท  
• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละจ านวน 0.75 บาท 
• จ านวนผูถื้อหุน้รวม 3,802 ราย 

 การประชุมในวันนีม้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้ดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- meeting)  และ
โดยการมอบฉนัทะจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้1,055,275,046  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 97.0071% ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด  ทัง้นี ้ประธานฯ ไดเ้รียนใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้บงัคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 34 ซึ่งระบุว่า  
“ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการ
ประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดใน
ขอ้บังคับบริษัทฯ แลว้ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565   

 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

28 เมษายน 2564 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้ ือหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ซึ ่งประชุมเมื ่อวนัที ่ 28 เมษายน 2564 ซึ ่งบร ิษัทฯ  
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้ับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลาที่ก าหนดแลว้ 
พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษารายละเอียด
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ของรายงานการประชุมแลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บั
การรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 28 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ จ านวนเสียงที่ลงมติ (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ (%)  

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 

บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

  
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญซื่อ  
รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชุม 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามฯ 
แบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุแลว้ โดยสามารถสรุปรายละเอียด เหตกุารณส์ าคญัในรอบปี 2564 ไดด้งันี ้

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติ อนุมัติจัดตัง้ บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลา 
จ ากดั ประกอบกิจการบริการคลงัสินคา้เหลวและบริการขนส่ง โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เขา้ถือ
หุน้สดัสว่นรอ้ยละ 100 และมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท 
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท (NFC) ไดช้ าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 4 จ านวน 9.75 
ลา้นบาท มลูค่าหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 133,600,000 บาท  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท (NFC)ไดช้ าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 5 จ านวน 
25.35 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ละ 13 บาทรวมเป็นทนุจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 158,950,000 บาท  

วนัที่ 7 ธันวาคม 2564  ศาลมีค าสั่งใหย้กเลิกการลม้ละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั โดยไดม้ี
ประกาศเลิกการลม้ละลาย ในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์2565  

 ประธานฯ สอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม  

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม
รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564   
 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตาม
ขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 44 ที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งจัดใหม้ีการจัดท างบการเงิน ณ วันสิน้สุด
รอบบญัชีของบรษิัทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัในการประชมุสามญัประจ าปี 

 งบการเงินส าหรบัรอบบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ไดจ้ัดท าขึน้โดยถูกตอ้ง
ตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้
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หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,696.94 2,179.43 

หนีส้ินรวม 2,420.06 529.11 

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,276.88 1,650.32 

มลูค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ 815.87 815.87 

รายไดร้วม 1,364.15 1,372.77 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษิัทฯ 352.89 450.55 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.3244 0.4142 

จ านวนหุน้ (หุน้) 1,087,833,056 1,087,833,056 

มลูค่าหุน้สทุธิ (บาท) 1.18 1.52 

 
 ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุดจุเดือน บญุซื่อ และกลา่วเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้ซักถามเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอ
ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่น าเสนอ ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 
ประธานฯ มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน เป็นผูช้ีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

 คุณดุจเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ดา้นการเงิน  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัท
ฯ ขอ้ 53 ก าหนดใหต้อ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนถึงรอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนทุน
จดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 51 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สิบ (50) ของก าไรสุทธิภายหลงัจากการหักภาษีและทุน
ส ารองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนด โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ โดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร 

 ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 450.55 ลา้นบาท ตัง้เงินส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5%เป็นเงิน 22.76 ลา้นบาท (รวมเป็นส ารองตาม
กฎหมาย ณ สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 47.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียน) 
คงเหลือก าไรสทุธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้427.79 ลา้นบาท 
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 ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุดจุเดือน บุญซื่อ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงิน และสอบถาม
เติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

 เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ตามที่น าเสนอ ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 
22.76  ลา้นบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

 
มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(เสียง) 
คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
วาระที ่5 เพ่ือทราบเร่ืองศาลล้มละลายกลางมีค าส่ัง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือ

ระยอง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
 

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระ
นีต่้อที่ประชมุ 
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คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  เมื่อปลายปี 2564 NFC กบั กนอ.
ไดต้กลงกันได ้ให ้NFC ช าระหนีแทน RBT ในส่วนที่ RBT คา้งช าระ และยุติขอ้พิพาททัง้ปวง รวมทัง้ กนอ.
ขอใหม้ีเงื่อนไขหาก RBTไดอ้อกจากลม้ละลายขอใหเ้ลิกกิจการ เพื่อจะไดไ้ม่สามารถมาฟ้องรอ้งกับ กนอ.  
ไดอี้ก โดยมีรายละเอียดตามเหตกุารณด์งันี ้
เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564   กนอ.และเจา้หนีท้ี่เหลือของ RBT ต่างไปย่ืนถอนค าขอรบัช าระหนี ้
เมื่อวนัที่ 7   ธันวาคม      2564 ศาลไดม้ีค  าสั่งยกเลิกการลม้ลายของ RBT 
เมื่อวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์  2565    ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เรื่องยกเลิกการลม้ละลาย ของ RBT  

ประธานฯ กล่าวขอบคณุคณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม และสอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้
ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วหรือไม่ 

ประธานฯ สอบถามเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม
รบัทราบเรื่องศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่ง ยกเลิกการลม้ละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อย 
วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม

วาระ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี 
วงษม์ณฑา (3) นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล 

 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่ง

ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแสดงความคิดเห็นและ
ลงคะแนนเสียงไดอ้ย่างเต็มที่ ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิัท อีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี  (2) รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา (3) นายวิบูลย ์
รศัมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล  ออกจากหอ้งประชุมไปพกัรอก่อน และจะเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน 
กลบัมาอีกครัง้หนึ่ง เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ลว้ และใหค้ณุณัฐวตัร สงเคราะห์ 
ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดส าหรบัวาระนี ้ 

 คุณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 19 ก าหนดว่า “ในการประชุม
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สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้
อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ก็ได”้  

คุณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมทราบต่อไปว่า ขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้
ทราบว่า นายณัฐภพ รตันสวุรรณทวี จะเขา้ด ารงแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ  บจ. เอ็น พี มารีน (NPM) ในกลุ่ม
บริษัท SC Group หลงัจากเดือน เมษายน 2565 ซึ่งก่อนที่ท่านจะมาเป็นกรรมการของบริษัท (NFC) ท่านเคย
ด ารงต าแหน่งกรรมการของ NPM มาก่อน  

ทัง้นี ้ขอเรียนชีแ้จงว่า NFC มีธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือแต่เป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในมาบตาพุด
เท่านัน้ และกรณีเรือที่เทียบท่าตอ้งไดร้บัอนุญาตจากการนิคมฯ ส่วน NPM เป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอรใ์น
ประเทศ ที่ จ.สุราษฎรธ์านี ทัง้ 2 บริษัท จึงไม่มีความขัดแยง้ต่อผลประโยชนแ์ต่อย่างใด อีกทัง้ ท่านไดเ้คยให้
ค ามั่นกบัผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาโอกาสทางธุรกิจใหก้บั NFC ก่อนเสมอ 

รายนามกรรมการทีต่้องออกตามวาระในคร้ังนี ้ได้แก่ 

# ชื่อ-ชื่อสกลุ รายละเอียด ขอ้มลูการถือหุน้ (หุน้) 

1 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี   รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

63.46% 

2 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา  กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

63 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 

3 นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล  กรรมการ 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 
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4  นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการ 

กรรมการบรหิาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร 

2 หุน้ คิดเป็น 0.00 % 

 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  
ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของบรษิัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบดว้ยคณุสมบติั 
คณุวฒุิ ประสบการณ ์ทกัษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองคป์ระกอบของจ านวนกรรมการทัง้หมด
ของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ ผ่านมา แลว้เห็น
ว่ากรรมการผูท้ี่จะตอ้งออกจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน มีคณุสมบติัตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม รวมถึงมี
คุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยใหก้รรมการแต่
ละท่านมีต าแหน่งหนา้ที่ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแลว้ทกุประการ 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุณฐัวตัร สงเคราะห ์และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น
หรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน 
กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่น าเสนอ โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตัง้ใหก้รรมการซึ่งครบก าหนดตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระทั ง้  4 ท่าน  ไดแ้ก ่ ได แ้ก ่ (1) นายณัฐภพ ร ตันส ุวรรณทวี   
(2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รศัมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล 
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โดยใหก้รรมการทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

(1) เลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง  กรรมการ รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,044 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง 2 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 

 
(2) เลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 
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(3) เลือกตัง้ นายวิบูลย ์รศัมีไพศาล ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีก

วาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

 
(4) เลือกตั้ง นางบงกช รุ่งกรไพศาล ใหก้ลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
 ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณณัฐวัตร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ต่อที่ประชมุ 

 คณุณัฐวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้



 
 

หนา้ที่ 16 
 

เป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ”  

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแลว้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้  
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

 

 

16,000 บาท/เดือน 

13,000 บาท/เดือน 

10,000 บาท/เดือน 

2. โ บ นั ส พิ เ ศ ษ  ( จ า ก ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย * 

1. ค่าเบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิาร 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

 

 

16,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

 

 

 

16,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชมุ 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีที่เสนอ) 

   พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

-ไม่มี-

-ไม่มี- 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

12,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

10,000 บาท/ครัง้การ
ประชมุ 

2. โบนสัพิเศษ
(จากผลการด าเนินงาน)

-ไม่มี- -ไม่มี- 

3. สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565  

ประธานฯ กล่าวขอบคณุณัฐวัตร สงเคราะห ์และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น
หรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีข ้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ 
จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้
การลงมติในวาระนีต้้องไดร้ับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
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มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู ้ถ ือ หุ ้น ซึ ่ง ม า ป ร ะ ช ุม  อ น ุม ัต ิค ่า ต อ บ แ ทน คณะก ร ร ม ก า ร  ป ร ะ จ า ปี  2565  
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 

งดออกเสียง - 0.000000 

บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046  100.000000 

  
วาระที ่8     พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี 
 ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุณฐัวตัร สงเคราะห ์ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต่้อ
ที่ประชมุ 

 คณุณฐัวตัร สงเคราะห ์ ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดว่า “ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 47 ระบไุวว้่า “ใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปี
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

 ในการคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี
จากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์
ในงานสอบบญัชี มีความเขา้ใจในการตรวจสอบบญัชีและทราบขอ้มลูของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมี
การใหบ้ริการที่ดี สามารถใหค้ าปรกึษาแนะน าที่มีประโยชน ์มีผลงานดา้นการตรวจสอบที่มีคณุภาพน่า
พอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด  เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มี
ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ และบรษิัทฯ ย่อย ประจ าปี 2565   
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 ทัง้นี ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ไดเ้สนอผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ตามรายนามต่อไปนี ้

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 
2. นายวรพล วิรยิะกลุพงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11181 
3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11536 

เป็นผูส้อบบัญชีและแสดงความเห็นเก่ียวกับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี ้หากมีเหตุท าให้
ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั สามารถจดัหา
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบริษัท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่ดงักลา่วได ้

 โดยรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
ปรากฏตามขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัท กรินทร ์
ออดิท จ ากัด แลว้ มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ซึ่งประกอบดว้ย  

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

อตัราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้/(ลดลง)
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2564 2565 บาท รอ้ยละ 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 748,500 638,500 -110,000 -15% 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 596,500 601,500 5,000 1% 

3. ค่าจดัท างบการเงินและค่าใชจ้่าย 

    ในการตรวจสอบ 
เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ เกิดขึน้จรงิ 

รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 1,345,000 1,240,000 105,000 -8% 
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 โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใชจ้่าย
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู ้ถือหุ้นท่านใดมี
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามเกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสัยเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 ตามที่น าเสนอ 
ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมนีม้ีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯประจ าปี 2564 โดยอนมุติัให ้

1. นายโกมินทร ์ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3675 
2. นายวรพล วิรยิะกลุพงษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11181 
3. นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 11536 

เป็นผูส้อบบญัชีท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และอนมุติัก าหนดค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนน 
เสียง ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,055,275,046 100.000000 
ไม่เห็นดว้ย - 0.000000 
งดออกเสียง - 0.000000 
บตัรเสีย - 0.000000 
รวม 1,055,275,046 100.000000 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ว่า ขณะนีว้าระต่างๆ ที่ระบุในหนงัสือเชิญประชุมไดร้บัการพิจารณา
จากที่ประชุมผูถื้อหุน้เสร็จสิน้แลว้ ในวาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้ที่มีค  าถาม หรือตอ้งการแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม หรือตอ้งการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุม และขอปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  
 
 ปิดการประชมุเวลา 10.38 น. 

ขอรบัรองว่ามติขา้งตน้ถกูตอ้งตามมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 

พลเอก 
   (มนตรี สงัขทรพัย)์ 
ประธานคณะกรรมการ 

     บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
           (นายณฐัวตัร สงเคราะห)์ 
      บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
               ผูบ้นัทกึการประชุม 



 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระ 
 

เก่ียวกบั 

 

รายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นการต่อสญัญาเช่าที่ดินกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
 

  
เสนอต่อ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

 

 
 
 
 

จดัท าโดย 
 
 
 

 
 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

7 มิถนุายน 2565

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
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“สญัญาเช่าฉบบัเดิม”  สญัญาเชา่ที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมบนที่ดินแปลงที่ I-20/1 

ของบรษิัทฯ กบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 

“สญัญาท่าเทียบเรือ”  สญัญารว่มด าเนินงานเพื่อการพฒันาพืน้ท่ีก่อสรา้งท่าเทียบเรือ
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุของบรษิัทฯ กบัการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี (รวมถงึ
บนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติม) 

“ผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์น”  บรษิัทประเมินทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. 

Discounted Cash Flows (DCF)  วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
Free Cash Flow to Equity (FCFE)  กระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ 
Ke  ตน้ทนุทางการเงินของสว่นของผูถื้อหุน้ 
MIT  ท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ (Map Ta Phut Industrial 

Terminal) 
Sensitivity Analysis  การวเิคราะหค์วามไว 
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ที่ วธ. 61/2565 
 

วนัท่ี 7 มิถนุายน 2565 

เรื่อง รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

เรียน กรรมการตรวจสอบ และผูถื้อหุน้ 
 บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
 2)    สรุปรายงานการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 3) สรุปพืน้ท่ีเช่าของบรษิัทฯ 
 4)  ภาพรวมอตุสาหกรรมและการวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม 

อา้งถึง: 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2565     

2) สารสนเทศเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิทั เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ฉบบัวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2565 

3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) สิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2564 

4) งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ หรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ 
ส าหรบังวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

5) หนงัสือรบัรอง หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้มลู และเอกสารอื่นๆ ที่เผยแพรต่่อสาธารณะตลอดจนการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ 

6) รายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น โดยบริษัท เซา้ทอ์ีส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ฉบับลงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 

7) เอกสารขอ้มลู และสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ  
8) ขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ของกิจการ 
9) ขอ้มลูและเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
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ขอบเขตและขอ้จ ำกดัควำมรับผิดชอบ 

ผลการศกึษาของบรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) (“ทีป่รึกษำทำงกำรเงนิอิสระ”) ในรายงานฉบบันี ้
อยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและสมมติฐานท่ีไดร้บัจากผูบ้ริหารของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) และขอ้มลูที่บรษิัทเปิดเผยแก่
สาธารณะ ในเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) เว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซตข์องบรษิัท บิซิเนส ออนไลน ์จ ากดั (มหาชน) (www.bol.co.th) 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรายงานฉบับนีต้ัง้อยู่บนสมมติฐานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็น
ขอ้มลูที่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบูรณ ์และการใหค้วามเห็นนีเ้ป็นการพิจารณาจากสภาวะและขอ้มลูที่สามารถรบัรูไ้ด้
ในปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี ้ ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ใด อาจส่งผลกระทบอย่าง 
มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจและประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ต่อรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยด์งักล่าวได ้ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไม่มีภาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเห็นต่อการท ารายการดงักล่าวใหเ้ป็น
ปัจจบุนั หรือทบทวนหรือยืนยนัความเห็นดงักล่าวแต่อย่างใด 

ในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการไดม้า
ซึ่งสินทรพัย ์ประกอบกบัปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบ 
และสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพพึงกระท า 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความเห็นและ
เป็นขอ้มลูที่คณะกรรมการตรวจสอบและผูถื้อหุน้ควรพิจารณารว่มกบัรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ                                                บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) บทสรุปผูบ้ริหาร (Executive Summary)  หนา้ 3   

 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)         

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่  3/2565 ของบรษิัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าสญัญาต่ออายุ
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“สัญญาเช่าที่ดิน”) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“กนอ.”) หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา  
ต่อไปอีก 30 ปี เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีมลูค่าส่ิงตอบแทนรวมประมาณ 3,921.43 ลา้นบาท 
ซึ่งค านวณจากค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศอตัราค่าเช่าที่ดินของ กนอ.  

โดยการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดย
มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ย 100 ของ
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และบรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่าน
มา ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อการ
ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ดงันัน้การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ท าใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) เปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(2) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อขออนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยผูถื้อหุน้จะตอ้ง
มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมทั้งจัดส่งความเห็น
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

อนึง่ ในการพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ
และความเห็นในประเด็นต่าง  ๆ  ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบับนี ้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ
อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของ
บริษัทฯ และ บริษัทที่เก่ียวข้อง ราคาและเงื่อนไขในสาระส าคัญที่เก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรัพยข์องบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) และพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมของราคาของการเขา้ท ารายการไดม้าซึง่
สินทรพัยใ์นครัง้นี ้ ประกอบกับพิจารณาถึงประโยชน ์ผลกระทบ ปัจจยัเส่ียง ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ โดยสรุป
ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ไดด้งันี ้ 

ความเหน็ของทีป่รึกษาทางเงนิอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการการเขา้ท าสญัญาต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด กับกนอ. ส าหรบัหมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 
37.16 ตารางวา ซึ่งจะหมดอายุสัญญาเช่าที่ดินในวนัที่ 17 กันยายน 2565 และมีความประสงคท์ี่จะต่อสัญญาเช่าดังกล่าว
ออกไปอีก 30 ปี โดยมีค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากับ 3,921.43 ลา้นบาท ซึ่งมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของ
บริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบ
โครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มัน บนพืน้ที่ที่ เช่าดังกล่าว เนื่องจาก
กิจการดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวัจากการขยายตวัของตลาดโลกและภมูิภาค โดยเฉพาะลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ 
ที่มีการประกอบโครงสรา้งขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, 
Assembly and Installation) รวมทัง้การซ่อมบ ารุงและปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบท่อ (Module Maintenance, Modification 
and Improvement) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งก๊าซ
ธรรมชาติ และพลงังานทดแทน เช่น กงัหนัลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิอตุสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ รวมทัง้
การจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชุมชน ซึ่งภายหลงัการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการพืน้ที่
ใหแ้ก่ลูกคา้ไดห้ลากหลายธุรกิจและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษัทฯ เนื่องจากพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นพืน้ที่ที่ไดร้บั
ความนิยมจากผูป้ระกอบกิจการหลายแห่ง รวมทัง้เป็นโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี เพิ่มโอกาสในการใชท้รพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้อีกทัง้ยงัเป็นการเขา้ท ารายการที่มีผลตอบแทนที่คุม้ค่า ซึ่ง
จะก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

บริษัทฯ มีความตอ้งการจะต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ในครัง้นี ้ โดยมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อใช้พืน้ที่ในการด าเนินธุรกิจ
เคมีภณัฑ ์ และใหบ้ริการพืน้ที่กับลกูคา้ และ/หรือผูป้ระกอบการรายอื่นที่ตอ้งการใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนที่เหลือของบริษัทฯ ทัง้ใน
ส่วนที่เป็นการให้บริการพืน้ที่ระยะสั้น และการให้บริการพืน้ที่ระยะยาว เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชนบ์นพืน้ที่สูงสุด โดยใน
ปัจจุบนับรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ากัด “NFCW” ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยไดม้ีการใหบ้ริการพืน้ท่ีในระยะเวลา 10 ปี กับลกูคา้จ านวน 
2 รายบนพืน้ที่จ  านวน 50-1-44 ไร่ และจ านวน 166-1-88 ไร่ ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของอตัราการใหบ้ริการพืน้ที่
ของ NFCW และจากข้อมูลที่ไดร้ับจากบริษัทฯ ยังคงมีลูกคา้รายอื่นอีกจ านวน 2-3 ราย ซึ่งไดม้ีการติดต่อ และแจ้งความ
ประสงคข์อใชบ้รกิารพืน้ท่ีกบัทางบรษิัทฯ และขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดของพืน้ท่ี ทัง้นีจ้ากขอ้มลูผูเ้ช่าที่ติดต่อ
กบับรษิัทฯ โดยตรง และขอ้มลูของผูเ้ช่าใหบ้รกิารพืน้ท่ีผ่านทาง NFCW บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการสรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้
จากการใหบ้ริการพืน้ที่ในครัง้นี ้ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการต่อสัญญาเช่ากับกนอ. ในครัง้นี ้มีความ
เป็นไปไดท้ี่บริษัทฯ จะสามารถหาผูใ้ชบ้ริการพืน้ที่ ไดใ้นอนาคต โดยพิจารณาจากลกูคา้ที่แจง้ความประสงคม์ายงับริษัทฯ ใน
ปัจจบุนั และความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีของลกูคา้ของ NFCW ซึ่งจะสามารถสรา้งประโยชนใ์นระยะยาวใหก้บับรษิัทฯ ได ้
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 ทัง้นี ้ในการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนที่ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ 
อาจจะพิจารณาแหล่งเงินทนุต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การจดัหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ ซึ่งจะท าให้
บรษิัทฯ ตอ้งแบกรบัหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้และมีค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ซึง่ท าใหบ้รษิทัฯ มีความเส่ียงที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้หาก
กนอ. มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรืออัตราค่าเช่าอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
อนาคต อย่างไรก็ตามที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นีเ้ป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ 
ที่ใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่า จากการจดัท าประมาณการรายได ้และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีเช่าที่บริษัทฯ 
มีความประสงคจ์ะต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 30 ปี ส่งผลใหมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity 
NPV) ของบริษัทฯ มีจ านวนประมาณ 49.78 – 232.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุน้ 
(Equity IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 18.61 – 30.23 เมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราตน้ทนุทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: 
Ke) ที่อยู่ที่รอ้ยละ 13.92 ยงัคงเป็นอตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีระยะเวลาคืนทนุใหผู้ถื้อหุน้ (Equity 
Payback Period) ที่ 5.18 – 5.84 ปี ดงันัน้การเขา้ท ารายการการต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินในครัง้นีใ้หผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่า และ
สงูกว่าตน้ทนุทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการตอ่อายสุญัญาเช่าท่ีดินเพื่อการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ กบักนอ. 
ในครัง้นี ้ประกอบดว้ย  

1) ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ ์เนื่องจากต่อสญัญาล่าชา้กว่าที่ก าหนดไว ้ซึ่งตามที่บรษิัทฯ 
แจ้งความประสงคก์ับกนอ. ในการขอต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ดินของบริษัทฯ หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา โดยการต่ออายุการเช่าพืน้ที่ดินดังกล่าวนั้น 
จ าเป็นตอ้งด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินก่อนหมดสญัญา 6 เดือน ซึ่งสญัญาเช่าที่ดินของบริษัทฯ จะ
หมดอายุในวนัที่ 17 กันยายน 2565 ทัง้นี ้ภายในก าหนดระยะเวลาดงักล่าว หากกนอ. มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
หรือผลกระทบอื่นใดอาจมีความเส่ียงที่บรษิัทฯ ไม่สามารถท าการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินล่วงหนา้ก่อนหมดสญัญา 6 
เดือนได ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการแจง้ความประสงคใ์นการขอต่ออายุสญัญาเช่า
ที่ดินกับทางกนอ. ไวล่้วงหนา้แลว้ โดยทางกนอ. พิจารณา และมีหนังสือแจง้กลับมายงับริษัทฯ แลว้ว่าไม่ขดัขอ้งที่
บรษิัทฯ จะขอต่ออายกุารเช่าพืน้ท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีการด าเนินการและติดตามใหก้ารยื่นค าขอตอ่
อายสุญัญาเช่าที่ดินใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขของ กนอ. ต่อไป 

2) ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัของสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว เนื่องจากการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบ
ตาพดุจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑต์่างๆ และรวมถึง
การขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่น
ขุดเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือของบริษัทฯ ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวทางกนอ. พิจารณาใหเ้ช่าต่อไปไดอ้ีก 30 ปี ตาม
อตัราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ กนอ. ไดป้ระกาศก าหนด ดงันัน้ จึงท าใหบ้รษิัทฯ มีความเส่ียงในเรื่องของอตัราค่าเช่าใหมท่ี่
อาจกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตภายใน 30 ปีขา้งหนา้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
จัดใหม้ีการท าประมาณการของอัตราค่าเช่าที่ดินตามประกาศของกนอ. และคอยติดตามประกาศต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ใหม่ในอนาคตจากกนอ. อย่างใกลช้ิด 
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3) ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการใชพ้ื ้นที่ของบริษัทฯ เนื่องจากการขอต่ออายุสญัญาเช่าพื่นที่ดินกบั
ทางกนอ. เป็นการเสรมิใหก้ิจการของบรษิัทฯ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยลกูคา้บางส่วนของบรษิัทฯ เป็น
ผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับแท่นขุดเจาะน า้มนั และส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ดังนั้น การเกิ ดภยัธรรมชาติ 
เช่น พายุ อุทกภัย และแผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับแท่นขุดเจาะน า้มัน รวมถึงการส่งออก
สินคา้ไปยังต่างประเทศ เหตุการณด์งักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่ออตัราการใชบ้ริการพืน้ที่และราคาค่าใชบ้ริการ
พืน้ที่ไม่เป็นตามที่บริษัทฯ คาดการณไ์ว ้ส าหรบัความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อาจเป็นความเส่ียงในระยะสัน้ที่อาจ
เกิดขึน้ได ้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของกิจการส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งอาจไดร้ับ
ผลกระทบจากภยัพิบตัิ หรือภยัธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ และลกูคา้ไดม้ีการประชมุ และวางแผนบรหิารจดัการ
เก่ียวกบัการน าสินคา้ขึน้มายงัฝ่ังพืน้ดิน และติดตามสถานะการณก์ารเปล่ียนแปลงจากภยัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด ซึ่ง
จะสามารถลดความเส่ียงในประเด็นนีล้งได ้

4) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่ เนื่องจากธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑข์องบริษัทฯ บริษัทฯ จ าหน่ายสินคา้ใหก้บั
ลกูคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ดงันัน้หากลกูคา้
ทั้ง 2 รายข้างตน้หยุด หรือชลอการสั่งซือ้สินคา้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม ลูกุคา้ทัง้ 2 รายดงักล่าว มีความสมัพนัธท์ี่ดีกับบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริษัทไดส้รา้งความ
เชื่อมั่นและไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ พรอ้มทัง้มีมาตรการในการตดิตาม และบรหิารจดัการการซือ้ขายสินคา้ของ
ลกูคา้ทัง้ 2 รายอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้โอกาสที่บรษิัทจะสญูเสียลกูคา้รายดงักล่าว จึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 

5) ความเส่ียงจากการใชบ้ริการพืน้ท่ีของลกูคา้ลดลง ในการต่อสญัญาเช่าที่ดินกบั กนอ. ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะต้องช าระ
ค่าเช่าใหก้ับกนอ. ในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเช่าพืน้ที่ฉบับเดิม  ดังนั้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถหา
ลกูคา้ หรือใหบ้รกิารพืน้ท่ีกับลกูคา้ไดต้ามแผนงาน หรือประมาณการท่ีวางไว ้ส่งผลใหบ้รษิัทฯ อาจมีผลประกอบการ
ที่ขาดทุนในอนาคต ทัง้นี ้จากการสอบทานประมาณการ และการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบรษิัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่
ระหว่างการเจรจากับลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 รายที่จะขอท าสัญญาเช่าระยะยาวเพื่อขอใชบ้ริการพืน้ที่กับทาง 
บริษัทฯ โดยคาดว่าจะใชพ้ืน้ที่ประมาณ 100,464 ตารางเมตร (62.79 ไร่) (ลูกคา้สัญญาระยะยาวรายที่ 2) และมี
ลกูคา้อีก 1 รายที่มีการส่งหนงัสือแจง้ความประสงคข์องใชพ้ืน้ที่จ  านวนพืน้ที่ประมาณ 48,000 ตารางเมตร (30 ไร่) 
(ลูกคา้สัญญาระยะยาวรายที่ 1) และมีจ านวน 2-3 รายอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองในรายละเอียดของสญัญาเช่า 
อาทิ พืน้ที่ที่ใช ้อตัราค่าบรกิาร รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดม้ีการติดตามผล
การหารือ และความคืบหนา้ของลกูคา้แต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการใชบ้รกิารพืน้ที่
ของลกูคา้ลดลงดงักล่าว 

(รายละเอียดเพิ่มของการใหบ้ริการพืน้ทีป่รากฎตามสว่นที ่3 หวัขอ้ 2.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการของรายงานฯ ฉบบันี)้ 

6) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื่องจาก
ปัจจบุนับรษิัทฯ มีการช าระค่าเช่าตามหลกัเกณฑข์องการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด โดยหากทางการ
นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาตรการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขต่างๆ อาจท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บั
ผลกระทบและจะท าใหป้ระมาณการทางการเงินของบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามคาดการณไ์ว ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ี
มารตรการในการติดตามกฎเกณฑก์ฎระเบียบและประกาศที่มีการออกใหม่ และมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งทัง้ภายใน
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
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7) ความเส่ียงจากการท่ีไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เนื่องจากการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 
23 มิถุนายน 2565 ในวาระที่ 2 เก่ียวกับรายไดไ้ดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้หากวาระดงักล่าวไม่ไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุม กิจการอาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว ้โดยอาจตอ้งพิจารณาหาพืน้ที่ดินอื่นๆ ส่งผล
ใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถระดมทนุตามแผนท่ีวางไวภ้ายในปี 2565 ได ้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินในครัง้นี ้โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าเช่าของพืน้ท่ีดงักล่าวกบัขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบอา้งอิงจากการส ารวจโดยผูป้ระเมิน
ทรัพยสิ์นอิสระ ซึ่งค่าเช่าที่บริษัทฯ จะเข้าท ารายการในครัง้นี ้เป็นค่าเช่าที่ใกลเ้คียงกับค่าเช่าพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรมที่
คลา้ยคลึงกนั ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าค่าเช่าที่จะเขา้ท ารายการในครัง้นีส้ามารถเทียบเคียงกบัอตัรา
ค่าเช่าในตลาด ณ ปัจจบุนัได ้

ส าหรบัการพิจารณาความคุม้ค่าของการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินบนสมมติฐานท่ีว่าบรษิัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนที่ดินเช่า
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ดว้ยวิธีการประเมินมลูค่าที่สามารถสะทอ้นถึงผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเขา้
ท าสญัญาเช่าที่ดิน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กรณีฐาน (Base Case) มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิส่วน
ของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) เท่ากับ 138.05 ลา้นบาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับ 
รอ้ยละ 24.52 ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าว อาจส่งผลใหผ้ล
ประกอบการในอนาคตของบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณห์รือท าใหต้วัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินมลูค่าเปล่ียนแปลงไป 
และอาจส่งผลต่อเนื่องใหม้ลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) และอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) ที่ประเมินไดต้ามวิธีนีเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ทัง้นี ้เพื่อประเมินความเป็นไปไดข้องผลลพัธต์่อสมมติฐานในวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด ที่ปรกึษาทางการเงนิ
อิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคา
ยุติธรรมบนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรม มี 2 ปัจจยัคือ (1) การเปล่ียนแปลงของก าไรขัน้ตน้ และ (2) ตน้ทนุทางการเงินส่วน
ของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) ทัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระไดก้ าหนดใหม้ีการเปล่ียนแปลงของก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้/ลดลง 
รอ้ยละ 0.50 เพื่อให้ครอบคลุมช่วงความเป็นไปได้ของการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการที่อาจเกิดขึน้ และ ก าหนดการ
เปล่ียนแปลงของตน้ทุนทางการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 0.50 เนื่องจากตน้ทุนทาง
การเงินส่วนของผูถื้อหุน้อาจมีความผันผวน จากอัตราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง ค่าความแปรปรวนของกิจการต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์และผลตอบแทนของตลาดฯ ซึ่งจะไดม้ลูค่ายตุิธรรมโดยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของ
ผูถื้อหุน้ (Equity NPV) เท่ากบั 49.78 – 232.76 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 18.61 
– 30.23 และระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้เท่ากบั 5.18 – 5.84 ปี 

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหใ์นกรณีที่ลกูคา้ระยะยาวมาใชพ้ืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกรณี
ฐาน โดยสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของขนาดการใช้พืน้ที่ที่ตกลงกันจากที่ไดเ้จรจากันไว้ หรือเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงเป็นลกูคา้ระยะยาวรายอ่ืนแทนหากลกูคา้ระยะยาวท่ีเจรจากนัรายแรกสละสิทธ์ิ เป็นตน้ โดยไดว้ิเคราะหก์รณีหาก
มีการใชพ้ืน้ท่ีลดลงรอ้ยละ 25 ซึ่งจะมีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมด (รวมส่วนท่ีท าธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั) เหลือรอ้ยละ 79.02 จากกรณี
ฐานที่รอ้ยละ 86.97 จะไดอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 16.41 ซึ่งยังคงเป็น
อตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ที่รอ้ยละ 13.92 และมีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของ
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ผู้ถือหุ้นเป็นบวก คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 25.46 ล้านบาท ซึ่งยังคงมีความเป็นเป็นไดใ้นการลงทุน อีกทั้ง ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ยงัคงอยู่ที่ประมาณ 5.49 ปี ซึ่งไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั แต่ในทางกลบักนั หากลกูคา้ระยะยาว
มาใชพ้ืน้ท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 ท าใหม้ีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมดเป็นรอ้ยละ 94.92 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุส าหรบัผู้
ถือหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 30.90 และมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 250.24 ลา้น
บาท 

จากการวิเคราะหค์่าความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวขา้งตน้ มลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก รวมถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ถือหุน้สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
ดังน้ัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การต่อสัญญาเช่าที่ดินฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม และคุ้มค่าในการ
ลงทุน 

จากการพิจารณาเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไข
การเขา้ท ารายการภายหลงัการไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไข
ปกติธุรกิจที่มิไดม้ีเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน์ 

และจากการพิจารณาขอ้มลูและเหตุผลที่กล่าวในรายงานฉบบันี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้
ควรอนุมัติการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้

อนึ่ง ในการพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ 
และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบับนี ้อย่างไรก็ตามการตดัสินใจ
อนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปไดด้งันี ้
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1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการได้มาซ่ึงสนิทรัพย ์

1.1.1 วัตถุประสงค ์และทีม่าของรายการ 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 3/2565 ของบรษิัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าสญัญาต่ออายุ
สญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“การเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดิน”) กับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอตุสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร ่-0- งาน 37.16 ตารางวา  
ต่อไปอีก 30 ปี เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีมลูค่าส่ิงตอบแทนรวมประมาณ 3,921.43 ลา้นบาท 
ซึ่งค านวณจากค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศอตัราค่าเช่าที่ดินของ กนอ.  

โดยการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์) โดยมี
ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน และจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ย 100 ของ
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และบรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่าน
มา ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อการ
ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตอ้ง
ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ดงันัน้การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ท าใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรพัยฯ์”) ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

(2) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อขออนมุตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยผูถื้อหุน้จะตอ้ง
มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

(3) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้จดัส่งความเหน็
ดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

ส่วนที ่1: รายละเอียดโดยทั่วไปของรายการ   
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ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอ
ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 23 มิถนุายน 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

1.1.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับกนอ. 
ส าหรบัหมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา ซึ่งจะหมดอายุ
สญัญาเช่าที่ดินในวนัที่ 17 กันยายน 2565 และมีความประสงคท์ี่จะต่อสญัญาเช่าดงักล่าวออกไปอีก 30 ปี โดยมีค่าเช่าที่ดิน
รวมเท่ากบั 3,921.43 ลา้นบาท โดยการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินดงักล่าว มีวตัถปุระสงคด์งันี ้

1) เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2) บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อ
ล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มัน บนพืน้ที่ที่เหลือ เนื่องจากกิจการดังกล่าวมีแนวโนม้ขยายตัวจากการ
ขยายตวัของตลาดโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ที่มีการประกอบโครงสรา้ง
ขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, Assembly 
and Installation) รวมทั้งการซ่อมบ า รุงและปรับปรุงโครงสร้างและระบบท่อ (Module Maintenance, 
Modification and Improvement) ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี ทัง้ในส่วนของการผลิต
ปิโตรเลียม รวมทั้งก๊าซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน เช่น กังหันลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
อตุสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ รวมทัง้การจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชมุชน 

บริษัทฯ มีความตอ้งการจะต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ในครั้งนี ้ โดยมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อใช้พืน้ที่ในการด าเนินธุรกิจ
เคมีภณัฑ ์ และใหบ้ริการพืน้ที่กับลกูคา้ และ/หรือผูป้ระกอบการรายอื่นที่ตอ้งการใชบ้ริการพืน้ที่ส่วนที่เหลือของบริษัทฯ ทัง้ใน
ส่วนที่เป็นการใหบ้ริการพืน้ที่ระยะสัน้ และการใหบ้ริการพืน้ที่ระยะยาว เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ที่สูงสุด  โดยใน
ปัจจุบนั NFCW ซึ่งเป็นบริษัทย่อยไดม้ีการใหบ้ริการพืน้ที่ในระยะเวลา 10 ปี กับลกูคา้จ านวน 2 รายบนพืน้ที่จ  านวน 50-1-44 
ไร่ และจ านวน 166-1-88 ไร่ ตามล าดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของอตัราการใหบ้ริการพืน้ที่ของ NFCW และจากขอ้มลูของ
ลูกคา้รายอื่นอีกจ านวน 2-3 ราย ซึ่งไดม้ีการติดต่อ และแจง้ความประสงคข์อใช้บริการพืน้ที่กับทางบริษัทฯ และขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดของพืน้ที่ ทัง้นีจ้ากขอ้มลูผูเ้ช่าที่ติดต่อกบับริษัทฯ โดยตรง และขอ้มลูของผูเ้ช่าที่เช่าพืน้ที่ผ่าน
ทาง NFCW บรษิัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการสรา้งรายไดท้ี่เพิ่มขึน้จากการใหบ้รกิารพืน้ท่ีในครัง้นี ้

1.1.3 วัน เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภายหลังจากที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดจะจดัขึน้ในวันที่ 23 
มิถนุายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยบรษิัทฯ จะเขา้ท าสญัญาภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 

1.1.4 คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพนัธร์ะหว่างกนั 

สญัญาเชา่ที่ดินระยะยาว 30 ปี 

บริษัทฯ จะเขา้ท าสัญญาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวนประมาณ 276 ไร ่0 งาน 37.16 ตารางวา ต่อไปอีก 30 ปี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ผูเ้ช่า:  บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ผูใ้หเ้ชา่:  การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 

ความสมัพนัธ:์  ไม่มี  

ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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1.1.5 รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ดม้า 

บริษัทฯ จะเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับกนอ. ส าหรบัหมายเลข
แปลงที่ดิน I-20/1 เขตอตุสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร ่-0- งาน 37.16 ตารางวา เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี  

โดยพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ จะท าการต่อสิทธิสญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. ในครัง้นี ้ประกอบดว้ยพืน้ท่ีโรงงาน คลงัสินคา้ พืน้ท่ีวาง
ท่อและ Piperack ดงัแสดงในแผนภาพแสดงพืน้ท่ีโครงการ ณ บรเิวณท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

แผนภาพแสดงพืน้ท่ีโครงการ บรเิวณท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ

  
   ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 
   หมายเหต:ุ 

 พืน้ที่ประกอบธุรกิจดา้นเคมีภณัฑแ์ละการใหบ้ริการต่างๆ จ านวนประมาณ 291.6269 ไร ่ 
 

 พืน้ที่ตามสญัญาเช่าฉบบัเดิม จ านวน 276.0929 ไร ่

  

 

พืน้ที่บางส่วนของสญัญาท่าเทียบเรือ จ านวน 15.534 ไร่ (พืน้ที่วางท่อจ านวน 11.1240 ไร่ และท่าเทียบ
เรือจ านวน 4.41 ไร)่ 

 

(ผูถ้ือหุน้สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มในส่วนของสรุปพืน้ทีเ่ชา่ของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 3 ของรายงานฉบบันี)้ 

ทั้งนี ้ปัจจุบันบริษัทฯ ใชพ้ืน้ที่ในการประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์และใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว 
รวมถึงการใหบ้ริการท่าเทียบเรือบนพืน้ที่ประมาณ 291.6269 ไร่ ซึ่งประกอบดว้ย (1) พืน้ที่ตามสญัญาเช่าเดิมเนือ้ที่ประมาณ 

AREA = 11.1240 RAI 
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276.0929 ไร ่(2) พืน้ท่ีวางท่อและ Piperack ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ จ านวนพืน้ท่ีประมาณ 11.1240 ไร ่และ (3) พืน้ท่ีท่า
เทียบเรือ พืน้ท่ีประมาณ 4.4100 ไร ่โดยพืน้ท่ีในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นพืน้ท่ีตามสญัญาท่าเทียบเรือฯ โดยบรษิัทฯ ใชพ้ืน้ท่ีดงักลา่ว
ในขา้งตน้เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจและใหบ้รกิารกบัลกูคา้รายเดิมและรายใหม่ที่ตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง   

1.1.6 ประเภทและขนาดของรายการ 

การค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์ดีงันี  ้

เกณฑก์ารค านวณ  การค านวณ 
1. เกณฑม์ลูคา่สินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ 

= (NTA ของเงินลงทนุในบรษิัท x สดัส่วนที่ไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบรษิัทจดทะเบยีน  

 = ไม่สามารถค านวนได ้เนื่องจากไม่มีการซือ้หุน้ในกิจการ 
2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

= (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบรษิัท x สดัส่วนที่ซือ้หรือขาย) x 100 
ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบรษิัทจดทะเบียน  

 = ไม่สามารถค านวนได ้เนื่องจากไม่มีการซือ้หุน้ในกิจการ 
3. เกณฑม์ลูคา่รวมสิ่งตอบ
แทน 

= มลูค่าที่จา่ยหรือไดร้บั1/ x 100 
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ2/  

  3,921.28 ลา้นบาท x 100 
3,989.28 ลา้นบาท  

 = รอ้ยละ 98.30 
4. เกณฑม์ลูคา่หุน้ทนุท่ีออก
เพื่อช าระค่าสินทรพัย ์

= จ านวนหุน้ทนุท่ีบรษิัทฯ ออกเพื่อช าระคา่สินทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ของบรษิัทฯ  

 = ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากไม่มีการออกหุน้เพี่อช าระมลูค่าสินทรพัย ์

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าที่จ่าย เท่ากบั 3,921.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี  
 2/ อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

จากการค านวณขา้งตน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นีม้ีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีมูลค่าขนาด
รายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต  ่ากว่ารอ้ย 100 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และบรษิัทฯ 
ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมานบัจากวนัท่ีคณะกรรมการของบรษิัทใหค้วามเห็นชอบต่อการ
เขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยบริษัทฯ มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
ของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

1) เปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
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2) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยผูถื้อหุน้
จะตอ้งมีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

3) แต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้จดัส่งความเห็น
ดังกล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์และผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ 

1.1.7 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเทา่กบั 3,921.43 ลา้นบาท  ซึง่ค  านวณจากค่าเชา่ที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศอตัรา
ค่าเช่าที่ดินของ กนอ.1/  

หมายเหต:ุ 1/ อา้งอิงตามประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 004/2564 เร่ือง ก าหนดอตัราค่าเช่า หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ส าหรบัค่าเช่าส าหรบัปี 2565 ถึง 2568 และประมาณการปรบัเพิ่ม
อตัราค่าเช่าในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 

1.1.8 เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 

อตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่ก าหนดโดยกนอ. ซึ่งเป็นอตัราเดียวกนักบัผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่ารายอื่นที่ท  าสญัญาเช่าที่ดิน
หรือต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกบักนอ. ทกุราย 

1.1.9 เงือ่นไขการช าระเงนิ  

เงื่อนไขในการช าระค่าเช่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกนอ. ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกบัผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่ารายอื่นที่
ท  าสญัญาเช่าที่ดินหรือต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกบักนอ. ทกุราย โดยมีเงื่อนไขที่ส  าคญัดงันี ้ 

1. ค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหเ้รียกเก็บจากผูป้ระกอบกิจการที่ท  าสญัญาเช่าที่ดินตามอตัรา

และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 004/2564 

2. อตัราค่าเช่าที่ดินใหเ้รียกเก็บตามระยะเวลาของงวดปีที่ท  าสญัญาเช่าที่ดิน 
3. ผูป้ระกอบกิจการซึ่งเป็นผูเ้ช่าจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ ดงัต่อไปนี ้

3.1) ท าสญัญาเช่าที่ดินตามแบบที่ กนอ. ก าหนด 
3.2) วางหลกัประกันการเช่าที่ดินเป็นเงินสดหรือหนงัสือค า้ประกันของธนาคารมลูค่าสองเท่าของค่าเช่ารายปี

ของปีที่ไดล้งนามในสญัญาเช่าที่ดินตามหลกัเกณฑ ์และประกาศของ กนอ. 
3.3) เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหใ้ชท้ี่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมตามหลกัเกณฑท์ี่ กนอ. ก าหนด 

1.1.10 แหล่งเงนิทนุและความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษัทฯ จะใชแ้หล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จะจดัหา
แหล่งเงินทนุต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การจดัหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
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1.1.11 เงือ่นไขในการท ารายการ 

การเขา้ท ารายการดังกล่าวขา้งตน้ จัดเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยป์ระเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากการนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ส าหรบัการท าสญัญาเช่าที่ดิน
ดงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะตอ้งท านิติกรรมและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนอ. ก าหนด ทัง้นี ้กนอ. ไดม้ีหนงัสือ
เห็นชอบในความประสงคใ์นการด าเนินการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินดงักล่าวของบรษิัทฯ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

1.1.12 ความเหน็ของกรรมการบริษัททีเ่กี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอในการเขา้ท ารายการและขอ้มลูต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
แลว้  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท ารายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม และ
เป็นประโยชน ์ช่วยสรา้งรายได ้ผลตอบแทนและมลูค่าเพิ่มใหก้บัทัง้บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ จึงเห็นชอบที่จะน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้
ถือหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้

1.1.13 ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษทัฯ ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นีอ้ย่างละเอียดรอบคอบแลว้ จึงเห็นควรน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณา ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

1.1.14 สรุปสาระส าคัญของสัญญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการท ารายการในคร้ังนี ้ 

(1) หนังสือแจ้งความประสงคด์ าเนินการต่ออายุสัญญาเช่าทีด่ินเพื่อการอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ฉบับลงวันที ่25 มีนาคม 2565  

คู่สญัญา : ▪ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
▪ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

รายละเอียด : ▪ NFC ขอต่ออายสุญัญาการเช่าที่ดิน เนือ้ที่ประมาณ 398 ไร ่1 งาน 38.75 ตารางวา1/ ตามสญัญา
เช่าที่ดิน 3/2535-นพ. ลงวนัที่ 18 กนัยายน 2535   
โดย NFC มีแผนที่จะใชใ้นการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง และขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/
ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือ 

เง่ือนไขอ่ืน : NFC จะปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ กนอ. ทุกประการรวมทั้งค่าใชจ้่ายอ่ืนใดที่
เกี่ยวขอ้ง หรือไดมี้ขอ้ตกลงรว่มกนัตามขอ้เสนอ 
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(2) หนังสือตอบการแจ้งความประสงคใ์นการต่ออายุสัญญาเช่าทีด่ิน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฉบับลงวันที ่30 
มีนาคม 2565 (Ref. อก 5106.5/0316) 

คู่สญัญา : ▪ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
▪ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รายละเอียด : ▪ สนพ. เห็นชอบในการต่ออายุการเช่าพืน้ที่ดินตามที่ NFC แจง้ความประสงคท์ี่จะต่ออายุการเช่า
พืน้ที่ดิน หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอตุสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 398 ไร ่1 งาน 38.75 
ตารางวา1/ ก าหนดระยะเวลาเช่าพืน้ที่ดงักล่าวออกไปอีก 30 ปี เพ่ือให ้NFC สามารถด าเนินธุรกิจ
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

▪ กนอ. ก าหนดอตัราค่าเช่าที่ดินในเขตอตุสาหกรรมทั่วไป ตามประกาศ กนอ. ที่ สนพ. 004/2564 
เง่ือนไขอ่ืน : NFC ตอ้งด าเนินการยื่นค าขอต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินก่อนหมดสญัญา 6 เดือน และ ตอ้งปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขที่กนอ. ก าหนด 

หมายเหต:ุ 
1/ บริษัทฯ จะด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินบนพืน้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา ซึ่งเป็นพืน้ที่เช่าตามสญัญาเช่าฉบบัเดิม และ
จะสิน้สดุวนัที่ 17 กนัยายน 2565 

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

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้

1.3 สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัทฯ โดยผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของรายงานท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าท ารายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี ้มีความสมเหตุสมผล  
โดยพิจารณาจากปัจจยัที่ส  าคญัต่าง ๆ รวมทัง้ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียงของการเขา้ท ารายการ ดงัต่อไปนี ้

2.1 วัตถุประสงคใ์นการเขา้ท ารายการ 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่  3/2565 ของบรษิัท เอ็นเอ็ฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ เขา้ท าสญัญาต่ออายุ
สญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“การเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดิน”) กับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอตุสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร ่-0- งาน 37.16 ตารางวา  
ต่อไปอีก 30 ปี  

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรด
ก ามะถนั และธุรกิจใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เช่น บรกิารคลงัสินคา้ บรกิารดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว บรกิารท่าเทียบเรือบน
พืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวพฒันาธุรกิจ
ที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มมลูค่าของกิจการใหเ้ติบโต โดยเนน้การพัฒนาปรบัปรุงทรพัยสิ์นที่มีอยู่เดิมมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
และสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัและสรา้งโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดย
การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ จะอยู่บนพืน้ท่ีในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงพิจารณาในการต่ออายสุญัญาเชา่
ที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไปอีก 30 ปี พรอ้มทั้งพิจารณาถึง
ความคุม้ค่าในการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีเช่าดงักล่าว บรษิัทฯ จึงพิจารณาต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัทางกนอ. จ านวนเนือ้ที่ประมาณ 
276 ไร ่-0- งาน 37.16 ตารางวา โดยการต่อสญัญาเช่าฯ กบัทางกนอ. ในครัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจเดิมไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง 
โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มนัของบรษิัทฯ ใหม้ีการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ที่ที่เหลือได ้โดยบริษัทฯ มองว่ากิจการดงักล่าวมีแนวโนม้
ขยายตวัจากการขยายตวัของตลาดโลกและภมูิภาค โดยเฉพาะโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ที่มีการประกอบ
โครงสรา้งขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, Assembly & 
Installation) รวมทั้ ง การซ่ อมบ า รุ งและปรับป รุ ง โครงสร้า งและระบบท่ อ  (Module Maintenance, Modification & 
Improvement) ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของการผลิตปีโตรเลียม รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ 
และพลงังานทดแทน เช่น กังหนัลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งเป็นธุรกิจส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการ
สรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชมุชน 

(รายละเอียดการใชพ้ืน้ทีเ่ช่าของบริษัทฯ ปรากฎตามส่วนที ่1 หวัขอ้ 1.1.5 รายละเอียดของทรพัย์สนิทีไ่ดม้าของรายงานฯ ฉบบันี)้ 

 

ส่วนที ่2:   ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มา 
ซ่ึงสินทรัพย ์
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2.2 ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

2.2.1 ขอ้ดขีองการท ารายการ 

(1) เป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีไ่ด้รับความนิยมจากผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง 

เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของพืน้ท่ีในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่บริษัทฯ จะท าการต่อสญัญาเช่าที่ดินนัน้เป็นที่ดินท่ีอยู่
ใกลท้่าเรือ ไม่แออดั และผูป้ระกอบการไม่จ าเป็นตอ้งต่อคิวเพื่อส่งออกสินคา้ผ่านยงัท่าเรือกบัผูป้ระกอบการรายอื่นๆ อีกหลาย
ราย ซึ่งพืน้ที่ดังกล่าวไดร้บัความนิยมและเป็นที่ตอ้งการในการใชส้ าหรบัหลายๆ โครงการในอนาคต เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกับการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ที่ตอ้งใชพ้ืน้ที่ในการสรา้งโรงงานการผลิตและคลงัสินคา้ที่ใกลก้ับท่าเรือเพื่อ
เตรียมส่งออก หรือธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัแท่นขดุเจาะน า้มนัท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารประกอบติดตัง้หรือรือ้ถอนโครงสรา้งในพืน้ท่ีที่ใกล้
กับท่าเรือ ดังนั้น หากบริษัทฯ ท าการต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ดังกล่าวจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถใหบ้ริการพืน้ที่และเพิ่มรายได้
ใหแ้ก่บริษัทฯ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ จะท าใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสไดใ้หบ้ริการแก่ลกูคา้ไดห้ลากหลายธุรกิจที่จะเขา้มาท าการใช้
บรกิารพืน้ท่ีของบรษิัทฯ  

(2) เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาพืน้ที่ในการด าเนินธุรกิจต่อไปได้ หากไม่มีการเช่าพืน้ที่
เดิมต่อ  

จากการที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัโดยการน าเขา้เคมีภณัฑต์่าง ๆ เพื่อจดัจ าหน่ายใหก้ับลกูคา้  และไดใ้หบ้ริการ
ดา้นต่างๆ เช่น บริการคลงัสินคา้ บริการดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว บริการท่าเทียบเรือ  โดยบริษัทฯ ไดใ้ชพ้ืน้ท่ีในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งหากบริษัทฯ ยา้ยถิ่นฐานที่ตัง้ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจ
จ าเป็นตอ้งขออนมุตัิจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และอาจจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการติดต่อหรือหาสถานที่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
การด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) มาโดยตลอด บริษัทฯ จึงไดร้บัความเชื่อมั่นและความไวว้างใจใหส้ามารถต่อสญัญาเช่าที่ดินไดต้่อไปอีก 30 ปี เพื่อให้
บรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้เคมีภณัฑ ์และการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

(3) บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นีท้างบรษิทัฯ จะเขา้ท าการต่ออายสุญัญาเช่าท่ีดินกบัทางกนอ. ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พดุนัน้ โดยมีระยะเวลาในการใชป้ระโยชนบ์นที่ดินเช่าเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งจะช่วยเสรมิกนักบัธุรกิจของบรษิัทฯ และท าใหบ้รษิัทฯ 
สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้ในส่วนของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ที่เป็นการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ เช่น  
แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และ กรดก ามะถนั และการใหบ้รกิารเก่ียวกบับรกิารคลงัสินคา้ บรกิารดา้นโลจิสติกส ์และ
คลงัสินคา้เหลว และแผนท่ีจะขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง 
โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว ้ดงันัน้ การเขา้ท ารายการใน
ครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่า การไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ ในครัง้นี ้เป็นสินทรพัยท์ี่มีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือเสรมิกนั
กบัธุรกิจของบรษิัทฯ และท าใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินและขยายธุรกิจไดต้ามแผนและเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้
(4) เป็นโอกาสทีจ่ะได้รับผลตอบแทนทีด่ีจากการต่ออายุสัญญาเช่าทีด่ินกับกนอ. 

การเขา้ท าการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินกับกนอ. ในครัง้นีจ้ะท าใหบ้รษิัทฯ มีโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี เนื่องจาก
ท าเลที่ตัง้ของสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่อยู่ใกลท้่าเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งพืน้ที่ดังกล่าวมีความ
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ตอ้งการในการใชส้งู สืบเนื่องจากความตอ้งการใชพ้ืน้ที่ของผูป้ระกอบการที่ท  าธุรกิจเก่ียวกับการการผลิตสินคา้เพื่อส่งออกไป
ยงัต่างประเทศที่จ าเป็นตอ้งใชค้ลงัสินคา้เพื่อจดัเก็บและเตรียมส่งออกผ่านท่าเรือ ผูป้ระกอบกิจการแท่นขดุเจาะน า้มนัในทะเล
อ่าวไทย ซึ่งมีความตอ้งการติดตัง้หรือรือ้ถอนแท่นขดุเจาะน า้มนั และผูป้ระกอบที่มีความตอ้งการผลิตและติดตัง้อปุกรณต์่างๆ 
ที่ใชใ้นกระบวนการผลิตทัง้ในส่วนของโรงงานและงานผลิตที่เก่ียวขอ้งการผลิตปิโตรเลียมบนเรือ อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ในพืน้ที่ที่เหลือ จึงท าใหบ้รษิัทฯ มีโอกาสในการใหบ้ริการพืน้ที่กบัลกูคา้ที่ตอ้งการใชบ้รกิารพืน้ท่ีใน
ที่ดินดงักล่าวไดง้่าย รวมถึงสามารถสรา้งรายไดต้่อเนื่องใหแ้ก่บรษิัทฯ (Recurring income) ไดอ้ีกดว้ย 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการเปรียบเทียบความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าของพืน้ที่ดงักล่าว โดยไดน้ า
ขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบของผูเ้ช่ารายอื่นๆในตลาด อา้งอิงจากเล่มประเมินทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ พบว่าอตัรา
ค่าเช่าที่บริษัทฯ จะท าการต่อสญัญานัน้มีอตัราที่เหมาะสมกว่า และยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องอตัราค่าเช่าที่ทางการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่งมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอตัราค่าเช่ามาตรฐานที่ผูป้ระกอบการทุกรายไดร้บั 
ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการท าธุรกิจที่ดีขึน้และสรา้งรายไดต้่อเนื่อง
ในระยะยาวใหแ้ก่บรษิัทฯ  

(5) บริษัทฯ ได้รับอัตราค่าเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทีเ่หมาะสม 

เนื่องจากปัจจบุนัเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและส่งผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมทัง้ระบบ ทัง้นี ้กนอ. จึงมีมาตรการ
ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุที่ไดท้  าสญัญาเช่าที่ดินหรือต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยทางกนอ. มีการก าหนดอตัราค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุใหม้ีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ตามประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 004/2564 เรื่อง ก าหนดอตัรา
ค่าเช่า หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยจากการสอบทานอตัราการเพิ่มขึน้ของคา่เชา่ใน
ปี 2565-2568 ตามประกาศของกนอ. อตัราการเพิ่มของค่าเช่าประมาณรอ้ยละ 2 โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทาน
อตัราค่าเช่าในอดีตที่ผ่านมาอตัราค่าเช่าที่บรษิัทฯ จ่ายจรงิ จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 3 ดงันัน้การต่อสญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. 
ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะไดต้่อสญัญาเช่าในอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าที่ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราการเพิ่มขึน้ของค่าเช่าในอดีตที่
ผ่านมา ทัง้นี ้เนื่องจากสญัญาเช่าที่ดินเดิมของบรษิัทฯ จะครบก าหนดอายสุญัญาในวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 ซึ่งบรษิัทฯ มีแผน
ที่จะใชแ้ละต่ออายสุญัญาที่ดินดงักล่าวประกอบกิจการต่อไป ดงันัน้ การเขา้ต่ออายสุญัญาเช่าในครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บั
ค่าเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในอตัราที่เหมาะสม ตามที่กนอ.ประกาศไว ้

(6) เพิ่มโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการที่มีอยู่เดิมของกลุ่ม
บริษัท รวมทั้งมีแผนที่จะขยายธุรกิจดา้นลานกองเก็บและท ากิจกรรมในการก่อสรา้งตามวตัถุประสงคต์่างๆของลูกคา้  เพื่อ
ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ หรือจัดเก็บวัตถุดิบในการส่งออก และเพื่อให้บริการผู้ประกอบกิจการทั้งในส่วนของการ
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทน เช่น การประกอบกังหนัลมขนาดใหญ่ ทัง้นี ้การรือ้ถอนโครงสรา้งแท่นขดุเจาะ
และก่อโครงสรา้งและระบบท่อดงักล่าว ผูป้ระกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายอาจจะตอ้งใชบ้รกิารท่าเรือของบริษัทฯ ในการขนยา้ย 
ซึ่งการท่ีบรษิัทฯ เขา้ท ารายการต่ออายสุญัญาเช่าในครัง้นี ้จะเป็นการส่งเสรมิใหเ้กิดรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษิัทฯ สามารถ
ให้บริการลูกคา้ในบริเวณพืน้ที่ที่เหลือที่บริษัทฯ ก าลังจะท าการขยายธุรกิจได ้รวมถึงแนวโน้มความตอ้งการใชพ้ืน้ที่ของผู้
ประกอบกิจการเพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

(7) เป็นการเข้าท ารายการทีมี่ผลตอบแทนทีคุ่้มค่า   
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การเขา้ท ารายการการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดนิในครัง้นี ้เป็นการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ที่ใหผ้ลตอบแทนที่คุม้คา่ 
เนื่องจากการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินใชเ้งินลงทนุท่ีไม่สงูมากนกั จึงส่งผลใหม้ลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อ
หุน้ (Equity NPV) มีจ านวน 49.78 – 232.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) 
เท่ากับรอ้ยละ 18.61 – 30.23 เมื่อเปรียบเทียบกับอตัราตน้ทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) ที่อยู่ที่
รอ้ยละ 13.92 ยังคงเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีระยะเวลาคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น (Payback 
Period) ที่ 5.18 – 5.84 ปี ดังนั้นการเขา้ท ารายการการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินในครัง้นี ้ใหผ้ลตอบแทนที่คุม้ค่า และสูงกว่า
ตน้ทนุทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของการเข้าท ารายการ 
 

• มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV)1/  49.78 – 232.76 ล้านบาท 

- อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถ้ือหุน้ (Equity IRR) 18.61 – 30.23 % 

- อตัราคิดลด : อตัราตน้ทนุทางการเงินของส่วนของผูถ้ือหุน้ (Cost of Equity: Ke)2/ 13.92 % 

- ระยะเวลาคืนทนุใหผู้ถ้ือหุน้ (Payback Period) 5.18 – 5.84 ปี 

 หมายเหต ุ: 1/  ค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ โดยผูถ้ือหุน้สามารถศึกษารายละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติมไดใ้น ส่วนที่ 3 หวัขอ้ 3.2.2 ผลการประเมินมลูค่าดว้ย
วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ของรายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฉบบันี ้

  2/  ค านวณโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ อา้งอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565  

2.2.2 ข้อดอ้ยของการท ารายการ 

(1) มีภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

การท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้ท าใหบ้รษิัทฯ มีภาระในการเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ดังนั้น การเข้าท ารายการในครัง้นีส่้งผลให้บริษัทฯ มีภาระหน้าที่ตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รวมทัง้ ตอ้งจดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็น
ต่อการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งท าใหบ้รษิัทฯ มีภาระค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้จากการพิจารณาเพื่อท ารายงานดงักล่าว 

(2)       บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องใช้เงนิส าหรับการเช่าทีด่ินกับกนอ.ทีสู่ง 

เนื่องจากการเขา้ท าการต่ออายสุญัญาเชา่ที่ดินเพื่ออตุสาหกรรมในนิคมออตุสาหกรรมมาบตาพดุกบัทางกนอ. ในครัง้
นี ้ มีมูลค่ารวมประมาณ 3,921.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเช่าที่ดินรวมของระยะเวลา 30 ปี โดยการต่ออายุสัญญาเช่าอาจ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนที่สงู และหากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนได ้บริษัทฯ อาจสญูเสียรายไดแ้ละ
ก าไรจากการใชป้ระโยชนท์ี่ดินใหม้ีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบกบัผลการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี การเขา้ท า
รายการในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงอตัราค่าเช่าที่ดินระยะยาวแลว้วา่ ค่าเช่าที่ดินนัน้
มีความเหมาะสมที่บริษัทฯ จะสามารถน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อเสริมใหก้ับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสรา้งรายไดแ้ละผล
ก าไรใหแ้ก่บรษิัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ อีกดว้ย 
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2.3 ข้อดี ข้อด้อยของการไม่เข้าท ารายการ 

2.3.1 ข้อดีของการไม่ท ารายการ 

(1) ไม่มีภาระทีต่้องเจรจาการต่อสัญญาเช่าทีด่ินกับทางกนอ. 

หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ท ารายการในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ ลดภาระในการเจรจา ต่อรองราคา และท านิติกรรมสญัญากบั
ทางกนอ. ซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิพืน้ท่ีเช่า โดยบริษัทฯ จะสามารถประกอบธุรกิจเดิมไดต้ามระยะเวลาเช่าที่ดินคงเหลือ
ประมาณ 4 เดือน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไดร้บัหนังสือตอบตกลงการต่อสัญญาเช่ากับทางกนอ. เรียบรอ้ยและ หากหลงัจากที่
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บริษัทฯ จะเขา้หารือในรายละเอียด และต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบั กนอ. 
ต่อไป 

(2) บริษัทฯ ไมมี่ภาระผูกพันระยะยาวตามสัญญาเช่า 

หากบรษิัทฯ ไม่ต่อสญัญาเช่าฯ กบัทางกนอ. ในครัง้นี ้จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าใหก้บั กนอ. 
ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งตามข้อก าหนดของสัญญาเช่าฯ บริษัทจะตอ้งช าระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี พรอ้มกับวาง
หลักประกันการเช่าที่ดินเป็นเงินสดหรือหนังสือค า้ประกันของธนาคารมูลค่าสองเท่าของค่าเช่ารายปีของปีที่ไดล้งนามใน
สญัญาเช่าที่ดินตามหลกัเกณฑ ์และประกาศของ กนอ. ซึ่งตามเงื่อนไขที่ระบุดงักล่าวในปีแรกของการต่อสญัญาเช่า บริษัทฯ 
จะตอ้งน าเงินจ านวนประมาณ 169.53 บาท เพื่อวางเป็นหลกัประกนั และช าระค่าเช่าในปีแรก และในปีต่อไปบริษัทฯ ยงัคงมี
ภาระท่ีตอ้งช าระค่าเช่างวดต่อไปเป็นรายปีตามประกาศของ กนอ. 

2.3.2 ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

(1) สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  

เนื่องจากปัจจบุนั บรษิัทฯ ไดป้ระกอบธุรกิจบนท่ีดินที่จะท าการต่ออายสุญัญาเช่ากบักนอ. โดยหากบรษิัทฯ ไม่เขา้ท า
รายการต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินดงักล่าวในครัง้นี ้ซึ่งจะหมดอายุสญัญาการเช่าในวนัที่ 17 กันยายน 2565 อาจท าใหบ้ริษัทฯ 
สญูเสียผลประโยชนใ์นการสรา้งรายไดจ้ากสิทธิการใชป้ระโยชนข์องพืน้ที่ดงักล่าวได้ รวมถึงสญูเสียโอกาสในการสรา้งรายได้
อย่างต่อเนื่องและไม่สามารถขยายธุรกิจที่มีการเติบโตในตลาดปัจจบุนัตามแผนที่วางไว ้อีกทัง้ยงัไม่สามารถขยายฐานลกูคา้
จากลกูคา้กลุ่มเดิมได ้   

2.4     ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

(1) ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณเ์น่ืองจากต่ออายุสัญญาล่าช้า 

ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ ์เนื่องจากต่อสญัญาล่าชา้กว่าที่ก าหนดไว ้ซึ่งตามที่บริษัท 
เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) แจง้ความประสงคก์ับทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการขอต่ออายุสัญญาเช่าพืน้ที่ ดินของ
บรษิัทฯ หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอตุสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร ่0 งาน 37.16 ตารางวา โดยการต่ออายกุาร
เช่าพืน้ท่ีดินดงักล่าวนัน้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการยื่นค าขอต่ออายสุญัญาเชา่ที่ดนิก่อนหมดสญัญา 6 เดือน ซึ่งสญัญาเช่าที่ดินของ
บริษัทฯ จะหมดอายุในวนัที่ 17 กันยายน 2565 ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักล่าวอาจมีความเส่ียงที่บริษัทฯ ไม่สามารถท าการต่ออายุ
สญัญาล่วงหนา้ก่อนหมดสญัญา 6 เดือนได ้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการใชป้ระโยชนพ์ืน้ที่ดินใน
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นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการแจง้ความประสงคใ์นการขอต่อ
อายสุญัญาเช่าที่ดินกบัทางส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุไวล่้วงหนา้แลว้ โดยทางส านกังานนิคมอตุสาหกรรมมาบตา
พุดพิจารณาแลว้ไม่ขัดขอ้งตามที่บริษัทฯ ขอต่ออายุการเช่าพืน้ที่ดินดังกล่าวขา้งตน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมีการด าเนินการและ
ติดตามใหก้ารยื่นค าขอต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกนอ.  

(2) ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดของสัญญาเช่าทีด่ินระยะยาว 

เนื่องจากการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อ
ประกอบกิจการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑต์่างๆ และรวมถึงการขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบ
ท่อ ลานรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือของบริษัทฯ ซึ่งสัญญาเช่าดงักล่าวทาง
กนอ. พิจารณาใหเ้ช่าต่อไปไดอ้ีก 30 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ กนอ. ไดป้ระกาศก าหนด ดงันัน้ จึงท าใหบ้รษิัทฯ มีความ
เส่ียงในเรื่องของอตัราค่าเช่าใหม่ที่อาจกระทบต่อตน้ทนุและค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตภายใน 30 ปีขา้งหนา้ 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จดัใหม้ีการท าประมาณการของอตัราค่าเช่าที่ดินตามประกาศของกนอ. และคอยติดตามประกาศต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึน้ใหม่ในอนาคตจากกนอ. อย่างใกลช้ิด 

(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการใช้พืน้ทีข่องบริษัทฯ  

เนื่องจากการขอต่ออายุสญัญาเช่าพื่นที่ดินกับทางกนอ. เป็นการเสริมใหก้ิจการของบริษัทฯ สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง โดยลูกคา้บางส่วนของบริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับแท่นขุดเจาะน า้มนั และส่งออกสินคา้ไปยงั
ต่างประเทศ ดงันัน้ การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายุ อุทกภยั และแผ่นดินไหว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับแท่นขุด
เจาะน า้มนั รวมถึงการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ เหตุการณด์งักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่ออตัราการใชบ้ริการพืน้ที่และ
ราคาค่าใชบ้รกิารพืน้ท่ีไม่เป็นตามที่บรษิัทฯ คาดการณไ์ว ้ส าหรบัความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ อาจเป็นความเส่ียงในระยะสัน้ที่
อาจเกิดขึน้ได ้เนื่องจากกลุ่มลกูคา้ของกิจการส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอยู่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบ
จากภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และลูกคา้ไดม้ีการประชุม และวางแผนบริหารจัดการเก่ียวกับการน า
สินคา้ขึน้มายงัฝ่ังพืน้ดิน และติดตามสถานะการณก์ารเปล่ียนแปลงจากภยัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียง
ในประเด็นนีล้งได ้

(4) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 เนื่องจากธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑข์องบริษัทฯ บริษัทฯ จ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ในสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ดงันัน้หากลกูคา้ทัง้ 2 รายขา้งตน้หยดุ หรือชลอการสั่งซือ้สินคา้จะ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อาทิ รายได ้และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อาจจะลดลง
อย่างมีนยัส าคญั และ/หรือบริษัทฯ ตอ้งเจรจา หรือหาลกูคา้รายใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อรายไดท้ี่ลดลง อย่างไรก็ตาม ลูกคา้
ทัง้ 2 รายดงักล่าว มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบับริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี โดยบริษัทไดส้รา้งความเชื่อมั่นและไดร้บัความไวว้างใจ
จากลูกคา้ พรอ้มทั้งมีมาตรการในการติดตาม และบริหารจัดการการซือ้ขายสินคา้ของลูกคา้ทั้ง 2 รายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
โอกาสที่บรษิัทจะสญูเสียลกูคา้รายดงักล่าว จึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก 

(5) ความเสี่ยงจากการใช้บริการพืน้ทีข่องลูกค้าลดลง 

 ในการต่อสญัญาเช่าที่ดินกบั กนอ. ในครัง้นี ้บรษิัทฯ จะตอ้งช าระค่าเช่าใหก้บักนอ. ในอตัราที่สงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กบัสญัญาเช่าพืน้ท่ีฉบบัเดิมดงันัน้หากบรษิัทฯ ไม่สามารถหาลกูคา้ หรือใหบ้รกิารพืน้ท่ีกบัลกูคา้ไดต้ามแผนงาน หรือประมาณ
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การที่วางไว ้ส่งผลใหบ้ริษัทฯ อาจมีผลประกอบการที่ขาดทุนในอนาคต ทัง้นี ้จากการสอบทานประมาณการ และการสมัภาส
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากบัลกูคา้รายใหญ่จ านวน 1 รายที่จะขอท าสญัญาเช่าระยะยาวเพื่อ
ขอใชบ้รกิารพืน้ท่ีกบัทางบรษิัทฯ โดยคาดว่าจะใชพ้ืน้ท่ีประมาณ 100,464 ตารางเมตร (62.79 ไร)่ (ลกูคา้สญัญาระยะยาวราย
ที่ 2) และมีลกูคา้อีก 1 รายที่มีการส่งหนงัสือแจง้ความประสงคข์องใชพ้ืน้ท่ีจ านวนพืน้ที่ประมาณ 48,000 ตารางเมตร (30 ไร่) 
(ลกูคา้สญัญาระยะยาวรายที่ 1) และมีจ านวน 2-3 รายอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองในรายละเอียดของสญัญาเช่า อาทิ พืน้ท่ีที่
ใช ้อตัราค่าบริการ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดม้ีการติดตามผลการหารือ และความ
คืบหนา้ของลกูคา้แต่ละรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการใชบ้รกิารพืน้ท่ีของลกูคา้ลดลงดงักล่าว 

 ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการในกรณีลกูคา้ระยะยาวมาใชพ้ืน้ท่ีลดลงรอ้ยละ 25 ซึ่งจะมีอตัรา
การใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมดรอ้ยละ 79.02 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 16.41 ซึ่ง
ยงัคงเป็นอตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ที่รอ้ยละ 13.92 และมีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิใน
ส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 25.46 ลา้นบาท ซึ่งยงัคงมีความเป็นเป็นไดใ้นการลงทนุ อีกทัง้ ระยะเวลาคืนทนุ 
(Payback Period) ยงัคงอยู่ที่ประมาณ 5.49 ปี ซึ่งไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั แต่ในทางกลบักนั หากลกูคา้ระยะยาว
มาใชพ้ืน้ท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 ท าใหม้ีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมดเป็นรอ้ยละ 94.92 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุส าหรบัผู้
ถือหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 30.90 และมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 250.24 ลา้น
บาท 

 (รายละเอียดเพิ่มของการใหบ้ริการพืน้ทีป่รากฎตามส่วนที ่3 หวัขอ้ 2.2. รายไดจ้ากการใหบ้ริการของรายงานฯ ฉบบันี)้ 

(6) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการเช่าทีด่ินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เนื่องจากปัจจุบนับริษัทฯ มีการช าระค่าเช่าตามหลกัเกณฑข์องการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก าหนด โดย
หากทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงมาตรการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขต่างๆ อาจท าใหบ้ริษัทฯ 
ไดร้บัผลกระทบและจะท าใหป้ระมาณการทางการเงินของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามคาดการณไ์ว ้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ี
มารตรการในการติดตามกฎเกณฑก์ฎระเบียบและประกาศที่มีการออกใหม่ และมีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

(7) ความเสี่ยงจากการทีไ่ม่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 ในวาระที่ 2 เก่ียวกับรายไดม้าและจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้หากวาระดงักล่าวไม่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุ กิจการอาจไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ วางไว ้โดย
อาจตอ้งพิจารณาหาพืน้ท่ีดินอื่นๆ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนท่ีวางไวภ้ายในปี 2565 ได ้

ทั้งนี ้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเขา้ท ารายการต่อสัญญาเช่าในครัง้นี ้ส่งผลให้บริษัทฯ จะไม่สามารถต่อ
สญัญาเช่าพืน้ที่กับทางกนอ.ได ้โดยระยะเวลาในการใชพ้ืน้ที่เหลือเพียง 4 เดือน เนื่องจากสญัญาเช่าฉบบัเดิมจะหมดอายใุน
วนัที่ 17 กันยายน 2565 ซึ่งอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีความเส่ียงในการตอ้งหยดุชะงกัการด าเนินธุรกิจ โดยตอ้งพิจารณาหาพืน้ท่ี
เช่าใหม่ รวมถึงตอ้งเจรจากบัคูค้่า และผูป้ระกอบการรายอื่นต่อไป  
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ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท าสัญญาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ (“การเขา้ท าสญัญาเชา่ที่ดนิ”) กบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เนือ้ที่ประมาณ 276 
ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2595 โดยสญัญาเช่าที่ดินฉบบั
เดิมจะสิน้สดุในวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหว่างการหารือ และจดัเตรียมรา่งสญัญาเช่าที่ดินระหว่างบรษิัทฯ และ
กนอ. โดยในการประเมินมูลค่าของการเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินมูลค่าโดยอา้งอิงตาม
สญัญาเช่าที่ดินท่ีจะเกิดขึน้ระหว่างบริษัทฯ กับ กนอ. ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปของการท าธุรกิจบนท่ีดิน
เช่าดงักล่าว และค านึงถึงความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลในการเขา้ท ารายการดว้ย
วิธีดงัต่อไปนี ้

3.1) การเปรียบเทียบอตัราค่าเช่าของพืน้ท่ีดงักล่าวกบัขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบอา้งอิงจากการส ารวจโดยผูป้ระเมิน
ทรพัยสิ์นอิสระ 

3.2) การประเมินความคุม้ค่าของการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดิน บนสมมติฐานที่ว่าบรษิัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนที่ดินเช่า
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี 

อนึ่ง ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเป็นความเห็นที่ตัง้อยู่บนสมมติฐานว่าขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้บัมีความ
ถกูตอ้งและเป็นจรงิ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในสาระส าคญั ตลอดจนเป็นการพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและขอ้มูลที่
เกิดขึน้ในขณะท าการศกึษาเท่านัน้ หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มีการเปล่ียนแปลงจากปัจจบุนัอย่างมีนยัส าคญั มลูค่าที่ประเมิน
ไดอ้าจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว และอาจส่งผลต่อการท ารายการของบรษิัทฯ และความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระในครัง้นี ้

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหเ้ป็นท่ีปรกึษาทางการ
เงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในการใหค้วามเห็นในรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยพิจารณา
จากขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทฯ รวมไปถึงขอ้มลูที่เปิดเผยโดยทั่วไป ไดแ้ก่ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมตัิใหท้  ารายการและ
สารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง รายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท ารายการ 
รวมทั้งการสัมภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท ารายการ เพื่อประกอบในการจดัท าความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระในครัง้นี ้

รายงานในส่วนนีค้รอบคลมุถึง (1) การศึกษาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดิน (2) ความเหมาะสม
ของเงื่อนไขของรายการ 
  

ส่วนที ่3:  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการศึกษาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพย ์และความเหมาะสมของเงือ่นไขของรายการ  



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)                  ส่วนที ่3  หนา้ 26 

3.1  การเปรียบเทียบอัตราค่าเช่าของพืน้ที่ดังกล่าวกับข้อมูลตลาดเปรียบเทียบอ้างอิงจากการส ารวจโดยผู้
ประเมินทรัพยส์ินอิสระ 

ส าหรบัการประเมินความเหมาะสมของการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดศ้กึษาขอ้มลู
จากรายงานประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง เลขที่ 2 ถนน I-2 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดั
ระยอง ซึ่งประเมินเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 และเป็นการประเมินโดยมีวตัถปุระสงคส์าธารณะ ซึ่งผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระได้
ท าการส ารวจทรพัยสิ์นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนักบัทรพัยสิ์นท่ีประเมิน โดยทรพัยสิ์นท่ีประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 โฉนดที่ดิน 56 แปลง เนือ้ที่ดินตามสญัญาเช่าคงเหลือ 398-0-38.76 ไร ่มีอายคุงเหลือ 4 เดือน 22 วนั 
ส่วนท่ี 2 พืน้ท่ีถมทะเล เนือ้ที่ดินตามสญัญาเช่า 60-0-0.0 ไร ่มีอายคุงเหลือ 4 ปี 3 เดือน 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการของบรษิัทฯ ที่จะเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีเ้ป็นพืน้ท่ีดินขนาด 
276 ไร ่0 งาน 37.16 ตารางวา ซึ่งอยู่ในทรพัยสิ์นส่วนท่ี 1 ของรายงานประเมินทรพัยสิ์นดงักล่าว 

อนึ่ง ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ าขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบที่ส  ารวจโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ส าหรบัทรพัยสิ์น
ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักับทรพัยสิ์นที่จะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้โดยมีขอ้มลูเปรียบเทียบที่เป็นที่ดินที่ใกลเ้คียงกับทรพัยสิ์นท่ี
จะเขา้ท ารายการในครัง้นีจ้  านวน 4 รายการ จากการส ารวจทัง้หมด 8 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียด ทรัพยส์ินท่ีท ารายการ ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบส ารวจโดยผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ1/ 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 

ประเภททรัพยส์ิน สิทธิการเช่าท่ีดิน ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินว่างเปล่า 
ชื่อโครงการ/ท่ีต้ัง
โครงการ 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรมมาบตา

พดุ 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรมเอเชีย 

โครงการนิคม
อตุสาหกรรมดบับลิวเอช
เอ ตะวนัออก มาบตาพดุ 

- 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 2 ถนน I-2 นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
ถนนสขุมุวิท (ทล.3) 

ซอยนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ 

ซอยนิคมอตุสาหกรรม
เอเชีย 

ซอยนิคมอตุสาหกรรม
ดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก 

มาบตาพดุ 

ถนนบรูพาพฒัน ์

การเข้าถึง/ระยะ
ทางเข้าซอย 

ติดถนน ประมาณ 6,000 ประมาณ 3,000 ประมาณ 3,500 ประมาณ 2,500 

ระยะห่างจาก
ทรัพยส์ิน 

- ห่างประมาณ 1,500 ม. ห่างประมาณ 5,000 
ม. 

ห่างประมาณ 5,500 ม. ห่างประมาณ 6,500 
ม. 

เนือ้ท่ีดิน (ไร่) 276-0-37.16 ไร ่2/ 80-0-0 ไร ่ 200-0-0 ไร ่ 140-0-0.0 ไร ่ 365-0-0 ไร ่
เนือ้ท่ีดิน (ตารางวา) 110,437.16 2/ 32,000.00 80,000.00 56,000.00 146,000.00 
รูปแปลงท่ีดิน หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม หลายเหลี่ยม 
ระดับดิน ถมสงูกว่าถนน 0.30 ม. ถมสงูกว่าถนน 0.30 ม. ถมสงูกว่าถนน 0.30 ม. ถมสงูกว่าถนน 0.50 ม. ถมสงูกว่าถนน 0.30 

ม. 
จ านวนด้านติดถนน 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 1 ดา้น 
ลักษณะถนน (ผิว
จราจร) 

ลาดยาง 6.00 ม. เขต
ทาง 10.00 ม. 

คสล. 12 ม. เขตทาง 
20 ม. 

คสล. 12 ม. เขตทาง 
20 ม. 

ลาดยาง 12 ม. เขตทาง 
20 ม. 

ลาดยาง 6 ม. เขตทาง 
10 ม. 

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ, 
โทรฯ, ไฟถนน 

ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ, 
โทรฯ, ไฟถนน 

ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ, 
โทรฯ, ไฟถนน 

ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ, 
โทรฯ, ไฟถนน 

ไฟฟ้า, ประปา, ท่อ, 
โทรฯ, ไฟถนน 

ผังเมือง สีม่วง สีม่วง สีม่วง สีม่วง สีม่วง 
ประโยชนส์ูงสุด อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม อตุสาหกรรม 
ศักยภาพการพัฒนา ดี ปานกลาง ดี ปานกลาง ปานกลาง 
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รายละเอียด ทรัพยส์ินท่ีท ารายการ ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบส ารวจโดยผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ1/ 
ข้อมูลเปรียบเทียบ 1 ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ข้อมูลเปรียบเทียบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ 5 

ราคาเสนอขาย 
(บาท/ตร.วา) 

- - 20,000.00 20,000.00 9,000.00 

เงื่อนไข ใหเ้ช่า ใหเ้ช่า เสนอขาย เสนอขาย เสนอขาย 
ปีท่ีได้รับข้อมูล ปี 2565 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2565 ปี 2565 
ผู้ขาย / ผู้ให้ข้อมูล / 
ผู้ให้เช่า 

การนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

(“กนอ.”) 

การนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ 

ฝ่ายขายนิคม
อตุสาหกรรมเอเซีย 

สอบถาม คณุอีฟ 

ค่าเช่า (บาท/ตร.วา/
เดือน)  

63.96 3/ 90.00 85.00 70.00 60.00 

ราคาต่อรอง (บาท/
ตร.วา/เดือน) 

- 88.00 4/ 80.00 5/ 65.00 6/ 55.00 7/ 

หมายเหตุ - - ก าหนดค่าเช่าตลาด จาก
มลูค่าขายอตัรา

ผลตอบแทนที่ 4% ต่อปี 

ก าหนดค่าเช่าตลาด จาก
มลูค่าขายอตัรา

ผลตอบแทนที่ 4% ต่อปี 

ก าหนดค่าเช่าตลาด จาก
มลูค่าขายอตัรา

ผลตอบแทนที่ 4% ต่อปี 

คะแนนถ่วงน ้าหนัก 8/ 755 775 740 725 540 
อัตราส่วนท่ีถูก
ปรับแก้ 8/ 

1.0000 0.9742 1.0203 1.0414 1.3981 

มูลค่าท่ีถูกปรับแก ้8/ - 85.73 4/ 81.62 5/ 67.69 6/ 76.90 7/ 

การให้ความส าคัญ
ของข้อมูล 8/ 

1.00 0.40 0.20 0.20 0.20 

มูลค่าท่ีเหมาะสม 8/ 79.53 8/ 34.29 16.32 13.54 15.38 
มูลค่าตลาด 8/ 80.00 8/ บาท/ตร.วา/เดือน 

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ และขอ้มลูจากรายงานประเมินทรพัยส์ินโดยผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ ผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ คือ บริษัท เซา้ทอี์ส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ินอิสระที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 2/ พืน้ที่เฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้
 3/ ค านวณจากค่าเช่าปี 2565 จ านวน 307,020 บาทต่อไร่ต่อปี หรือเท่ากับ 767.55 บาทต่อตารางวาต่อปี (1 ไร่ เท่ากับ 400 ตร.วา) 

อา้งอิงตามประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 004/2564 เร่ือง ก าหนดอตัราค่าเช่า หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
เช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

 4/ ราคาต่อรองมีมลูค่าใกลเ้คียงกบั 422,400 บาทต่อไรต่่อปี และมลูค่าที่ถกูปรบัแกใ้กลเ้คียงกบั 411,504 บาทต่อไรต่่อปี 
 5/ ราคาต่อรองมีมลูค่าใกลเ้คียงกบั 384,000 บาทต่อไรต่่อปี และมลูค่าที่ถกูปรบัแกใ้กลเ้คียงกบั 391,776 บาทต่อไรต่่อปี 
 6/ ราคาต่อรองมีมลูค่าใกลเ้คียงกบั 312,000 บาทต่อไรต่่อปี และมลูค่าที่ถกูปรบัแกใ้กลเ้คียงกบั 324,912 บาทต่อไรต่่อปี 
 7/ ราคาต่อรองมีมลูค่าใกลเ้คียงกบั 264,000 บาทต่อไรต่่อปี และมลูค่าที่ถกูปรบัแกใ้กลเ้คียงกบั 369,120 บาทต่อไรต่่อปี 
 8/ อา้งอิงจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซือ้-ขาย หรือขอ้มูลเสนอขายที่สืบไดโ้ดยใชว้ิธีถ่วงน า้หนักคะแนน

คณุภาพ Weighted Quality Score (WQS) ของผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระ 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ ค่าเช่าของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ 307,020 บาทต่อไร่ต่อปี หรือเท่ากับ 63.96 บาทต่อตารางวาต่อ
เดือน เป็นค่าเช่าที่ใกลเ้คียงกบัค่าเช่าในตลาดในพืน้ที่ที่คลา้ยคลงึกันท่ีเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ โดยอตัราค่าเช่าในตลาดมีราคา
ต่อรองอยู่ระหว่าง 55.00 – 88.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และมีมลูค่าที่ถกูปรบัแกโ้ดยผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นอิสระเพื่อให้
เทียบเคียงกนัไดอ้ยู่ระหว่าง 67.69 – 85.73 บาทต่อตารางวาต่อเดือน โดยค่าเช่าที่ท  ารายการ 63.96 บาทต่อตารางวาต่อเดือน 
ยงัต ่ากว่ามลูค่าตลาดที่เหมาะสมที่ประเมินโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระที่ 80.00 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ดงันัน้ ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าค่าเช่าที่จะเขา้ท ารายการในครัง้นีส้ามารถเทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าในตลาด ณ ปัจจบุนัได ้
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3.2  การประเมินความคุ้มค่าของการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินบนสมมติฐานทีว่่าบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนทีด่ิน
เช่าอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 30 ปี 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดใ้ชว้ิธีการประเมินมลูค่าที่สามารถสะทอ้นถึงผลตอบแทนที่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการเขา้
ท าสญัญาเช่าที่ดิน ดงัต่อไปนี ้

• มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้  (Equity Net Present Value: Equity NPV) เป็นการหา
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้  ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเขา้ (Cash 
Inflows) หกัดว้ย มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) และใชต้น้ทนุของส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
เป็นอตัราคิดลด ผลลพัธท์ี่ไดค้ือมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ (โดยมีหน่วยเป็นบาท) 

• อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ (Equity Internal Rate of Return: Equity IRR) เป็นการหาอัตรา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นอตัราคิดลดที่ท  าให้มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้มีค่า
เป็นศนูย ์(โดยมีหน่วยเป็นอตัรารอ้ยละ) 

• ระยะเวลาคืนทุนของผูถื้อหุน้ (Payback Period) เป็นการค านวณหาจดุคุม้ทุนการเขา้ลงทุนเพื่อพิจารณาว่าจะ
ใชเ้วลานานเท่าใดในการคืนเงนิลงทนุ โดยค านวณจากกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้สะสม (โดยมีหน่วยเป็นปี) 

อนึ่ง ในการประมาณการทางการเงินท่ีจดัท าขึน้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงิน โดยมี
สมมติฐานดงันี ้

3.2.1 สมมติฐานส าคัญทีใ่ช้ในการประมาณการทางการเงนิ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินบนขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทฯ รวมถึงจากการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ บนหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญัดงันี ้

1. พืน้ทีเ่ช่า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการทางการเงินบนสมมติฐานที่ว่าบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนที่ดินเช่าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ประกอบดว้ย 1) ธุรกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์
ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ามะถัน และ 2) ธุรกิจการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ บริการคลังสินคา้ บริการ
ดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว และบรกิารท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจอยู่บนพืน้ที่เช่ากับ กนอ. คิดเป็นพืน้ท่ีเช่า
ทัง้หมด 291.6269 ไร ่โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดด้งันี ้

1) พืน้ท่ีเช่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ เนือ้ที่ประมาณ 276.0929 ไร ่(เป็นพืน้ท่ีเช่าของการเขา้ท ารายการในครัง้นี)้ 

2) พืน้ท่ีถมทะเล เนือ้ที่ประมาณ 15.5340 ไร ่(เป็นพืน้ท่ีเช่าตามสญัญาท่าเทียบเรือฯ ซึ่งเป็นสญัญาเดิม ณ ปัจจบุนั 
โดยบรษิัทฯ ใชพ้ืน้ท่ีนีเ้พื่อเป็นพืน้ท่ีวางท่อและท่าเทียบเรือ เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและส าหรบัการ
ใหบ้รกิารเพิ่มเติมในอนาคต) 

นอกจากนี ้หากแบ่งพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวเป็นประเภทของการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ท่ีเช่าโดยบรษิัทฯ จะสามารถสรุปไดด้งันี ้
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รายละเอียด ขนาดพืน้ที ่(ไร่) 
คลงัสินคา้ของบรษิัทฯ (NFC Warehouse Area) 57.2700 
ถงับรรจขุองบรษิัทฯ (NFC Existing Tank) 93.0569 
ท่าเทียบเรือของบรษิัทฯ (NFC Port Area) 4.4100 
รวมพืน้ทีท่ีใ่ช้ประโยชนอ์ยู่ในปัจจุบัน 154.7369 
พืน้ท่ีเหลือส าหรบัใหบ้รกิารส่วนท่ี 1 (NFC Space Service Area 1) 74.1000 
พืน้ท่ีเหลือส าหรบัใหบ้รกิารส่วนท่ี 2 (NFC Space Service Area 2) 62.7900 
รวมทัง้หมด 291.6269 

โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพของการใชพ้ืน้ท่ีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ไดด้งันี ้1/ 

 
ที่มา: ขอ้มลูของบริษัทฯ 
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หมายเหต:ุ 1/ ขนาดของพืน้ที่ที่ระบใุนแผนผงัเป็นการประเมินโดยเบือ้งตน้จากทางบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นีใ้นการท าสญัญาเช่าที่ดินกับทาง 
กนอ. จะตอ้งมีการตรวจสอบ และยืนยนัพืน้ที่ที่จะท าสญัญาเช่าที่ดินอีกครัง้ 

2. รายได้ 

จากการสอบทานขอ้มลูและแผนธุรกิจของบรษิัทฯ รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 1) รายได้
จากการขายผลิตภณัฑเ์คมี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจบุนั และ 2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้าก
ธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจบุนั และธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจของบรษิัทฯ 

2.1 รายได้จากการขายผลิตภัณฑเ์คมี 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีเป็นรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจในปัจจุบนัของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ด  าเนินการ
อยู่บนพืน้ท่ีเช่าของกนอ. โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหส้มมติฐานของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีดงันี ้

ปริมาณขาย ผลิตภณัฑเ์คมีประกอบดว้ย 1) แอมโมเนีย 2) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และ 3) กรดก ามะถนั 
โดยปรมิาณขายมีสมมติฐานใหเ้ท่ากบัปรมิาณขายเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน ตัง้แต่ เม.ย. 2564 
ถึง มี.ค. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานราคาขาย โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการใหป้ริมาณขายคงที่ตลอดการประมาณการ เนื่องจากการสอบทานปรมิาณการ
ขายในอดีตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณขายไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั และ
บรษิัทฯ มีขอ้จ ากดัของพืน้ท่ีของถงับรรจ ุ 
โดยปริมาณขายรายเดือน มีค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือนอยู่ที่ 34,518 ตนัต่อเดือน และเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 24 เดือนอยู่ที่ 31,359 ตนัต่อเดือน และเฉล่ียยอ้นหลงั 36 เดือนอยู่ที่ 30,916 ตนัต่อ
เดือน โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชค้่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือน เพื่อสะทอ้นถึงธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัมากที่สดุ อีกทัง้ ปริมาณการขายก็ไม่ไดม้ีความแตกต่างกบัอดีตอย่าง
มีนยัส าคญั โดยมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ไดใ้ห้
การเติบโตของปริมาณขายเนื่องจากบริษัทฯ มีขอ้จ ากัดของพืน้ที่ของถังบรรจตุามที่ไดก้ล่าว
ไปข้างตน้ และเพื่อเป็นการประมาณการบนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) 
อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ยงัมีความเส่ียงจากการพ่ึงพาลกูคา้นอ้ยรายซึง่เป็นความเส่ียงที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทฯ ทัง้นี ้ลกูคา้ของบริษัทฯ เป็นลกูคา้ที่มีความสมัพนัธท์ี่ดีมา
ยาวนานกว่า 10 ปี และบริษัทฯ ยงัเป็นผูข้ายนอ้ยรายที่มีใบอนญุาตประกอบธุรกิจ อีกทัง้ ยงั
มีความพรอ้มทางดา้นสถานที่จดัเก็บ ถังบรรจุเคมีภณัฑ ์และท่าเทียบเรือส าหรบัสินคา้เหลว
ซึ่งตอ้งใช้ขนาดเงินลงทุนที่สูง ดังนั้น โอกาสที่จะสูญเสียลูกคา้รายใหญ่ของบริษัทฯ จึงมี
โอกาสที่นอ้ย 

ราคาขาย ราคาขายมีสมมติฐานโดยค านวณจากตน้ทุนต่อหน่วย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย) เฉล่ียยอ้นหลัง 12 เดือน ตัง้แต่ เม.ย. 2564 ถึง มี.ค. 2565 และบวกดว้ยสัดส่วน
ก าไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) เฉล่ียยอ้นหลัง 12 เดือน เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีการตัง้
ราคาขายจากตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) และการใชค้่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 
เดือนเพื่อใหส้ะทอ้นราคา ณ ปัจจบุนั เนื่องจากผลิตภณัฑเ์คมีเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์โดยตน้ทนุ
ต่อหน่วยก าหนดใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียเงินเฟ้อของ
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ประเทศไทยย้อนหลัง 10 ปีก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราเติบโตดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากสินคา้โภค
ภัณฑ์ถือเป็นส่วนที่ส  าคัญในการค านวณดัชนีเงินเฟ้อและคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโต
ใกล้เคียงกับเงินเฟ้อในระยะยาว และมีสมมติฐานว่าบริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงของ
สดัส่วนก าไรส่วนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) ในอนาคต 
นอกจากนี ้จากการพิจารณาขอ้มลูในอดีตในช่วง 3-5 ปี และไตรมาสล่าสดุที่ผ่านมา พบว่า
รายไดข้องผลิตภัณฑเ์คมีที่มีความผันผวนในอดีตนั้นเกิดจากราคาขายของผลิตภัณฑ์กรด
ก ามะถันซึ่งมีความผันผวนสูง ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 กรดก ามะถันมีราคาต่อหน่วยลดลง
เหลือประมาณ 900 บาทต่อตนั จากปกติที่ราคาประมาณ 2,000 – 5,000 บาทต่อตนั อย่างไร
ก็ตาม จากการพิจารณาขอ้มลูในอดีตและการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ ผลิตภณัฑก์รด
ก ามะถันนั้นมีก าไรขั้นตน้ (Margin) ที่น้อยมากหรือแทบไม่มีก าไรขั้นตน้เนื่องจากบริษัทฯ 
ไม่ใช่ผูผ้ลิตโดยตรง และบรษิัทฯ ไดร้บัรายไดใ้นส่วนของค่าบรกิารคลงัสินคา้เหลวจากลกูคา้ที่
รบัซือ้กรดก ามะถันดังกล่าวแทน ดังนั้น ความผันผวนของราคาของกรดก ามะถันจึงไม่ไดม้ี
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดและก าไรสทุธิของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากราคาขายที่
สงูก็จะมีตน้ทุนที่สงู หรือราคาขายที่ต  ่าก็จะมีตน้ทุนที่ต  ่าดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุนี ้กระแสเงินสด
และก าไรของบริษัทฯ จะมาจากผลิตภัณฑ์แอมโมเนียเป็นหลักซึ่งมีความผันผวนของราคา
นอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบักรดก ามะถนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใชร้ะยะเวลายอ้นหลงั 
12 เดือนเป็นฐานในการประมาณการเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะสะทอ้นธุรกิจของบรษิัทฯ ใน
ปัจจุบัน และมีระยะเวลาครอบคลุมเกินกว่าช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติในระยะสั้นไปแลว้ 
(ระยะสั้นประมาณ 1 – 3 เดือน) และถ้าหากใชช้่วงระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปอาจจะไม่
สะทอ้นถึงราคาของผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑใ์นปัจจบุนัซึ่งเป็นสินคา้โภคภณัฑไ์ดม้ากนกั 

รายได้จากการขาย สรุปการวิเคราะหร์ายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี และสมมติฐานท่ีใช ้มีดงันี ้

แอมโมเนีย 

ผลิตภณัฑแ์อมโมเนียเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัทฯ ที่ช่วยสรา้งก าไรและกระแสเงินสดใหก้บั
บริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายแอมโมเนีย เท่ากับ 116.33 
ลา้นบาท (รายไดต้่อเดือนประมาณ 36 – 41 ลา้นบาท) และยอ้นหลงั 5 ปี เป็นดงันี ้

รายไดจ้ากการขายแอมโมเนีย (ลา้นบาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 
574.57 565.59 408.61 271.85 351.27 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจ้ากการขายแอมโมเนียอยู่ที่เดือนละ 
32.97 ลา้นบาท (ถา้คิดเป็น 12 เดือน จะเท่ากับ 395.64 ลา้นบาท) โดยไดป้รบัลดลงมาจาก
ประมาณการของบริษัทฯ ท่ีอา้งอิงจากไตรมาสล่าสดุเป็นหลกั ทัง้นี ้ราคาของแอมโมเนียนัน้
เป็นราคาที่อ้างอิงตามตลาดโลกเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้น าเข้าแอมโมเนียจาก
ต่างประเทศ ทัง้นี ้โดยหากอา้งอิงจากบทวเิคราะหข์อง Moody’s ที่เผยแพรโ่ดย Independent 
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Commodity Intelligence Services (ICIS) เมื่อวนัที่ 21 มี.ค. 2565 ไดป้ระมาณการว่าราคา
ของแอมโมเนียในตลาดต่างประเทศอาจเพิ่มขึน้อีกในช่วงกลางปี 2565 โดยอาจสงูถึง USD 
1,500 ต่อตัน และอาจจะปรบัลดลงเล็กนอ้ยในปี 2566 และตัง้แต่ปี 2567 เป็นตน้ไป ราคา
แอมโมเนียยังคงคาดว่าจะสูงกว่า USD 1,000 ต่อตัน (ในขณะที่ Fertilizer ชนิดอื่น เช่น 
Diammonium phosphate (DAP) และโพแทช (Potash) อาจมีราคาต ่ากว่า USD 1,000 ต่อ
ตัน ได)้ ทั้งนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านวณค่าเฉล่ียเพื่อหาเกณฑ์อ้างอิงของราคา
แอมโมเนีย โดยการค านวณค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน (ซึ่ง
เท่ากับ 34,533 บาทต่อตัน 30,307 บาทต่อตัน 25,247 บาทต่อตัน  23,798 บาทต่อตัน 
ตามล าดับ) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชค้่าเฉล่ียของตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม
ยอ้นหลงั 12 เดือนเป็นฐานในการประมาณการ โดยพิจารณาจากราคาตลาดโลก ณ ปัจจบุนั 
และแนวโนม้ความตอ้งการของแอมโมเนียในตลาดโลกในอนาคต  โดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระมีสมมติฐานใชค้่าเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั ซึ่งอยู่ที่ 30,307 บาทต่อตนั โดยไดป้รบัลดลง
มาจากประมาณการของบริษัทฯ ที่อา้งอิงจากไตรมาสล่าสุดเป็นหลัก แต่ก็ยังพิจารณาถึง
ความตอ้งการในระยะยาวของแอมโมเนียหลงัจากสถานการณท์ี่ไม่ปกติในระยะสัน้สิน้สดุลง
แล้วด้วย โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าค่าเฉล่ีย 12 เดือนย้อนหลัง นั้นมีความ
เหมาะสมมากที่สุด เพราะสามารถสะท้อนทั้งความตอ้งการในช่วงเวลาปัจจุบัน และได้
ครอบคลมุเกินกว่าช่วงสถานการณท์ี่ไม่ปกติในระยะสัน้ (ประมาณ 1 – 3 เดือน) ไปแลว้ โดย
ราคาของแอมโมเนียที่เปล่ียนแปลงไม่เพียงแต่มาจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติระยะสั้น เช่น 
สงครามรสัเซีย-ยูเครน แต่ยังมีปัจจยัระยะยาวซึ่งมาจากความตอ้งการของตลาดโลกที่เพิ่ม
สงูขึน้จากที่แต่ละประเทศเริ่มมาใหค้วามส าคญักับความมั่นคงทางดา้นอาหาร ท าใหท้ั่วโลก
ตระหนักในการเพิ่มผลผลิตทางดา้นการเกษตร จึงมีความตอ้งการในการใชผ้ลิตภัณฑเ์คมี
เพื่อการเกษตรมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ราคาที่เปล่ียนแปลงไปของตลาดโลกก็จะส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเพียงผู้น าเข้าแอมโมเนียจาก
ต่างประเทศ 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ผลิตภณัฑแ์อมโมเนียมไฮดรอกไซดไ์ม่ไดเ้ป็นรายไดห้ลกัของบรษิัทฯ โดยมีรายไดใ้นไตรมาสที่ 
1 ปี 2565 เท่ากบั 19.09 ลา้นบาท (รายไดต้่อเดือนประมาณ 6 – 7 ลา้นบาท) และยอ้นหลงั 5 
ปี เป็นดงันี ้

รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์(ลา้นบาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 
22.69 21.46 27.06 28.67 40.28 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้สมมติฐานในการประมาณการรายได้จากการขาย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซดอ์ยู่ที่ประมาณ 4.28 ลา้นบาทต่อเดือน เป็นฐานในการประมาณการ 
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โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าค่าเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลัง มีความเหมาะสม
มากที่สดุ ตามที่ไดก้ล่าวไปในผลิตภณัฑแ์อมโมเนียขา้งตน้ 

กรดก ามะถนั 

ผลิตภณัฑก์รดก ามะถันถึงแมจ้ะมีรายไดเ้ป็นสดัส่วนที่สงู แต่ไม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่สรา้งก าไร
จากการขายใหแ้ก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รายไดแ้ละก าไรจากค่าบริการคลังสินคา้เหลว
จากลกูคา้ที่รบัซือ้กรดก ามะถนัดงักล่าวแทน อีกทัง้ ราคาของกรดก ามะถนัจะขึน้อยู่กับราคา
ตลาดโลก โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายกรดก ามะถัน เท่ากับ 
509.14 ลา้นบาท (รายไดต้่อเดือนประมาณ 52 – 235 ลา้นบาท) และยอ้นหลงั 5 ปี เป็นดงันี ้

รายไดจ้ากการขายกรดก ามะถนั (ลา้นบาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 
393.41 498.84 645.08 315.15 879.04 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดจ้ากการขายกรดก ามะถันอยู่ที่ 111.53 
ลา้นบาทต่อเดือน ทั้งนี ้ราคาของกรดก ามะถัน (Sulphuric Acid) ท่ีเพิ่มสูงขึน้มากนั้น ไม่
เพียงแต่มาจากสถานการณท์ี่ไม่ปกติระยะสัน้ เช่น สงครามรสัเซีย-ยเูครน แต่ยงัมีปัจจยัระยะ
ยาวซึ่งมาจากความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึน้  เนื่องด้วย นอกจากการน ากรด
ก ามะถันไปใชใ้นทางการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องส าอางหรือผงซักฟอก กรดก ามะถันยงั
เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัส าหรบัใชใ้นแบตเตอรี่ รวมถึงแบตเตอรี่ในรถยนตไ์ฟฟ้าซึ่งมีความ
ตอ้งการที่สงูในตลาดโลก โดยยงัมีแนวโนม้ที่เพิ่มขึน้จากความตอ้งการเพิ่มขนาดความจขุอง
แบตเตอรี่ในรถยนตไ์ฟฟ้าใหม้ีขนาดที่ใหญ่ขึน้เพื่อใหส้ามารถจไุฟฟ้าไดเ้พิ่มขึน้ โดยราคาขาย
ของกรดก ามะถนัของบรษิัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 อยู่ที่ 4,430 – 5,432 บาทต่อตนั ทัง้นี ้ท่ี
ปรกึษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานโดยใชค้่าเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั ซึ่งอยู่ที่ 3,407 บาท
ต่อตนั โดยไดป้รบัลดลงมาจากประมาณการของบรษิัทฯ ที่อา้งอิงจากไตรมาสล่าสดุเป็นหลกั 
แต่ก็ยงัพิจารณาถึงความตอ้งการในระยะยาวของกรดก ามะถนัหลงัจากสถานการณท์ี่ไม่ปกติ
ในระยะสัน้สิน้สดุลงแลว้ดว้ย โดยเห็นว่าค่าเฉล่ีย 12 เดือนยอ้นหลงั นัน้มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรดก ามะถันมีก าไรขัน้ตน้ (Margin) ที่นอ้ยมากหรือแทบไม่มี
ก าไรขัน้ตน้ และเพื่อเป็นการประมาณการบนหลกัความระมดัระวงั ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่ไดป้รบัเพิ่มก าไรขัน้ตน้ส าหรบักรดก ามะถัน และประมาณการโดยใหค้วามผนัผวนของ
ราคาของกรดก ามะถนัไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดสทุธิหรือก าไรของบรษิัทฯ 

อตัราการเติบโต 

การอา้งอิงอตัราการเติบโตโดยเทียบเคียงกับอตัราเงินเฟ้อ มีสาเหตุมาจากที่สินคา้โภคภณัฑ์
ถือเป็นส่วนที่ส  าคญัในการค านวณดชันีเงินเฟ้อ และในระยะยาว ถึงแมร้าคาสินคา้โภคภณัฑ์
จะมีความผนัผวน แต่แนวโนม้ในภาพรวมคาดว่าจะเปล่ียนแปลงใกลเ้คียงกบัอตัราเงินเฟ้อใน
ระยะยาว 
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ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาแนวโนม้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑแ์ละข้อมูลราคาขายผลิตภัณฑเ์คมีของบริษัทฯ ไดท้ี่ 
เอกสารแนบ 4 ของรายงานฉบบันี ้

จากสมมติฐานขา้งตน้ รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีตัง้แต่เดือนกนัยายน 2565 เป็นระยะเวลา 30 ปี สรุปไดด้งันี ้

  2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)/1 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ปริมาณขาย (พันตัน)                 
แอมโมเนีย 4.35 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 2.81 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 
กรดก ามะถนั 130.91 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 
ราคาขายเฉลี่ย (พันบาท / ตัน)                 
แอมโมเนีย 30.31 30.76 31.22 31.69 32.17 32.65 33.14 33.64 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 6.11 6.20 6.29 6.38 6.48 6.58 6.68 6.78 
กรดก ามะถนั 3.41 3.46 3.51 3.56 3.62 3.67 3.73 3.78 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 

        

แอมโมเนีย 131.89 401.61 407.63 413.75 419.95 426.25 432.65 439.14 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 17.14 52.18 52.97 53.76 54.57 55.38 56.22 57.06 
กรดก ามะถนั 446.12 1,358.43 1,378.81 1,399.49 1,420.48 1,441.79 1,463.42 1,485.37 
รวมรายได้จากการขายรวม (ล้านบาท) 595.15 1,812.22 1,839.41 1,867.00 1,895.00 1,923.43 1,952.28 1,981.56 
อตัราการเติบโต (%)   1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

 

  2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 
ปริมาณขาย (พันตัน)         
แอมโมเนีย 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 
กรดก ามะถนั 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 
ราคาขายเฉลี่ย (พันบาท / ตัน)         
แอมโมเนีย 34.14 34.65 35.17 35.70 36.24 36.78 37.33 37.89 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 6.88 6.98 7.09 7.19 7.30 7.41 7.52 7.63 
กรดก ามะถนั 3.84 3.90 3.95 4.01 4.07 4.14 4.20 4.26 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)         
แอมโมเนีย 445.72 452.41 459.20 466.08 473.08 480.17 487.37 494.68 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 57.91 58.78 59.67 60.56 61.47 62.39 63.33 64.28 
กรดก ามะถนั 1,507.65 1,530.26 1,553.22 1,576.51 1,600.16 1,624.16 1,648.53 1,673.26 
รวมรายได้จากการขายรวม (ล้านบาท) 2,011.29 2,041.46 2,072.08 2,103.16 2,134.71 2,166.73 2,199.23 2,232.22 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

 

  2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
ปริมาณขาย (พันตัน)         
แอมโมเนีย 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 
กรดก ามะถนั 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 
ราคาขายเฉลี่ย (พันบาท / ตัน)         
แอมโมเนีย 38.46 39.04 39.62 40.22 40.82 41.43 42.05 42.68 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 7.75 7.86 7.98 8.10 8.22 8.35 8.47 8.60 
กรดก ามะถนั 4.32 4.39 4.46 4.52 4.59 4.66 4.73 4.80 
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  2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)         
แอมโมเนีย 502.10 509.64 517.28 525.04 532.92 540.91 549.02 557.26 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 65.24 66.22 67.21 68.22 69.24 70.28 71.34 72.41 
กรดก ามะถนั 1,698.35 1,723.83 1,749.69 1,775.93 1,802.57 1,829.61 1,857.05 1,884.91 
รวมรายได้จากการขายรวม (ล้านบาท) 2,265.70 2,299.68 2,334.18 2,369.19 2,404.73 2,440.80 2,477.41 2,514.57 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

 

  2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

ปริมาณขาย (พันตัน)        
แอมโมเนีย 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 13.06 8.70 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 8.42 5.61 
กรดก ามะถนั 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 392.74 261.83 
ราคาขายเฉลี่ย (พันบาท / ตัน)        
แอมโมเนีย 43.32 43.97 44.63 45.30 45.98 46.67 47.37 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 8.73 8.86 8.99 9.13 9.26 9.40 9.54 
กรดก ามะถนั 4.87 4.94 5.02 5.09 5.17 5.25 5.33 
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)        
แอมโมเนีย 565.62 574.10 582.71 591.45 600.33 609.33 412.31 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 73.49 74.60 75.71 76.85 78.00 79.17 53.57 
กรดก ามะถนั 1,913.18 1,941.88 1,971.01 2,000.57 2,030.58 2,061.04 1,394.64 
รวมรายได้จากการขายรวม (ล้านบาท) 2,552.29 2,590.58 2,629.44 2,668.88 2,708.91 2,749.55 1,860.53 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ท่ีมา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าท่ีดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 

2.2 รายได้จากการให้บริการ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเป็นทัง้รายไดจ้ากธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจบุนั และธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจของบรษิัทฯ 
ซึ่งด าเนินการอยู่บนพืน้ท่ีเช่าของกนอ. โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการบนสมมติฐานของพืน้ที่ใหบ้รกิารและอตัรา
ค่าบรกิารจากสญัญาบรกิารพืน้ท่ีของลกูคา้รายที่มีอายสุญัญาคงเหลือ และขอ้เสนอการใหบ้รกิารพืน้ท่ีแก่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 
รวมทัง้จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ โดยประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารมีสมมติฐานดงันี ้

พืน้ทีใ่ห้บริการ พืน้ที่ใหบ้ริการส่วนที่เหลืออยู่อา้งอิงตามการใชพ้ืน้ที่ของบริษัทฯ โดยจะมีพืน้ที่เหลือส าหรบั
การให้บริการพืน้ที่แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายประมาณ 136.89 ไร่ หรือประมาณ 219,024 
ตารางเมตร (อตัราส่วนค านวณพืน้ที่ 1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร) โดยมีสมมติฐานของ
ลกูคา้มาใชบ้รกิารพืน้ท่ีดงันี ้
- ลูกค้าสัญญาระยะสั้นรายที่ 1 ใช้พืน้ที่ประมาณ 9,760 ตารางเมตร (6.10 ไร่) เป็น

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ทุก 5 ปี โดยใชบ้ริการพืน้ที่เพื่อการซ่อมบ ารุงประจ ารอบ
ทกุ 5 ปี โดยพืน้ท่ีเดิมของลกูคา้มีพืน้ท่ีไม่เพียงพอ 

- ลูกค้าสัญญาระยะสั้นรายที่ 2 ใช้พืน้ที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร (1.25 ไร่) เป็น
ระยะเวลาประมาณ 13 เดือน ในระหว่างปี 2565 ถึง 2566 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
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เจรจาเพื่อต่ออายสุญัญาเป็นระยะยาวแต่ยงัไม่มีความชดัเจนมากนกั ที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่ไดม้ีสมมติฐานในการต่ออายสุญัญาบรกิารส าหรบัลกูคา้รายนี ้

- ลูกคา้สัญญาระยะยาวรายที่ 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าสัญญาใหบ้ริการพืน้ที่ โดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานการใหข้อ้เสนอของบรษิัทฯ ต่อลกูคา้พบว่ามีความ
เป็นไปไดท้ี่ลกูคา้จะมาใชบ้รกิารพืน้ท่ี เนื่องจากลกูคา้มีการแจง้ความประสงคข์องขนาด
พืน้ที่ที่ตอ้งการใชบ้ริการและอตัราค่าบรกิารพืน้ที่มายงับริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจดัท า
ขอ้เสนอใหล้กูคา้ โดยขอ้เสนอการใหบ้ริการพืน้ที่ในเบือ้งตน้มีระยะเวลาการใหบ้ริการ
พืน้ที่อย่างนอ้ย 10 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาไดต้ามความประสงคข์องลูกคา้ ซึ่ง
คาดว่าลูกคา้รายดงักล่าวจะท าการต่ออายุสัญญาตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ 
โดยลูกค้ารายดังกล่าวคาดว่าจะใช้พืน้ที่  48,000 ตารางเมตร (30 ไร่) ตั้งแต่เดือน
มกราคมปี 2566 เป็นตน้ไป 

- ลูกคา้สัญญาระยะยาวรายที่ 2 มีแผนที่จะยา้ยฐานมาจากพืน้ที่อื่น ซึ่งลูกคา้มีความ
ตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีที่เป็นท าเลที่มีศกัยภาพในประเทศไทย และมีท่าเรือเพื่อการขนส่งสินคา้
ไดต้ลอดเวลา และพืน้ที่ให้บริการของบริษัทฯ เป็นพืน้ที่ที่ตรงกับความตอ้งการของ
ลูกคา้รายนี ้โดยลูกคา้รายนีอ้ยู่ระหว่างการเจรจาขอ้เสนอการใหบ้ริการพืน้ที่  แต่ไดม้ี
การท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ไว้แลว้ โดยใน
เบือ้งตน้จะมีระยะเวลาการใหบ้ริการพืน้ท่ีอย่างนอ้ย 10 ปี และคาดว่าลกูคา้จะต่ออายุ
สญัญาตลอดช่วงระยะเวลาประมาณการเนื่องจากลกูคา้รายดงักล่าวมีแผนในการตัง้
ฐานการผลิตในระยะยาว โดยคาดว่าจะใชพ้ืน้ท่ีประมาณ 100,464 ตารางเมตร (62.79 
ไร)่ ตัง้แต่เดือนมกราคมปี 2569 เป็นตน้ไป 

อย่างไรก็ตาม ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ไดใ้หส้มมติฐานการใหบ้รกิารพืน้ที่ส  าหรบัส่วนที่
ยังไม่มีข้อเสนอการให้บริการพื ้นที่ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการประมาณการบนหลักความ
ระมดัระวงั (Conservative Basis) ทัง้นี ้หากเกิดกรณีที่การเจรจากับลกูคา้ระยะยาว 2 ราย
ขา้งตน้ไม่ส าเร็จ บริษัทฯ ยังไดม้ีการพูดคุยเจรจากับลูกคา้รายอื่นอีกหลายรายซึ่งบริษัทฯ 
สามารถที่จะพิจารณาใหสิ้ทธิกับลกูคา้รายอื่นแทนได ้ทัง้นี ้ส าหรบัการประมาณการในกรณี
ฐาน เนื่องจากลูกค้าระยะยาว 2 รายข้างต้นค่อนข้างมีความชัดเจนและมีขนาดความ
ตอ้งการใชพ้ืน้ที่ที่สูงกว่ารายอื่น บริษัทฯ จึงเลือกท่ีจะใหสิ้ทธ์ิกับลูกคา้ 2 รายดังกล่าวก่อน 
ดว้ยเหตุนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไดป้ระมาณการกรณีฐานบนลกูคา้ระยะยาว 2 ราย
ดงักล่าวที่มีความชดัเจนมากที่สดุ 

อัตราค่าบริการพืน้ที ่ สมมติฐานอตัราค่าบรกิารพืน้ท่ีสรุปไดด้งันี ้
- ลูกคา้สัญญาระยะสัน้ มีอัตราค่าบริการพืน้ที่ 70 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อา้งอิง

จากขอ้เสนอหรือสญัญาบริการที่บริษัทฯ ท ากับลกูคา้ และการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของ
บรษิัทฯ 

- ลกูคา้สญัญาระยะยาว มีอตัราค่าบริการพืน้ที่ 50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อา้งอิง
จากขอ้เสนอที่บรษิัทฯ เสนอใหแ้ก่ลกูคา้ และการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
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โดยก าหนดใหม้ีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี โดยอา้งอิงจากแผนธุรกิจของผูบ้ริหาร
เป็นหลัก ซึ่งใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียเงินเฟ้อของประเทศไทยยอ้นหลัง 10 ปีก่อนสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแผนธุรกิจของบริษัทฯ จะเจรจาปรบัราคาค่าบริการพืน้ที่
เพิ่มขึน้อย่างนอ้ยรอ้ยละ 1 ต่อปี อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ราคาค่าบริการพืน้ที่ไม่ไดป้ระมาณ
การให้ปรับเพิ่มขึน้สูงมากนักเมื่อเทียบกับการปรับเพิ่มของต้นทุนค่าเช่ากับทางกนอ. 
เนื่องจากราคาค่าบริการพืน้ที่เริ่มตน้ที่คิดกับลกูคา้ดงักล่าวสงูเพียงพอส าหรบัตน้ทุนค่าเช่า
กับทางกนอ. ตลอดระยะเวลา 30 ปีแลว้ โดยหากเทียบกับอัตราค่าเช่าพืน้ที่กับกนอ. ใน
ปัจจุบัน (กรณี พืน้ท่ีเช่าท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ) จะอยู่ที่ประมาณ 15.99 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน อีกทั้งการที่ไม่ปรบัราคาค่าบริการสูงมากเกินไปนั้นเพื่อเป็นการรกัษาลูกคา้ในระยะ
ยาว ทัง้นี ้อตัราค่าบริการส าหรบัลกูคา้ระยะยาวนัน้ บริษัทฯ ยงัอยู่ในระหว่างการเจรจาท า
สญัญาบรกิารกบัลกูคา้ 

รายได้จากการให้บริการ
สาธารณูปโภค 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค ซึ่งเป็น
ค่าบริการที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากลกูคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่แต่ละราย ประกอบดว้ยค่าไฟฟ้า 
ซึ่ง บรษิัทฯ จะคิดจากปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตามจรงิของลกูคา้แต่ละราย และเรียกเก็บเพิ่มใน
อตัรารอ้ยละ 15 และค่าบริการน า้ ซึ่งประกอบดว้ยค่าให้บริการน า้ประปา (Water Supply) 
ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากลูกคา้ในอัตราหน่วยละ 25 บาท และค่าใหบ้ริการน า้ดิบ (Raw 
Water) ซึ่งบรษิัทฯ จะเรียกเก็บจากลกูคา้ในอตัราหน่วยละ 15 บาท ของปรมิาณการใชน้ า้ 
โดยการใหบ้ริการพืน้ที่และสาธารณูปโภคจะแบ่งเป็น 3 ระยะ อา้งอิงจากขอ้มลูที่ประเมิน
โดยวิศวกรของบรษิัทฯ ซึ่งประเมินตามสดัส่วนการใชบ้รกิารพืน้ท่ีและความตอ้งการของการ
ใชบ้รกิารสาธารณปูโภคของแต่ละประเภทกิจกรรมของลกูคา้แต่ละรายดงัต่อไปนี ้
- ระยะที่ 1 ปี 2565 ลูกคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่ประกอบดว้ยลูกคา้ระยะสัน้ ใชพ้ืน้ที่บริการ

ประมาณ 11,760 ตารางเมตร โดยในระยะที่ 1 ลูกคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่จะยงัมีปริมาณ
การใชบ้ริการสาธารณูปโภคไม่มากนัก ส่งผลให้ประมาณการการใชไ้ฟฟ้าอยู่ที่ 200 
กิโลวตัตต์่อชั่วโมง การใชน้ า้ประปาอยู่ที่ 48 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และการใชน้ า้ดิบอยู่ที่ 
10 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั (โดยใน 1 เดือนมี 22 วนัท าการ) 

- ระยะที่ 2 ปี 2566 ถึงปี 2568 ลูกค้าที่ใช้บริการพื ้นที่ประกอบด้วยลูกค้าระยะสั้น
บางส่วน และลกูคา้ระยะยาวบางส่วน โดยใชพ้ืน้ท่ีบรกิารประมาณ 48,000 ถึง 50,000 
ตารางเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีการใช้บริการสาธารณูปโภคมากขึน้ โดยมีการ
ประมาณการการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 2,000 กิโลวัตตต์่อชั่วโมง การใช้น า้ประปาอยู่ที่ 68 
ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และการใชน้ า้ดิบอยู่ที่ 15 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั (โดยใน 1 เดือนมี 
22 วนัท าการ) โดยการประมาณการการใชส้าธารณูปโภคขึน้อยู่กับประเภทการใชง้าน
ของลกูคา้ตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งไม่ไดป้ระมาณการตามสดัส่วนของขนาดพืน้ที่ ทัง้นี ้
ลกูคา้ระยะสัน้มีการใชส้าธารณปูโภคที่นอ้ยจึงไม่ไดป้ระมาณการรายไดเ้พิ่มขึน้ส าหรบั
ลกูคา้ระยะสัน้ในบางช่วงเวลาโดยมีสมมติฐานว่าประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
สาธารณปูโภคดงักล่าวเป็นประมาณการขัน้ต ่าที่บรษิัทฯ คาดว่าจะไดร้บั 
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- ระยะที่ 3 ปี 2569 ถึงปี 2595 ลกูคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่ประกอบดว้ยลกูคา้ระยะสัน้ และ
ลกูคา้ระยะยาว โดยใชพ้ืน้ที่บริการประมาณ 148,464 ถึง 158,224 ตารางเมตร ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลูกค้ามีการใช้บริการสาธารณูปโภคมากขึน้กว่าระยะที่ 2 แต่ก็มีประเภท
กิจกรรมของลกูคา้แตกต่างไปจากเดิม โดยมีการประมาณการการใชไ้ฟฟ้าอยู่ที่ 4,000 
กิโลวตัตต์่อชั่วโมง การใชน้ า้ประปาอยู่ที่ 98 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั และการใชน้ า้ดิบอยู่ที่ 
20 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั (โดยใน 1 เดือนมี 22 วนัท าการ) โดยมีสมมติฐานว่าประมาณ
การรายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณูปโภคดงักล่าวเป็นประมาณการขั้นต ่าที่บริษัทฯ 
คาดว่าจะไดร้บั 

นอกจากนี ้ส าหรบัอตัราค่าไฟฟ้า ค่าใหบ้ริการน า้ประปา และค่าใหบ้ริการน า้ดิบ ก าหนดให้
มีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี 

รายได้จากการให้บริการ
ในปัจจุบัน 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ในปัจจบุนั ประกอบดว้ย 1) บรกิารคลงัสินคา้ 2) บรกิาร
ดา้นโลจิสติกส ์และคลังสินคา้เหลว และ 3) บริการท่าเทียบเรือ โดยจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของบริษัทฯ รายได้จากการบริการในส่วนนี ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั รวมทัง้จากขอ้มลูในอดีตยอ้นหลงั 3 ปี บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการในส่วน
นีเ้ท่ากับ 103.53 ลา้นบาทในปี 2562 และ 106.23 ลา้นบาทในปี 2563 และ 107.19 ลา้น
บาทในปี 2564 ซึ่งไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั โดยมีการเติบโตเล็กนอ้ย ดงันัน้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงให้สมมติฐานของรายไดจ้ากการให้บริการในปัจจุบันเท่ากับ
ค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี และไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้
1) บริการคลงัสินคา้ ประมาณการรายไดเ้ท่ากบั 3.39 ลา้นบาทต่อเดือน และก าหนดใหม้ี

อตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี 
2) บริการดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว ประมาณการรายไดเ้ท่ากับ 4.60 ลา้นบาท

ต่อเดือน และก าหนดใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี 
3) บรกิารท่าเทียบเรือ ประมาณการรายไดเ้ท่ากบั 0.76 ลา้นบาทต่อเดือน และก าหนดใหม้ี

อตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี 

จากสมมติฐานขา้งตน้ รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตัง้แต่เดือนกนัยายน 2565 เป็นระยะเวลา 30 ปี สรุปไดด้งันี ้

 
2565  

(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 
2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

การใช้พืน้ท่ี - ณ สิน้งวด (พันตรม.)                 
 - พืน้ท่ีส าหรบัการใหบ้รกิารใหม่ทัง้หมด 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ 11.76 - - - - 9.76 - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว - 48.00 48.00 48.00 148.46 148.46 148.46 148.46 
   อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (%) 5.4% 21.9% 21.9% 21.9% 67.8% 72.2% 67.8% 67.8% 
ค่าบริการรายเดือน (บาทต่อตรม.)                 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ 70.00 71.05 - - - 37.70 - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว - 50.75 51.51 52.28 53.07 53.86 54.67 55.49 
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)                 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ 2.47 1.42 - - - 2.21 - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว - 29.23 29.67 30.12 94.54 95.96 97.40 98.86 
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2565  

(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 
2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

รวมรายได้จากการให้บริการใหม่ 
(ล้านบาท) 

2.47 30.65 29.67 30.12 94.54 98.17 97.40 98.86 

อตัราการเติบโต (%)   313.7% (3.2%) 1.5% 213.9% 3.8% (0.8%) 1.5% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณปูโภค 
(ลา้นบาท) 

1.69 48.34 49.07 49.80 100.79 102.30 103.83 105.39 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปัจจบุนั  
(ลา้นบาท) 

34.98 106.51 108.11 109.73 111.38 113.05 114.75 116.47 

รวมรายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

39.14 185.51 186.85 189.65 306.71 313.52 315.98 320.72 

อตัราการเติบโต (%)   58.0% 0.7% 1.5% 61.7% 2.2% 0.8% 1.5% 
 

  2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 
การใช้พืน้ท่ี - ณ สิน้งวด (พันตรม.)         
 - พืน้ท่ีส าหรบัการใหบ้รกิารใหม่ทัง้หมด 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - 9.76 - - - - 9.76 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 
   อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (%) 67.8% 67.8% 72.2% 67.8% 67.8% 67.8% 67.8% 72.2% 
ค่าบริการรายเดือน (บาทต่อตรม.)         
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - 40.62 - - - - 43.76 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 56.32 57.17 58.03 58.90 59.78 60.68 61.59 62.51 
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)         
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - 2.38 - - - - 2.56 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 100.35 101.85 103.38 104.93 106.50 108.10 109.72 111.37 
รวมรายได้จากการให้บริการใหม่ 
(ล้านบาท) 

100.35 101.85 105.76 104.93 106.50 108.10 109.72 113.93 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 3.8% (0.8%) 1.5% 1.5% 1.5% 3.8% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณปูโภค 
(ลา้นบาท) 

106.97 108.58 110.21 111.86 113.54 115.24 116.97 118.72 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปัจจบุนั  
(ลา้นบาท) 

118.21 119.99 121.79 123.61 125.47 127.35 129.26 131.20 

รวมรายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

325.53 330.42 337.75 340.40 345.51 350.69 355.95 363.85 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 2.2% 0.8% 1.5% 1.5% 1.5% 2.2% 
 

  2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
การใช้พืน้ท่ี - ณ สิน้งวด (พันตรม.)         
 - พืน้ท่ีส าหรบัการใหบ้รกิารใหม่ทัง้หมด 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - - - 9.76 - - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 
   อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (%) 67.8% 67.8% 67.8% 67.8% 72.2% 67.8% 67.8% 67.8% 
ค่าบริการรายเดือน (บาทต่อตรม.)         
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - - - 47.14 - - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 63.45 64.40 65.37 66.35 67.34 68.35 69.38 70.42 
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)         
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - - - - 2.76 - - - 
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  2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 113.04 114.73 116.46 118.20 119.98 121.78 123.60 125.46 
รวมรายได้จากการให้บริการใหม่ 
(ล้านบาท) 

113.04 114.73 116.46 118.20 122.74 121.78 123.60 125.46 

อตัราการเติบโต (%) (0.8%) 1.5% 1.5% 1.5% 3.8% (0.8%) 1.5% 1.5% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณปูโภค 
(ลา้นบาท) 

120.50 122.31 124.15 126.01 127.90 129.82 131.76 133.74 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปัจจบุนั  
(ลา้นบาท) 

133.17 135.17 137.19 139.25 141.34 143.46 145.61 147.80 

รวมรายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

366.71 372.21 377.80 383.46 391.97 395.05 400.98 406.99 

อตัราการเติบโต (%) 0.8% 1.5% 1.5% 1.5% 2.2% 0.8% 1.5% 1.5% 
 

  2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)/1 

การใช้พืน้ท่ี - ณ สิน้งวด (พันตรม.)        
 - พืน้ท่ีส าหรบัการใหบ้รกิารใหม่ทัง้หมด 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 219.02 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - 9.76 - - - - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 148.46 
   อตัราการใชพ้ืน้ท่ี (%) 67.8% 72.2% 67.8% 67.8% 67.8% 67.8% 67.8% 
ค่าบริการรายเดือน (บาทต่อตรม.)        
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - 50.78 - - - - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 71.48 72.55 73.64 74.74 75.86 77.00 78.15 
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)        
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะสัน้ - 2.97 - - - - - 
 - ลกูคา้สญัญาบริการระยะยาว 127.34 129.25 131.19 133.15 135.15 137.18 92.82 
รวมรายได้จากการให้บริการใหม่ 
(ล้านบาท) 

127.34 132.22 131.19 133.15 135.15 137.18 92.82 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 3.8% (0.8%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการสาธารณปูโภค 
(ลา้นบาท) 

135.75 137.78 139.85 141.95 144.08 146.24 98.95 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการในปัจจบุนั  
(ลา้นบาท) 

150.01 152.26 154.55 156.86 159.22 161.61 109.35 

รวมรายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

413.10 422.27 425.58 431.97 438.45 445.02 301.13 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 2.2% 0.8% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ท่ีมา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าท่ีดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 

3. ต้นทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ก าหนดต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เคมีตามข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ และได้อ้างอิง
รายละเอียดตน้ทนุการใหบ้รกิาร จากประกาศก าหนดอตัราเช่าพืน้ท่ีของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ
การเรียกเก็บค่าบริการ และค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกนอ. รวมถึงการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบริษัทฯ และอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีต
ของบรษิัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
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ต้นทุนขายผลิตภัณฑเ์คมี ผลิตภัณฑ์เคมีประกอบด้วย  1) แอมโมเนีย 2) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และ 3) กรด
ก ามะถนั 
โดยตน้ทุนขายผลิตภณัฑเ์คมี ค านวณจาก ตน้ทุนต่อหน่วย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย) และปริมาณขาย โดยมีสมมติฐานตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากับตน้ทุนต่อหน่วยเฉล่ีย
ยอ้นหลัง 12 เดือน ตัง้แต่ เม.ย. 2564 ถึง มี.ค. 2565 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสมมติฐานราคา
ขาย และสะทอ้นตน้ทุน ณ ปัจจุบนั เนื่องจากผลิตภณัฑเ์คมีเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์โดยตน้ทนุ
ต่อหน่วยก าหนดใหม้ีอตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.5 ต่อปี ซึ่งใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียเงินเฟ้อของ
ประเทศไทยยอ้นหลัง 10 ปีก่อนสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 และอา้งอิงตาม
สมมติฐานราคาขายผลิตภณัฑเ์คม ีโดยที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นว่าอตัราเติบโต
ดงักล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากสินคา้โภคภณัฑถื์อเป็นส่วนที่ส  าคญัในการค านวณดชันี
เงินเฟ้อและคาดว่าจะมีแนวโนม้การเติบโตใกลเ้คียงกับเงินเฟ้อในระยะยาว โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระไม่ได้ก าหนดให้มีการเติบโตของก าไรขั้นต้น (Margin) เพื่อเป็นการ
ประมาณการบนหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) ทั้งนี ้รายละเอียดของ
สมมติฐานส าหรบัผลิตภณัฑเ์คมีเป็นไปตามที่ปรากฏในสมมติฐานรายไดจ้ากการขายของ
รายงานฉบบันี ้

ต้นทุนการให้บริการใน
ปัจจุบัน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจุบัน (ไม่รวมค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) โดยอา้งอิงจากสดัส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการในปัจจบุนั 
(ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) ต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปัจจุบนั
เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี หรือเท่ากบัรอ้ยละ 9.38 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ต้นทุนค่าเช่า ตน้ทุนค่าเช่า คือ ค่าเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินกับ กนอ. จ านวนทัง้หมดประมาณ 291.63 ไร่ 
คิดเป็น 466,603.04 ตารางเมตร ซึ่งมีรายละเอียดค่าเช่าที่ดินแบ่งเป็นพืน้ท่ี 2 ส่วนดงันี ้
1) ค่าเช่าพืน้ท่ีเอกสารสิทธ์ิ จ านวน 276.09 ไร ่อา้งอิงจากประกาศเรื่องก าหนดอตัราคา่เชา่

ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของ กนอ. (ส าหรบัปี 2565 
ถึง 2568) โดยมีอตัราค่าเช่า ดงันี ้
- ปี 2565 ค่าเช่ารายปี 307,020 บาทต่อไร ่
- ปี 2566 ค่าเช่ารายปี 313,160 บาทต่อไร ่
- ปี 2567 ค่าเช่ารายปี 319,424 บาทต่อไร ่
- ปี 2568 ค่าเช่ารายปี 325,812 บาทต่อไร 
- โดยตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ประมาณการปรับเพิ่มค่าเช่ารอ้ยละ 3 ต่อปี ซึ่ง

สอดคลอ้งกับอตัราการปรบัเพิ่มของค่าเช่าของกนอ. ในอดีตก่อนสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโควิด-19 

2) ค่าเช่าพืน้ที่ถมทะเล จ านวน 15.53 ไร่ อัตราค่าเช่ารายปี 574,193 บาทต่อไร่ และ
ประมาณการปรบัเพิ่มค่าเช่ารอ้ยละ 10 ทุก 5 ปี อา้งอิงจากอัตราค่าเช่าพืน้ที่ถมทะเล
ของ กนอ. 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ค่าเช่า 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัค่าเช่าเป็นค่าใชจ้่ายอื่นที่ก าหนดโดย กนอ. ไดแ้ก่  
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1) ค่าบ ารุงรกัษา อตัราค่าใชจ้่ายรายปี 13,200 บาทต่อไร่ โดยคิดจากพืน้ที่ทัง้สิน้ 291.63 
ไร่ ตลอดอายุสญัญา อา้งอิงจากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง
ก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษาส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าบริการสาธารณูโภคในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

2) ค่ารกัษาความปลอดภยั อตัราค่าใชจ้่ายรายปี 4,344 บาทต่อไร่ โดยคิดจากพืน้ที่ทัง้สิน้ 
291.63 ไร่ ตลอดอายุสัญญา อา้งอิงจากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เรื่องก าหนดอตัราค่าบ ารุงรกัษาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นส่ิงแวดลอ้มและความ
ปลอดภยัในกลุ่มนิคมอตุสาหกรรมพืน้ท่ีมาบตาพดุ 

โดยก าหนดให้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับค่าเช่ามีอัตราการเติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี ซึ่ง
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียเงินเฟ้อของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปีก่อนสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานว่าค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป เช่น ค่า
บ ารุงรกัษา และค่ารกัษาความปลอดภยั จะมีอตัราการเติบโตใกลเ้คียงกบัคา่เฉล่ียเงินเฟ้อใน
ระยะยาว เนื่องจากเงินเฟ้อเป็นการวัดค่าของการเพิ่มขึน้ของราคาของสินคา้และบริการ
โดยทั่วไป 

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค ประกอบดว้ย 
1) ค่าไฟฟ้า แปรผันตามปริมาณการใชไ้ฟฟ้าจริงของลูกคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่ โดยปริมาณ

การใชไ้ฟฟ้าอา้งอิงตามประมาณการของวิศวกรของบริษัทฯ ซึ่งประเมินจากกิจกรรม
การด าเนินงานของลูกคา้ที่จะมาใช้บริการพืน้ที่ โดยก าหนดให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงที่ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูง (Peak) จ านวน 4.21 บาทต่อกิโลวัตต ์และในช่วงที่
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าปกติ (Off-peak) จ านวน 2.63 บาทต่อกิโลวตัต ์อา้งอิงจากอตัรา
ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ประเภทท่ี 3 กิจการขนาดกลาง โดยมีสมมติฐานให้
มีการเติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

2) ค่าน า้ แปรผนัตามปริมาณการใชน้ า้จริงของลกูคา้ที่ใชบ้ริการพืน้ที่ โดยปริมาณการใช้
น ้าอ้างอิงตามประมาณการของวิศวกรของบริษัทฯ ซึ่งประเมินจากกิจกรรมการ
ด าเนินงานของลกูคา้ที่จะมาใชบ้ริการพืน้ที่ โดยก าหนดใหอ้ตัราค่าน า้ประปามีตน้ทุน 
24.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และค่าน ้าดิบมีต้นทุน 14.00 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
อา้งอิงจากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องก าหนดอตัราค่าน า้ดิบ 
และน า้ประปาในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยมีสมมติฐานใหม้ีการเติบโตที่รอ้ยละ 
1.50 ต่อปี 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานอตัราการเติบโตของค่าสาธารณูปโภคที่ใกลเ้คียงกบั
ค่าเฉล่ียเงินเฟ้อในระยะยาวของประเทศไทย เนื่องจากเงินเฟ้อเป็นการวดัค่าของการเพิ่มขึน้
ของราคาของสินคา้และบรกิารโดยทั่วไป ซึ่งรวมไปถึงค่าสาธารณปูโภคดว้ยเช่นกนั 

ภาษีทีด่ิน ค านวณตามขนาดที่ดินในอตัราภาษีตามเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด โดยค านวณไดป้ระมาณ 
4.42 ลา้นบาทต่อปี 

ต้นทนุอืน่ และค่าใช้จ่าย
ปันส่วน 

ค่าใชจ้่ายอื่น ประกอบดว้ย  
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1) ค่าธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร โดยในการท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบั กนอ. บริษัท
ฯ  จะตอ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสดเท่ากบัค่าเช่าพืน้ท่ีปีแรก และหนงัสือค า้ประกนัของ
สถาบนัการเงินในประเทศวงเงินเท่ากับค่าเช่าปีแรก โดยหลงัจากผ่านพน้ระยะเวลาเช่า
ไป 5 ปี สามารถเปล่ียนแปลงหลักประกันเป็นหนังสือค า้ประกันทั้งหมดได้ ดังนั้น
ค่าธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัจะประกอบดว้ย 
- 5 ปีแรก วงเงินหนงัสือค า้ประกนัจ านวน 93.69 ลา้นบาท คิดค่าธรรมเนียมหนงัสือ

ค า้ประกันในอตัรารอ้ยละ 1.00 ต่อปี อา้งอิงจากค่าธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัท่ี
บรษิัทฯ ใชก้บัสถาบนัการเงินในอดีต 

- หลังจาก 5 ปีแรก วงเงินหนัง สือค ้าประกันจ านวน 187.38 ล้านบาท คิด
ค่าธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกนัในอตัรารอ้ยละ 1.00 ต่อปี 

2) ค่าประกันภัย ซึ่งเป็นค่าประกันความเสียหายของทรัพยสิ์นที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ซึ่ง
ประมาณวงเงินประกันไว ้100 ลา้นบาท และคิดค่าธรรมเนียมประกันภัยในอตัรารอ้ย
ละ 0.90 อา้งอิงจากค่าประกันภยัที่บริษัทฯ ใชบ้ริการกับสถาบนัการเงินในอดีต ดงันัน้
ค่าใชจ้่ายประกนัภยัจะเท่ากบั 0.90 ลา้นบาทต่อปี 

3) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั ประมาณการไวท้ี่ 0.22 ลา้นบาทต่อปี ค่า
ฝึกอบรมพนักงาน ประมาณการไวท้ี่ 0.18 ลา้นบาทต่อปี  โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีสมมติฐานให้เติบโตที่อตัรารอ้ยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียเงินเฟ้อ
ของประเทศไทยยอ้นหลัง 10 ปีก่อนสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยทั่วไป จะมีอตัราการเติบโต
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียเงนิเฟ้อในระยะยาว เนื่องจากเงินเฟ้อเป็นการวดัค่าของการเพิ่มขึน้
ของราคาของสินคา้ และบรกิารโดยทั่วไป 

4) ค่าใชจ้่ายปันส่วนซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพืน้ที่ที่ไม่ไดน้ ามาใชง้าน ซึ่งในอดีตจะ
ถือเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหาร แต่หากพืน้ที่ดังกล่าวได้น ามาใหบ้ริการ ค่าใชจ้่ายใน
ส่วนนีจ้ะปันส่วนมาเป็นตน้ทุน โดยประมาณการการปันส่วนตามสัดส่วนของการใช้
พืน้ท่ีเพื่อใหบ้รกิารกบัลกูคา้ โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวประมาณการอยู่ที่ 2.43 ลา้นบาทต่อ
เดือน อา้งอิงจากค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือนในปี 2564 โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะถกูปัน
ส่วนระหว่างตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการบรหิารตามอตัราการใชพ้ืน้ท่ีใหบ้รกิาร 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายค านวณตามนโยบายการตดัค่าเส่ือมของบรษิัทฯ 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ตน้ทนุของบรษิัทฯ ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2565 เป็นระยะเวลา 30 ปี สรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ล้านบาท 2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

558.32 1,700.09 1,725.59 1,751.47 1,777.75 1,804.41 1,831.48 1,858.95 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)                  ส่วนที ่3  หนา้ 44 

หน่วย: ล้านบาท 2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) 

3.28 9.99 10.14 10.29 10.45 10.60 10.76 10.92 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ในปัจจบุนั (%) 

9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 

ต้นทุนค่าเช่า                 
พืน้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 28.26 85.33 87.04 88.78 90.85 93.58 96.39 99.28 
อตัราการเติบโต (%) 

 
0.7% 2.0% 2.0% 2.3% 3.0% 3.0% 3.0% 

พืน้ท่ีถมทะเล 2.97 8.92 8.92 8.92 8.92 9.22 9.81 9.81 
อตัราการเติบโต (%)   - - - - 3.3% 6.5% - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัค่าเช่า 1.71 5.14 5.22 5.30 5.38 5.46 5.54 5.62 
อตัราการเติบโต (%)   0.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค 1.48 42.09 42.72 43.36 87.72 89.04 90.37 91.73 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณปูโภค (%) 

87.7% 87.1% 87.1% 87.1% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 

ภาษีท่ีดิน - 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 
ค่าใชจ้่ายปันส่วน และอื่นๆ 1.18 8.99 8.78 8.79 22.19 22.83 23.14 23.15 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10.02 30.07 30.07 30.07 19.77 18.82 5.09 3.65 
รวมต้นทุน 607.22 1,895.04 1,922.89 1,951.40 2,027.45 2,058.38 2,077.01 2,107.53 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 95.7% 94.9% 94.9% 94.9% 92.1% 92.0% 91.6% 91.5% 

 

หน่วย: ล้านบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 
ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

1,886.84 1,915.14 1,943.86 1,973.02 2,002.62 2,032.66 2,063.15 2,094.09 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) 

11.09 11.25 11.42 11.59 11.77 11.95 12.12 12.31 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ในปัจจบุนั (%) 

9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 

ต้นทุนค่าเช่า         
พืน้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 102.26 105.32 108.48 111.74 115.09 118.54 122.10 125.76 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

พืน้ท่ีถมทะเล 9.81 9.81 10.14 10.79 10.79 10.79 10.79 11.15 
อตัราการเติบโต (%) - - 3.3% 6.5% - - - 3.3% 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัค่าเช่า 5.71 5.79 5.88 5.97 6.06 6.15 6.24 6.33 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค 93.11 94.50 95.92 97.36 98.82 100.30 101.81 103.33 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณปูโภค (%) 

87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 

ภาษีท่ีดิน 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 
ค่าใชจ้่ายปันส่วน และอื่นๆ 23.16 23.17 23.50 23.19 23.20 23.21 23.22 23.55 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 3.65 3.65 4.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 
รวมต้นทุน 2,140.03 2,173.06 2,208.28 2,244.73 2,279.41 2,314.66 2,350.49 2,387.60 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 91.6% 91.6% 91.6% 91.9% 91.9% 91.9% 92.0% 92.0% 

 



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)                  ส่วนที ่3  หนา้ 45 

หน่วย: ล้านบาท 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

2,125.51 2,157.39 2,189.75 2,222.60 2,255.93 2,289.77 2,324.12 2,358.98 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) 

12.49 12.68 12.87 13.06 13.26 13.46 13.66 13.86 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ในปัจจบุนั (%) 

9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 

ต้นทุนค่าเช่า         
พืน้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 129.54 133.42 137.42 141.55 145.79 150.17 154.67 159.31 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

พืน้ท่ีถมทะเล 11.87 11.87 11.87 11.87 12.27 13.06 13.06 13.06 
อตัราการเติบโต (%) 6.5% - - - 3.3% 6.5% - - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัค่าเช่า 6.43 6.52 6.62 6.72 6.82 6.93 7.03 7.13 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค 104.88 106.46 108.05 109.67 111.32 112.99 114.68 116.40 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณปูโภค (%) 

87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 

ภาษีท่ีดิน 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 
ค่าใชจ้่ายปันส่วน และอื่นๆ 23.24 23.25 23.26 23.27 23.60 23.29 23.30 23.31 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 
รวมต้นทุน 2,425.02 2,462.65 2,500.91 2,539.80 2,580.06 2,620.72 2,661.59 2,703.13 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 92.1% 92.2% 92.2% 92.3% 92.3% 92.4% 92.5% 92.5% 

 

หน่วย: ล้านบาท 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี (ไม่รวมค่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) 

2,394.37 2,430.28 2,466.74 2,503.74 2,541.29 2,579.41 1,745.40 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย (%) 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 93.8% 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ไม่รวมค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่า) 

14.07 14.28 14.50 14.71 14.93 15.16 10.26 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ในปัจจบุนั (%) 

9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 

ต้นทุนค่าเช่า        
พืน้ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 164.09 169.02 174.09 179.31 184.69 190.23 129.33 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 

พืน้ท่ีถมทะเล 13.06 13.49 14.36 14.36 14.36 14.36 9.58 
อตัราการเติบโต (%) - 3.3% 6.5% - - - - 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัค่าเช่า 7.24 7.35 7.46 7.57 7.69 7.80 5.25 
อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0% 

ตน้ทนุค่าสาธารณปูโภค 118.15 119.92 121.72 123.55 125.40 127.28 86.13 
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
สาธารณปูโภค (%) 

87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 

ภาษีท่ีดิน 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 
ค่าใชจ้่ายปันส่วน และอื่นๆ 23.32 23.66 23.34 23.35 23.37 23.38 15.59 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 4.43 
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หน่วย: ล้านบาท 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

รวมต้นทุน 2,745.37 2,789.07 2,833.27 2,877.66 2,922.80 2,968.69 2,010.39 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 92.6% 92.6% 92.7% 92.8% 92.9% 92.9% 93.0% 

ท่ีมา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าท่ีดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เป็นค่าใชจ้่ายเฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจบนพืน้ท่ี
เช่ากับกนอ. พืน้ที่ประมาณ 291.63 ไร่ ซึ่งจะไม่นับรวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่เก่ียวขอ้งกับพืน้ที่ในส่วนอื่น โดย
สมมติฐานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการขาย ประกอบดว้ย 
1) ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ประมาณการจากปรมิาณขายผลิตภณัฑเ์คมี อา้งอิงจากค่าเฉล่ีย

ยอ้นหลัง 3 ปี เท่ากับ 65.29 บาทต่อตนั โดยในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 56.70 บาทต่อ
ตัน และปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 53.07 บาทต่อตัน และปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 86.09 
บาทต่อตัน อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ไดป้รับผลกระทบจากราคา
น า้มนัท่ีปรบัเพิ่มขึน้ในปัจจุบนัซึ่งคาดว่าเป็นเหตกุารณร์ะยะสัน้ อีกทัง้ ค่าใชจ้่ายในการ
ขนส่งของบริษัทฯ ไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงมากนกัในอดีต โดยมีค่าใชจ้่ายในการขนส่ง
อยู่ที่ 21.82 ลา้นบาทในปี 2564 และ 19.84 ลา้นบาทในปี 2563 และ 26.71 ลา้นบาท
ในปี 2562 

2) ค่าใช้จ่ายพนักงานขาย โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการค่าใช้จ่าย
พนักงานขายให้เติบโตรอ้ยละ 5 ต่อปี จากฐานปี 2564 ซึ่งอัตราเติบโตอ้างอิงตาม
นโยบายของบริษัทฯ ที่ประมาณรอ้ยละ 4 ถึงรอ้ยละ 6 ต่อปี โดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระมีสมมติฐานว่าจะไม่มีการปรบัเปล่ียนจ านวนพนกังานอย่างมีนยัส าคญั 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ก าหนดให้เท่ากับรอ้ยละ 0.27 ของรายไดร้วม อ้างอิงจาก
สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายอื่นต่อรายไดร้วมเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 3 ปี
ย้อนหลัง เท่ากับ 26.23 ลา้นบาทในปี 2564 และ 24.90 ลา้นบาทในปี 2563 และ 33.55 
ลา้นบาทในปี 2562 ซึ่งค่าใชจ้่ายในการขาย (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) ตาม
ประมาณการนัน้ค่อนขา้งใกลเ้คียงกับค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2562 ก่อนสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโควิด-19 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใชจ้่ายพนกังาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1) ค่าใชจ้่ายพนกังานในปัจจบุนั โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการค่าใชจ้่าย

พนกังานในปัจจุบนัใหเ้ติบโตรอ้ยละ 5 ต่อปี จากฐานปี 2564 อา้งอิงตามนโยบายของ
บรษิัทฯ 

2) ค่าใชจ้่ายพนักงานใหม่ส าหรับการให้บริการพืน้ที่เพิ่มเติม โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ประมาณการในส่วนของเงินเดือนเท่ากับค่าเฉล่ียเงินเดือนในปัจจุบันของ 
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บริษัทฯ และใหม้ีการเติบโตรอ้ยละ 5 ต่อปี อา้งอิงตามนโยบายของบริษัทฯ ส่วนเงิน
ประกันสังคมและสวัสดิการก าหนดให้คงที่ตลอดการประมาณการ และประมาณ
การเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพและโบนสัพนกังานท่ีรอ้ยละ 20 ของเงินเดือน 

ค่าเช่าส านักงาน ค่าเช่าส านกังานพืน้ที่ 20 ตารางเมตร มีค่าเช่ารายเดือน 1,000 บาทต่อตารางเมตร โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานให้ค่าเช่าส านักงานเติบโตที่อัตรารอ้ยละ 3 ต่อปี ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัค่าเฉล่ียอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศยอ้นหลงั 10 ปีก่อน
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
ส านักงาน และอืน่ๆ 

- ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าสาธารณปูโภคอยู่ที่ 0.03 ลา้นบาทต่อเดือน 
อา้งอิงจากค่าสาธารณูปโภคในปี 2564 และก าหนดใหเ้ติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี ซึ่ง
ใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียเงินเฟ้อของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปีก่อนสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโควิด-19 

- ค่าบริการทางวิชาชีพ ประมาณการอยู่ที่ 0.24 ลา้นบาทต่อเดือน อา้งอิงจากปี 2564 
และก าหนดใหเ้ติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

- ค่าใชจ้่ายส านกังาน ประมาณการอยู่ที่ 0.03 ลา้นบาทต่อเดือน อา้งอิงจากปี 2564 และ
ก าหนดใหเ้ติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

- ค่าใชจ้่ายในการบริหารอื่นๆ ประมาณการอยู่ที่ 1.15 ลา้นบาทต่อเดือน อา้งอิงจากปี 
2564 โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว เช่น ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
เป็นตน้ และก าหนดใหเ้ติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
โดยทั่วไป จะมีอัตราการเติบโตใกลเ้คียงกับค่าเฉล่ียเงินเฟ้อในระยะยาว เนื่องจากเงินเฟ้อ
เป็นการวดัค่าของการเพิ่มขึน้ของราคาของสินคา้และบรกิารโดยทั่วไป 

ค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่กี่ยวข้องกับทรัพยส์ิน 

ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์น ประมาณการอยู่ที่ 1.15 ลา้นบาทต่อเดือน 
อา้งอิงจากปี 2564 และก าหนดใหเ้ติบโตที่รอ้ยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียเงินเฟอ้
ของประเทศไทยยอ้นหลงั 10 ปีก่อนสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยสิ์น ซึ่งเป็น
ค่าใชจ้่ายโดยทั่วไปจะมีอตัราการเติบโตใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียเงินเฟ้อในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายปันส่วนส าหรับ
พืน้ทีท่ีไ่ม่ได้ใชง้าน 

ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพืน้ที่ที่ไม่ไดน้ ามาใชง้านและถกูปันส่วนเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
ประมาณการอยู่ที่ 2.43 ลา้นบาทต่อเดือน อา้งอิงจากค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 12 เดือนในปี 2564 
โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะถกูปันส่วนระหว่างตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยในการบรหิารตามอตัราการ
ใชพ้ืน้ท่ีใหบ้รกิาร 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายค านวณตามนโยบายการตดัค่าเส่ือมของบรษิัทฯ 

จากสมมติฐานขา้งตน้ ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจบนพืน้ที่ เช่ากับ
กนอ. พืน้ท่ีประมาณ 291.63 ไร ่ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2565 เป็นระยะเวลา 30 ปี สรุปไดด้งันี ้
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หน่วย: ล้านบาท 2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

ค่าใช้จ่ายในการขาย                 
ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 9.01 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 2.42 7.64 7.82 8.02 8.53 8.76 8.97 9.20 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 11.44 34.68 34.86 35.06 35.58 35.80 36.02 36.25 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 1.8% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                 
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 10.89 34.29 36.00 37.79 39.68 41.66 43.74 45.92 
อตัราการเติบโต (%) 

 
5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

ค่าเช่าส านกังาน 0.08 0.25 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 
อตัราการเติบโต (%) 

 
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการ 
ค่าใชจ้่ายส านกังาน และอื่นๆ 

1.61 4.89 4.97 5.04 5.12 5.19 5.27 5.35 

อตัราการเติบโต (%) 
 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์ิน 

4.62 14.06 14.27 14.49 14.70 14.92 15.15 15.37 

อตัราการเติบโต (%) 
 

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าใชจ้่ายปันส่วนส าหรบัพืน้ท่ีท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน 

9.34 22.58 22.80 22.80 9.41 9.08 9.41 9.41 

อตัราการเติบโต (%) 
 

(19.4%) 1.0% - (58.7%) (3.5%) 3.6% - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26.53 76.06 78.29 80.38 69.18 71.14 73.85 76.35 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 4.2% 3.8% 3.9% 3.9% 3.1% 3.2% 3.3% 3.3% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.20 5.64 4.75 5.75 2.32 3.00 2.00 3.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

40.17 116.38 117.90 121.19 107.07 109.94 111.87 115.60 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 6.3% 5.8% 5.8% 5.9% 4.9% 4.9% 4.9% 5.0% 
 

หน่วย: ล้านบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

ค่าใช้จ่ายในการขาย         
ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 9.44 9.69 9.96 10.22 10.49 10.78 11.08 11.39 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 36.49 36.74 37.00 37.26 37.54 37.82 38.12 38.44 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 48.22 50.63 53.15 55.81 58.60 61.52 64.60 67.82 
อตัราการเติบโต (%) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

ค่าเช่าส านกังาน 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการ 
ค่าใชจ้่ายส านกังาน และอื่นๆ 

5.43 5.51 5.60 5.68 5.76 5.85 5.94 6.03 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์ิน 

15.61 15.84 16.08 16.32 16.56 16.81 17.06 17.32 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
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หน่วย: ล้านบาท 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 

ค่าใชจ้่ายปันส่วนส าหรบัพืน้ท่ีท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน 

9.41 9.41 9.08 9.41 9.41 9.41 9.41 9.08 

อตัราการเติบโต (%) - - (3.5%) 3.6% - - - (3.5%) 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78.96 81.70 84.23 87.54 90.67 93.94 97.37 100.62 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 3.4% 3.4% 3.5% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.9% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

117.45 121.43 123.23 127.80 130.21 134.77 137.49 142.06 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 5.0% 5.1% 5.1% 5.2% 5.2% 5.4% 5.4% 5.5% 
 

หน่วย: ล้านบาท 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 
ค่าใช้จ่ายในการขาย         
ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 11.71 12.04 12.39 12.74 13.13 13.51 13.91 14.33 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 38.75 39.08 39.43 39.79 40.17 40.55 40.95 41.37 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ค่าใชจ้่ายพนกังาน 71.21 74.77 78.50 82.42 86.54 90.87 95.41 100.07 
อตัราการเติบโต (%) 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.9% 

ค่าเช่าส านกังาน 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการ 
ค่าใชจ้่ายส านกังาน และอื่นๆ 

6.12 6.21 6.30 6.40 6.49 6.59 6.69 6.79 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์ิน 

17.58 17.84 18.11 18.38 18.66 18.94 19.22 19.51 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าใชจ้่ายปันส่วนส าหรบัพืน้ท่ีท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน 

9.41 9.41 9.41 9.41 9.08 9.41 9.41 9.41 

อตัราการเติบโต (%) 3.6% - - - (3.5%) 3.6% - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.70 108.62 112.73 117.03 121.21 126.25 131.18 136.25 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 4.0% 4.1% 4.2% 4.3% 4.3% 4.5% 4.6% 4.7% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

145.45 150.71 154.16 159.82 163.38 169.80 174.14 180.63 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.8% 6.0% 6.0% 6.2% 
 

หน่วย: ล้านบาท 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย        
ค่าใชจ้่ายในการขนส่ง 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 18.03 
ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น 14.76 15.23 15.69 16.18 16.69 17.23 11.85 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 41.81 42.27 42.73 43.23 43.74 44.27 29.88 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
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หน่วย: ล้านบาท 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน 104.86 109.89 115.17 120.72 126.54 132.65 92.72 
อตัราการเติบโต (%) 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 

ค่าเช่าส านกังาน 0.49 0.50 0.52 0.53 0.55 0.57 0.39 
อตัราการเติบโต (%) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

ค่าสาธารณปูโภค ค่าบริการ 
ค่าใชจ้่ายส านกังาน และอื่นๆ 

6.89 7.00 7.10 7.21 7.32 7.42 5.02 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าซ่อมแซมและค่าใชจ้่ายท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัทรพัยส์ิน 

19.80 20.10 20.40 20.71 21.02 21.33 14.44 

อตัราการเติบโต (%) 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 
ค่าใชจ้่ายปันส่วนส าหรบัพืน้ท่ีท่ี
ไม่ไดใ้ชง้าน 

9.41 9.08 9.41 9.41 9.41 9.41 6.27 

อตัราการเติบโต (%) - (3.5%) 3.6% - - - - 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 141.45 146.57 152.60 158.57 164.83 171.38 118.83 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 4.8% 4.9% 5.0% 5.1% 5.2% 5.4% 5.5% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 - 
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร 

185.26 191.84 197.33 203.80 209.57 216.66 148.72 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม (%) 6.2% 6.4% 6.5% 6.6% 6.7% 6.8% 6.9% 

ท่ีมา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าท่ีดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 

5. ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายลงทนุ อา้งอิงจากประมาณการของบรษิทัฯ รวมถึงการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ และอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีต ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ระบบไฟฟ้าและระบบ
ควบคุม (Power Supply 
and Control System) 

จ านวน 26.47 ลา้นบาท อา้งอิงจากประมาณการของบริษัทฯ โดยค่าติดตัง้ระบบไฟฟ้าและ
ระบบควบคุม ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้าและสายเคเบิล  อุปกรณ์จ่ายไฟ 
(Power Supply) สถานี ไฟฟ้าย่อย (Electrical Substation) สวิตช์เ กียร์ (Switchgear) 
อุปกรณ์ควบคุม (Control System) ค่าใช้จ่ายส าหรับการติดตั้ง และค่าก่อสรา้งอาคาร
ควบคุม เป็นต้น โดยระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมใช้ส าหรับถังบรรจุเคมีภัณฑ์ รวมถึง
ส าหรบัรองรบัการใหบ้รกิารพืน้ท่ีกบัลกูคา้ 

ระบบน ้า (Water System) จ านวน 30.50 ลา้นบาท อา้งอิงจากประมาณการของบรษิัทฯ โดยระบบน า้ ประกอบดว้ย ถงั
น า้ดิบ (Water Tank) ระบบโครงสรา้ง ระบบตกตะกอน (Clarifier System) และท่อส่งน า้ 
เป็นตน้ 

ระบบดับเพลิง (Fire 
Protection System) 

จ านวน 31.84 ลา้นบาท โดยระบบดบัเพลิง ประกอบดว้ย ป้ัมดบัเพลิง (Fire Pump) ท่อส่ง
น า้ (Pipeline) ป้ัมน า้ (Water Pump) และอปุกรณส์ าหรบัระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมทีด่นิ 

จ านวน 4 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าจดัเตรียมที่ดินและการลอ้มรัว้ 
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ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ จ านวน 16.65 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าวิศวกรส าหรบัการติดตัง้ ค่าใบอนุญาตต่างๆ จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และส ารองค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและค่าตดิตัง้
ทดแทนเคร่ืองจักรและ
อุปกรณต์่างๆ 

ประมาณการอยู่ที่  30.00 ลา้นบาท ทุก 10 ปี เพื่อเป็นการบ ารุงรกัษาและค่าติดตัง้ทดแทน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณต์่างๆ 
รวมถึงการบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคมุ ระบบน า้ และระบบดบัเพลิง เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
ส านักงานและ
ยานพาหนะ 

ประมาณการอยู่ที่  5.00 ลา้นบาท ทุก 2 ปี โดยอ้างอิงจากค่าใชจ้่ายในอดีต ซึ่งค่าใชจ้่าย
อุปกรณส์ านกังานและยานพาหนะ เป็นค่าอุปกรณส์ านกังานและยานพาหนะทั่วไปส าหรบั
การติดต่อประสานงานกบัลกูคา้และหน่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอุปกรณส์ าหรบัการ
ท างานในส่วนงานต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรซ์อฟแวร ์กลอ้งดิจิตอล กลอ้ง
วงจรปิด และอปุกรณอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

ที่มา:  ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการจากผูบ้ริหาร 

6. ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอา้งอิงสมมติฐานค่าเส่ือมราคาตามนโยบายทางบญัชีของบริษัทฯ และประมาณการโดย
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยค่าเส่ือมราคาค านวณดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ ซึ่งอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
ของสินทรพัยม์ีดงันี ้

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน    30 ปี 
อาคารและโรงงาน    5 – 30 ปี 
ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน  5 – 10 ปี 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์   5 – 20 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณส์ านกังาน 5 – 6 ปี 
ยานพาหนะ    5 ปี 
คอมพิวเตอรซ์อฟแวร ์   5 ปี 

7. เงนิทุนหมุนเวียน 

เงินทนุหมนุเวียน ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ารคา้ ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ สินคา้คงเหลือ และเจา้หนีก้ารคา้ โดยที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนวนัของเงินทนุหมนุเวียนโดยอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีตและนโยบายของบรษิัทฯ ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้    30 วนั 
สินคา้คงเหลือ    30 วนั 
เจา้หนีก้ารคา้    30 วนั 

จ านวนวันโดยเฉล่ียที่สามารถเรียกเก็บหนีจ้ากลูกหนีก้ารคา้อ้างอิงจากระยะเวลาในการเรียกเก็บค่า สินคา้และ
ค่าบรกิารกบัลกูคา้ จ านวนวนัโดยเฉล่ียของสินคา้คงเหลืออา้งอิงจากระยะเวลาของการหมนุเวียนของสินคา้ผลิตภณัฑเ์คมีของ
บริษัทฯ และจ านวนวันโดยเฉล่ียที่จ่ายช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีก้ารคา้อา้งอิงจากระยะเวลาในการช าระค่าบริการต่างๆ ใหก้ับ 
กนอ. และเจา้หนีก้ารคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ค่าบ ารุงรกัษา ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่าสาธารณปูโภค ค่าเช่าส านกังาน และค่าใชจ้่าย
ส านกังาน เป็นตน้ 
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โดยค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ ไดแ้ก่ ค่าเช่าจ่ายใหก้บักนอ. ล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 1 ปี ค่าธรรมเนียมหนงัสือค า้ประกัน 
และค่าประกนัภยั เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีลูกหนีอ้ื่นส่วนหนึ่งที่เป็นลูกหนีจ้ากการขายสิทธิในการเช่าพืน้ที่ในปี 2564 โดยลูกหนีร้าย
ดงักล่าวจะช าระเงินกอ้นสดุทา้ยจ านวน 113.69 ลา้นบาท ในเดือนตลุาคม ปี 2565 

8. เงนิมัดจ า 

ในการท าสัญญาเช่าพืน้ที่กับ กนอ. บริษัทฯ จะตอ้งวางหลักประกันเป็นเงินสดเท่ากับค่าเช่าพืน้ที่ปีแรกจ านวนเงิน
ประมาณ 93.69 ลา้นบาท (โดยเป็นเงินมดัจ าส าหรบัพืน้ท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิจ านวน 276.09 ไร่ จ านวนเงินประมาณ 84.77 ลา้น
บาท และประมาณการเงินมัดจ าส าหรับพืน้ที่ถมทะเลที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ จ านวน 15.53 ไร่ จ านวนเงิน
ประมาณ 8.92 ลา้นบาท) โดยจะไดร้บัคืนเมื่อครบก าหนด 5 ปี และสมมติฐานใหว้างหลกัประกันดว้ยหนงัสือค า้ประกันของ
ธนาคารพาณิชยต์่อไป 

9. ภาษี 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระก าหนดอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของก าไรก่อนหกัภาษี และพิจารณาขาดทุนสะสมทางภาษี
ยกมาอายไุม่เกิน 5 ปี 

10. เงนิกู้ยืมและดอกเบีย้จ่าย 

จากประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร บริษัทฯ ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งกูย้ืมเงิน
เพิ่มเติมส าหรบัการท าสญัญาเช่ากบักนอ. และค่าใชจ้่ายลงทนุอื่นๆ เนื่องจากบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ จากเงิน
สดคงเหลือในปัจจุบัน และกระแสเงินสดจากลูกหนีจ้ากการขายสิทธิในการเช่าพืน้ที่ในปี 2564 ที่จะทยอยรบัช าระเงินในปี 
2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ไดป้ระมาณการการกูย้ืมเงินเพิ่มเติม โดยก าหนดให้บริษัทฯ มีเงินกูย้ืมคงคา้ง
จ านวน 154.27 ลา้นบาท ซึ่งเป็นวงเงินทรสัตร์ีซีทส าหรบัการประกอบธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และมีอตัราดอกเบีย้ที่รอ้ยละ 4.25 
ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

11. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดร้วมกระแสเงินสดจากการด าเนินงานปรบัดว้ยอตัราคิดลด ซึ่งค านวณจากอตัราตน้ทนุ
ทางการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: 𝐾𝑒 ) ของบรษิัทฯ ที่รอ้ยละ 13.92 

การค านวณ 𝐾𝑒  เป็นดงัตารางดา้นล่างนี:้ 

Cost of Equity: 𝐾𝑒  = 𝑅𝑓 +  𝛽𝑙 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

โดยที:่   
Risk Free Rate: 𝑅𝑓  = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ปราศจากความเสี่ยงอยู่ที่รอ้ยละ 1.66 ต่อปี (ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2565) 

ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงรายวนัยอ้นหลงั 3 ปี 1/ ซึ่งอตัรา
ดงักล่าวเป็นอตัราผลตอบแทนที่อา้งอิงการลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปีของประเทศไทย 2/ 

Levered Beta: 𝛽𝑙  
  ค่าสมัประสิทธิ์เพ่ือสะทอ้นความเสี่ยงของการลงทนุซึ่งเท่ากบั 1.13 

Market Return: 𝑅𝑚 = อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ที่รอ้ยละ 12.51 ต่อปี (ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2565) 
ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายวนัยอ้นหลงั 3 ปี 1/ 
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Market Premium: 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงอยู่ที่รอ้ยละ  
10.85 (ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2565) ซึ่งค านวณจากค่าเฉลี่ยของส่วนต่างของอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงั
กบัอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงรายวนัยอ้นหลงั 3 ปี 1/ 

ที่มา:  ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2565 
หมายเหต:ุ  1/  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานโดยใช้ช่วงระยะเวลายอ้นหลัง 3 ปี เนื่องจากพิจารณาว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถสะท้อนผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับในปัจจุบัน และมุมมองของนักลงทุนต่อ
ลกัษณะเฉพาะของตลาด และยงัสามารถสะทอ้นความเสี่ยงของสภาวะธุรกิจในปัจจบุนัไดด้ี 

 2/  ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระอา้งอิงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุที่ปราศจากความเสี่ยง (𝑅𝑓) จากพนัธบตัรรฐับาลประเภทอาย ุ10 
ปี เนื่องจากพันธบัตรชนิดนีมี้สภาพคล่องซือ้ขายที่ดีจึงสะท้อนมุมมองในอุปสงค์และอุปทานผ่านอัตราผลตอบแทนไดด้ีกว่า
พนัธบตัรรฐับาลประเภทอ่ืน 

การค านวน Levered Beta ของบริษัทฯ 
การค านวน Levered Beta (𝛽𝑙  

) ของบริษัทฯ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระค านวณจากค่าเฉล่ียของ Unlevered Beta 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ และปรบัดว้ยอตัราหนีสิ้นต่อผู้
ถือหุน้เพื่อสะทอ้นความเส่ียงของบรษิัทฯ 

โดยการค านวณ Levered Beta เป็นดงันี ้

Levered Beta: 𝛽𝑙  
 = 𝛽𝑢 × (1 + (1 − 𝑡)(𝐷/𝐸) ) 

โดยที่:   

𝛽𝑢 = ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของผลตอบแทนของตลาดทรพัยฯ์ เปรียบเทียบกบัผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลงึกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.58 

𝑡 = ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล อยู่ที่รอ้ยละ 20 

𝐷/𝐸 = อตัราหนีส้ินต่อผูถ้ือหุน้ อยู่ที่ 1.18 1/2/ 

หมายเหต:ุ  1/ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
 2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใช้อัตราหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ในการค านวณ Levered Beta เพื่อใหส้ามารถ

สะทอ้นความเสี่ยงจากโครงสรา้งเงินทนุของบริษัทฯ ในภาพรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีผลต่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ และเพ่ือใหส้ะทอ้น
ถึงผลตอบแทนที่คาดหวงัของผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

จากการค านวณดงักล่าว ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระไดค้่า Levered Beta เท่ากบั 1.13 

ตารางค่าเฉลี่ย Unlevered Beta 

ค่าเฉล่ียของ Unlevered Beta ค านวณจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มีรายไดจ้ากธุรกิจคลา้ยคลงึกนั
กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจจัดซือ้และจ าหน่ายเคมีภัณฑท์างอุตสาหกรรม และ/หรือใหเ้ช่าและ
บรกิารพืน้ท่ีในเขตอตุสาหกรรม ซึ่งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเลือกใช ้Unlevered Beta ที่ค  านวณจากค่าเฉล่ียของกลุ่มบรษิัทท่ี
ประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกัน (รวมถึงบริษัทฯ) เนื่องจากเพื่อใหส้ะทอ้นถึงความเส่ียงและผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวงัใน
ภาพรวมโดยไม่จ ากดัเฉพาะบรษิัทใดบรษิัทหนึ่ง ส าหรบัการลงทนุในธุรกิจประเภทดงักล่าว โดยสรุปการค านวณไดด้งันี ้

ล าดับ บริษัทจดทะเบียน ช่ือย่อหลักทรัพย ์ Unlevered Beta1/ 
1 บริษัท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) AMATA 0.80 
2 บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส ์จ ากดั (มหาชน) GC 0.29 
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ล าดับ บริษัทจดทะเบียน ช่ือย่อหลักทรัพย ์ Unlevered Beta1/ 
3 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) GGC 1.16 
4 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) NFC 0.33 
5 บริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) NNCL 0.62 
6 บริษัท พาโตเคมีอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) PATO 0.52 
7 บริษัท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ROJNA 0.48 
8 บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จ ากดั (มหาชน) TCCC 0.59 
9 บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) UAC 0.53 

10 บริษัท สวนอตุสาหกรรม วินโคสท ์จ ากดั (มหาชน) WIN 0.50 
ค่าเฉล่ีย 0.58 

ที่มา:  ขอ้มลูจาก Bloomberg ณ วนัที่ 12 พ.ค. 2565 
หมายเหต:ุ  1/  Unlevered Beta ค านวณจากขอ้มูล Beta ของข้อมูลรายวันในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี (ที่มา: Bloomberg) โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีสมมติฐานโดยใช้ช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปี เนื่องจากพิจารณาว่าช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมที่สามารถสะทอ้นผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะไดร้บัในปัจจุบัน และมุมมองของนักลงทุนต่อลกัษณะเฉพาะของ
ตลาด และยงัสามารถสะทอ้นความเสี่ยงของสภาวะธุรกิจในปัจจบุนัไดด้ี
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3.2.2  ผลการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 

1. ประมาณการก าไรขาดทุน 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการก าไรขาดทนุ ตามตารางดา้นล่างนี ้

หน่วย: ล้านบาท 2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายได ้ 634.29 1,997.73 2,026.26 2,056.65 2,201.72 2,236.95 2,268.26 2,302.29 2,336.82 2,371.87 2,409.83 
ตน้ทนุ (607.22) (1,895.04) (1,922.89) (1,951.40) (2,027.45) (2,058.38) (2,077.01) (2,107.53) (2,140.03) (2,173.06) (2,208.28) 
ก าไรข้ันต้น 27.07 102.69 103.36 105.25 174.27 178.57 191.26 194.75 196.79 198.82 201.55 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (40.17) (116.38) (117.90) (121.19) (107.07) (109.94) (111.87) (115.60) (117.45) (121.43) (123.23) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (13.10) (13.69) (14.54) (15.94) 67.19 68.64 79.39 79.15 79.34 77.38 78.32 
ดอกเบีย้จ่าย (2.44) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (15.55) (21.02) (21.87) (23.27) 59.87 61.31 72.06 71.82 72.01 70.05 70.99 
ภาษี - - - - - (12.26) (14.41) (14.36) (14.40) (14.01) (14.20) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (15.55) (21.02) (21.87) (23.27) 59.87 49.05 57.65 57.46 57.61 56.04 56.79 

 

หน่วย: ล้านบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 
รายได ้ 2,443.56 2,480.22 2,517.42 2,555.18 2,596.07 2,632.41 2,671.90 2,711.98 2,752.66 2,796.71 2,835.85 
ตน้ทนุ (2,244.73) (2,279.41) (2,314.66) (2,350.49) (2,387.60) (2,425.02) (2,462.65) (2,500.91) (2,539.80) (2,580.06) (2,620.72) 
ก าไรข้ันต้น 198.83 200.81 202.76 204.69 208.47 207.39 209.24 211.06 212.85 216.64 215.13 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (127.80) (130.21) (134.77) (137.49) (142.06) (145.45) (150.71) (154.16) (159.82) (163.38) (169.80) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 71.03 70.60 67.99 67.20 66.41 61.95 58.54 56.90 53.03 53.27 45.33 
ดอกเบีย้จ่าย (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 63.70 63.27 60.67 59.87 59.08 54.62 51.21 49.58 45.70 45.94 38.01 
ภาษี (12.74) (12.65) (12.13) (11.97) (11.82) (10.92) (10.24) (9.92) (9.14) (9.19) (7.60) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 50.96 50.62 48.53 47.90 47.27 43.69 40.97 39.66 36.56 36.75 30.40 
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หน่วย: ล้านบาท 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

รายได ้ 2,878.39 2,921.57 2,965.39 3,012.85 3,055.02 3,100.85 3,147.36 3,194.57 2,161.66 
ตน้ทนุ (2,661.59) (2,703.13) (2,745.37) (2,789.07) (2,833.27) (2,877.66) (2,922.80) (2,968.69) (2,010.39) 
ก าไรข้ันต้น 216.81 218.44 220.03 223.78 221.75 223.18 224.56 225.88 151.27 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (174.14) (180.63) (185.26) (191.84) (197.33) (203.80) (209.57) (216.66) (148.72) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 42.67 37.81 34.76 31.94 24.41 19.38 14.99 9.22 2.55 
ดอกเบีย้จ่าย (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (4.89) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 35.34 30.48 27.44 24.61 17.09 12.06 7.66 1.90 (2.33) 
ภาษี (7.07) (6.10) (5.49) (4.92) (3.42) (2.41) (1.53) (0.38) - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 28.27 24.39 21.95 19.69 13.67 9.64 6.13 1.52 (2.33) 

ที่มา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าที่ดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เริ่มตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 

2. ประมาณการกระแสเงนิสด 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระมาณการกระแสเงินสด โดยใชข้อ้สมมติฐานในการค านวณกระแสเงินสดสทุธิของผูถื้อหุน้ (Free Cash Flow to Equity) ที่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคต
เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า และอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม ไดแ้ก่ อัตราตน้ทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) ของบริษัทฯ ซึ่ง
สามารถสรุปประมาณการกระแสเงินสดไดด้งันี ้
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หน่วย: ล้านบาท 2565  
(ก.ย.-ธ.ค.)1/ 

2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

รายได ้ 634.29 1,997.73 2,026.26 2,056.65 2,201.72 2,236.95 2,268.26 2,302.29 2,336.82 2,371.87 2,409.83 
ตน้ทนุ (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (597.20) (1,864.97) (1,892.83) (1,921.33) (2,007.67) (2,039.56) (2,071.91) (2,103.89) (2,136.38) (2,169.41) (2,203.63) 
ค่าใชจ้่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (37.97) (110.74) (113.15) (115.44) (104.75) (106.94) (109.87) (112.60) (115.45) (118.43) (121.23) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมและ
ค่าตัดจ าหน่าย 

(0.88) 22.02 20.28 19.88 89.29 90.45 86.48 85.80 84.99 84.03 84.97 

ค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย (12.22) (35.71) (34.82) (35.82) (22.09) (21.82) (7.09) (6.65) (5.65) (6.65) (6.65) 
ก าไรจากการด าเนินงาน (13.10) (13.69) (14.54) (15.94) 67.19 68.64 79.39 79.15 79.34 77.38 78.32 
ภาษี (ไม่รวมดอกเบีย้) - - - - - (13.73) (15.88) (15.83) (15.87) (15.48) (15.66) 
ก าไรจากการด าเนินงานหักภาษี (13.10) (13.69) (14.54) (15.94) 67.19 54.91 63.51 63.32 63.47 61.91 62.66 
บวก: ค่าเสื่อมราคา 12.22 35.71 34.82 35.82 22.09 21.82 7.09 6.65 5.65 6.65 6.65 
หกั: ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (109.46) (5.00) - (5.00) - (5.00) - (5.00) - (5.00) (30.00) 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 48.762/ (8.52) (3.47) (3.52) (13.66) (6.35) (3.75) (4.57) (4.67) (4.76) (6.30) 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินมดัจ า (93.69) 3/ - - - - 93.69 - - - - - 
กระแสเงินสดของบริษัทฯ (155.26) 8.49 16.81 11.36 75.63 159.06 66.85 60.40 64.45 58.80 33.01 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืม - - - - - - - - - - - 
ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิจากภาษี) (2.44) (7.33) (7.33) (7.33) (7.33) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น (157.71) 1.17 9.48 4.03 68.30 153.20 60.99 54.53 58.59 52.93 27.14 
จ านวนปี 0.28 1.28 2.28 3.28 4.28 5.28 6.28 7.28 8.28 9.28 10.28 
อตัราตน้ทนุส่วนของผูถ้ือหุน้ (Ke) 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 
อตัราส่วนลด (Discount Factor) 0.96 0.85 0.74 0.65 0.57 0.50 0.44 0.39 0.34 0.30 0.26 

 

หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าที่ดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 
 2/ รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ในปีแรกส าหรบัการเขา้ท าสญัญาของพืน้ที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จ านวน 84.77 ลา้นบาท และส่วนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินรบัจากลกูหนีจ้ากการขายสิทธิในการเช่าพืน้ที่ และเงินทนุหมนุเวียนอื่นๆ 
 3/ เงินมดัจ าส าหรบัการเขา้ท าสญัญาของพืน้ที่ที่มีเอกสารสิทธิ์จ านวน 84.77 ลา้นบาท ส่วนที่เหลือเป็นการประมาณการเงินมดัจ าส่วนพืน้ที่ถมทะเลที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจประมาณ 8.92 ลา้นบาท 
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หน่วย: ล้านบาท 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 
รายได ้ 2,443.56 2,480.22 2,517.42 2,555.18 2,596.07 2,632.41 2,671.90 2,711.98 2,752.66 2,796.71 2,835.85 
ตน้ทนุ (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (2,238.08) (2,272.76) (2,308.01) (2,343.84) (2,380.95) (2,418.37) (2,456.00) (2,494.26) (2,533.16) (2,573.41) (2,614.07) 
ค่าใชจ้่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (124.80) (128.21) (131.77) (135.49) (139.06) (143.45) (147.71) (152.16) (156.82) (161.38) (166.80) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมและ
ค่าตัดจ าหน่าย 

80.68 79.25 77.64 75.85 76.06 70.59 68.19 65.55 62.68 61.91 54.98 

ค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย (9.65) (8.65) (9.65) (8.65) (9.65) (8.65) (9.65) (8.65) (9.65) (8.65) (9.65) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 71.03 70.60 67.99 67.20 66.41 61.95 58.54 56.90 53.03 53.27 45.33 
ภาษี (ไม่รวมดอกเบีย้) (14.21) (14.12) (13.60) (13.44) (13.28) (12.39) (11.71) (11.38) (10.61) (10.65) (9.07) 
ก าไรจากการด าเนินงานหักภาษี 56.82 56.48 54.39 53.76 53.13 49.56 46.83 45.52 42.43 42.61 36.27 
บวก: ค่าเสื่อมราคา 9.65 8.65 9.65 8.65 9.65 8.65 9.65 8.65 9.65 8.65 9.65 
หกั: ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ (5.00) - (5.00) - (5.00) - (5.00) - (5.00) (30.00) (5.00) 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (4.16) (5.05) (5.15) (5.26) (6.93) (4.62) (5.58) (5.69) (5.81) (7.63) (5.12) 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินมดัจ า - - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดของบริษัทฯ 57.31 60.08 53.89 57.15 50.85 53.59 45.90 48.48 41.27 13.63 35.79 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืม - - - - - - - - - - - 
ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิจากภาษี) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 51.45 54.22 48.03 51.29 44.98 47.73 40.04 42.62 35.41 7.77 29.93 
จ านวนปี 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28 
อตัราตน้ทนุส่วนของผูถ้ือหุน้ (Ke) 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 
อตัราส่วนลด (Discount Factor) 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07 0.06 
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หน่วย: ล้านบาท 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595  
(ม.ค.-ส.ค.)1/ 

รายได ้ 2,878.39 2,921.57 2,965.39 3,012.85 3,055.02 3,100.85 3,147.36 3,194.57 2,161.66 
ตน้ทนุ (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (2,654.94) (2,696.48) (2,738.72) (2,782.42) (2,826.62) (2,871.02) (2,916.15) (2,962.04) (2,005.96) 
ค่าใชจ้่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย) (172.14) (177.63) (183.26) (188.84) (195.33) (201.80) (208.57) (215.66) (148.72) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเส่ือมและ
ค่าตัดจ าหน่าย 

51.32 47.46 43.41 41.58 33.06 28.03 22.64 16.87 6.98 

ค่าเสื่อมและคา่ตดัจ าหน่าย (8.65) (9.65) (8.65) (9.65) (8.65) (8.65) (7.65) (7.65) (4.43) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 42.67 37.81 34.76 31.94 24.41 19.38 14.99 9.22 2.55 
ภาษี (ไม่รวมดอกเบีย้) (8.53) (7.56) (6.95) (6.39) (4.88) (3.88) (3.00) (1.84) (0.51) 
ก าไรจากการด าเนินงานหักภาษี 34.13 30.25 27.81 25.55 19.53 15.51 11.99 7.38 2.04 
บวก: ค่าเสื่อมราคา 8.65 9.65 8.65 9.65 8.65 8.65 7.65 7.65 4.43 
หกั: ค่าใชจ้่ายในการลงทนุ - (5.00) - (5.00) - - - - - 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (6.16) (6.30) (6.43) (8.42) (5.71) (6.83) (6.97) (7.11) 137.38 
หกั: การเปลี่ยนแปลงของเงินมดัจ า - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดของบริษัทฯ 36.62 28.60 30.03 21.77 22.47 17.32 12.67 7.92 143.85 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืม - - - - - - - - - 
ดอกเบีย้จ่าย (สทุธิจากภาษี) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (5.86) (4.89) 
กระแสเงินสดของผู้ถือหุ้น 30.76 22.74 24.16 15.91 16.61 11.46 6.81 2.05 138.97 
จ านวนปี 22.28 23.28 24.28 25.28 26.28 27.28 28.28 29.28 30.28 
อตัราตน้ทนุส่วนของผูถ้ือหุน้ (Ke) 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 13.92% 
อตัราส่วนลด (Discount Factor) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 

ที่มา: ขอ้มลูของบริษัทฯ และประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ 1/ สมมติฐานสญัญาเช่าที่ดินฯ กบั กนอ. ระยะเวลา 30 ปี เร่ิมตน้เดือน กนัยายน 2565 และสิน้สดุอายสุญัญาในเดือนสิงหาคม 2595 
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3. สรุปกรณีฐาน 

จากสมมติฐานข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินบน
สมมติฐานท่ีว่าบรษิัทฯ จะด าเนินธุรกิจบนที่ดินเช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
สรา้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Free Cash Flow to Equity) และคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวดว้ยอตัราคิดลดที่เหมาะสม 
ไดแ้ก่ อตัราตน้ทนุทางการเงนิส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity) ท าใหไ้ดม้าซึ่งมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดสทุธิของผูถื้อหุน้ 
(Equity NPV) รวมถึงค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ของผูถื้อหุน้ดงันี ้

ผลการประเมินมูลค่า หน่วย มูลค่า 
มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) ลา้นบาท 138.05 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) % 24.52 
ระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้ (Payback Period) ปี 5.49 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

4. การวิเคราะหค์วามไวตอ่การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมิน
ความสมเหตสุมผลของราคายตุิธรรมบนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของ 2 ปัจจยัไดแ้ก่ 

(1) การเปล่ียนแปลงของก าไรขัน้ตน้ เพื่อใหไ้ดม้ลูค่าที่ครอบคลมุความผนัผวนของราคาสินคา้และอตัราค่าบริการ
พืน้ที่ โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระสมมติใหม้ีการเปล่ียนแปลงของก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.50 และลดลง
รอ้ยละ 0.50 จากกรณีฐาน 

(2) ตน้ทนุทางการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) เพื่อใหไ้ดม้ลูค่ายตุิธรรมที่ครอบคลมุความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้และผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ สมมติใหม้ีตน้ทุนทางการเงินของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 0.50 และลดลงรอ้ยละ 0.50 จากกรณีฐาน 

ตารางสรุปการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) 

มลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) 

  การเปล่ียนแปลงของต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) 
  -0.50% -0.25% 0.00% +0.25% +0.25% 

 +0.50% 232.76 225.71 218.87 212.22 205.75 

 +0.25% 190.84 184.56 178.46 172.53 166.76 

การเปล่ียนแปลงของก าไรข้ันต้น 0.00% 148.92 143.41 138.05 132.84 127.77 

 -0.25% 107.01 102.26 97.64 93.15 88.78 

 -0.50% 65.09 61.11 57.23 53.46 49.78 
 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) และระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้ (Payback Period) 

 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ของผู้ถือหุ้น (Equity IRR) 
ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้น 

(Payback Period) 

 +0.50% 30.23% 5.18 ปี 

 +0.25% 27.38% 5.33 ปี 
การเปล่ียนแปลงของก าไรข้ันต้น 0.00% 24.52% 5.49 ปี 

 -0.25% 21.62% 5.66 ปี 

 -0.50% 18.61% 5.84 ปี 

ที่มา: ประมาณการโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงของตน้ทนุของส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่มีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนจากการลงทนุและระยะเวลาคืนทนุของผูถ้ือหุน้ 

5. สรุปผลการประเมินมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 

จากการวิเคราะห ์การประเมินมูลค่ายุติธรรมดว้ยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผูถื้อหุน้ 
(Equity NPV) จะมีมูลค่า เท่ากับ 49.78 – 232.76 ลา้นบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้จะมีมลูค่าเท่ากับ 
รอ้ยละ 18.61 – 30.23 และมีระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 5.18 – 5.84 ปี 

จากการวิเคราะหค์่าความไว (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวขา้งตน้ ในทุกกรณีของการเปล่ียนแปลงตน้ทุนส่วนของ
ผูถื้อหุน้ มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก รวมถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้น
การลงทนุ 

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหใ์นกรณีที่ลกูคา้ระยะยาวมาใชพ้ืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกรณี
ฐาน โดยสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของขนาดการใช้พืน้ที่ที่ตกลงกันจากที่ ไดเ้จรจากันไว้ หรือเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงเป็นลกูคา้ระยะยาวรายอ่ืนแทนหากลกูคา้ระยะยาวท่ีเจรจากนัรายแรกสละสิทธ์ิ เป็นตน้ โดยไดว้ิเคราะหก์รณีหาก
มีการใชพ้ืน้ท่ีลดลงรอ้ยละ 25 ซึ่งจะมีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมด (รวมส่วนท่ีท าธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั) เหลือรอ้ยละ 79.02 จากกรณี
ฐานที่รอ้ยละ 86.97 จะไดอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 16.41 ซึ่งยังคงเป็น
อตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ที่รอ้ยละ 13.92 และมีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเป็นบวก คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 25.46 ลา้นบาท ซึ่งยังคงมีความเป็นเป็นไดใ้นการลงทุน อีกทั้ง ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ยงัคงอยู่ที่ประมาณ 5.49 ปี ซึ่งไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั แต่ในทางกลบักนั หากลกูคา้ระยะยาว
มาใชพ้ืน้ท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 ท าใหม้ีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมดเป็นรอ้ยละ 94.92 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุส าหรบัผู้
ถือหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 30.90 และมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 250.24 ลา้น
บาท 
  



รายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ                           บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทหลกัทรพัย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)                  ส่วนที ่3  หนา้ 62 

3.3 ความเหมาะสมของเงือ่นไขของการท ารายการ  

การเข้าท ารายการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครัง้นี ้เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป 
บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขออนุมตัิต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนไดเ้สีย  ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มกับความเห็นที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และมีเงื่อนไขที่ตอ้ง
ด าเนินการตามสญัญาเช่าที่ดินดงันี ้

เง่ือนไขบังคับการที่ส าคัญ ความสมเหตุสมผล 
1) บริษัทฯ ไดร้บัการอนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการจากที่ประชมุ

ผูถ้ือหุน้ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์

ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมี
ขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

2) บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากกนอ. ในการขออนุญาตใช้
สิทธิการเช่าที่ดินและตอ้งด าเนินการตามประกาศ และ
ขอ้ก าหนดของกนอ. 

- เนื่องจากการประกอบกิจการบริเวณนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อยู่ในความดแูล
ของกนอ. ดงันัน้การด าเนินการใดๆ ตอ้งตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากกนอ. ก่อนจึงจะ
สามารถด าเนินการได ้

เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการท า
รายการในคร้ังนีเ้ป็นเงือ่นไขทีมี่ความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัการท ารายการทั่วไป มิไดม้ี
เงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NFC”) ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  13 
พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  ซึ่งก าหนดประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 
2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการต่อสญัญาเช่าที่ดินของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) กบัการนิคมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี (“สัญญาเช่าทีด่ินฯ”) 

โดยการเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดย
มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ย 100 ของ
สินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และบรษิัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่าน
มา ดงันัน้บรษิัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ตอ้งด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ซึ่งที่
ประชึมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย  

ทัง้นี ้สามารถสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดด้งันี ้

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

วัตถุประสงค ์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรด
ก ามะถนั และธุรกิจใหบ้รกิารดา้นต่างๆ เช่น บรกิารคลงัสินคา้ บรกิารดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว บรกิารท่าเทียบเรือบน
พืน้ท่ีเช่าเนือ้ที่ประมาณ 398 ไร ่-0- งาน 38.76 ตารางวา โดยบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวพฒันา
ธุรกิจที่มีศกัยภาพที่จะเพิ่มมลูค่าของกิจการใหเ้ติบโต โดยเนน้การพัฒนาปรบัปรุงทรพัยสิ์นที่มีอยู่เดิมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจบุนัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัและสรา้งโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว 
โดยการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะอยู่บนพืน้ที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดงันัน้ บริษัทฯ จึงพิจารณาต่ออายุสญัญาเช่า
ที่ดินกบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุต่อไปอีก 30 ปี พรอ้มทัง้เมื่อไดพ้ิจารณา
ถึงความคุม้ค่าในการใชป้ระโยชนบ์นพืน้ที่เช่าดงักล่าว บริษัทฯ จึงขอต่อสญัญาเช่าพืน้ที่กับทางกนอ. จ านวนเนือ้ที่ประมาณ 
276 ไร่ -0- งาน 36.17 ตารางวา ส าหรบัพืน้ที่บางส่วนจะด าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยการต่อสญัญาเช่าฯ กับ
ทางกนอ. ในครัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจเดิมไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถขยายธุรกิจดา้นโครงการลาน
ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มันของบริษัทฯ ให้มีการใช้

ส่วนที ่4 สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
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ประโยชนบ์นพืน้ท่ีที่เหลือได ้โดยบริษัทฯ มองว่ากิจการดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวัจากการขยายตวัของตลาดโลกและภมูิภาค 
โดยเฉพาะโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ที่มีการประกอบโครงสรา้งขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออก
ไปยังต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, Assembly & Installation) รวมทั้งการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง
โครงสรา้งและระบบท่อ (Module Maintenance, Modification & Improvement) ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของ
เทคโนโลยี ทัง้ในส่วนของการผลิตปีโตรเลียม รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทน เช่น กังหนัลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นธุรกิจส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการสรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ 
รวมทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิการจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชมุชน บรษิัทฯ จึงไดพ้ิจารณาต่อสญัญาเช่าฯ ดงักล่าว 

เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการเข้าท ารายการ 

ขอ้ดีของการท ารายการ 

▪ เป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมที่ไดร้บัความนิยมจากผูป้ระกอบกิจการหลายแห่ง 
▪ เป็นการป้องกนัความเส่ียงจากการไม่สามารถหาพืน้ท่ีในการด าเนินธุรกิจต่อไปได ้หากไม่มีการเช่าพืน้ท่ีเดิมต่อ 
▪ บรษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
▪ เป็นโอกาสที่จะไดร้บัผลตอบแทนที่ดีจากการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. 
▪ บรษิัทฯ ไดร้บัอตัราค่าเช่าจากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ท่ีเหมาะสม 
▪ เพิ่มโอกาสในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
▪ เป็นการเขา้ท ารายการท่ีมีผลตอบแทนที่คุม้ค่า 

ขอ้ดอ้ยของการท ารายการ 

▪ มีภาระในการเปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
▪ บรษิัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งินส าหรบัการเช่าที่ดินกบักนอ.ที่สงู 

เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการไมเ่ข้าท ารายการ 

ขอ้ดีของการไม่ท ารายการ 

▪ ไม่มีภาระท่ีตอ้งเจรจาการต่อสญัญาเช่าที่ดินกบัทางกนอ. 
▪ บรษิัทฯ ไม่มีภาระผกูพนัระยะยาวตามสญัญาเช่า 

ขอ้ดอ้ยของการไม่ท ารายการ 

▪ สญูเสียโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 

ความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

▪ ความเส่ียงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณเ์นื่องจากต่ออายสุญัญาล่าชา้ 
▪ ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัของสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว 
▪ ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการใชพ้ืน้ท่ีของบรษิัทฯ 
▪ ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่ 
▪ ความเส่ียงจากการใชบ้รกิารพืน้ท่ีของลกูคา้ลดลง 
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▪ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
▪ ความเส่ียงจากการท่ีไม่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท าสัญญาเช่าทีด่ิน 

ตามที่บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาต่อสญัญาเช่าพืน้ที่จ  านวนเนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา กับทางกนอ. 
ในครัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจเดิมไดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบ
โครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มนัของบริษัทฯ ใหม้ีการใชป้ระโยชนบ์น
พืน้ที่ที่เหลือได ้โดยบริษัทฯ มองว่ากิจการดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวัจากการขยายตวัของตลาดโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะ
โครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ท่ีมีการประกอบโครงสรา้งขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, Assembly & Installation) รวมทั้งการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงโครงสรา้ง
และระบบท่อ (Module Maintenance, Modification & Improvement) ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี 
ทัง้ในส่วนของการผลิตปีโตรเลียม รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทน เช่น กังหนัลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่ งเป็นธุรกิจ
ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการสรา้งโอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทฯ รวมทัง้ยงั
ช่วยส่งเสรมิการจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชมุชน 

โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดเ้ปรียบเทียบอตัราค่าเช่าของพืน้ที่ดงักล่าวกับขอ้มลูตลาดเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
การส ารวจโดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระ ซึ่งค่าเช่าที่บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เป็นค่าเช่าที่ใกลเ้คียงกับค่าเช่าพืน้ที่ใน
นิคมอตุสาหกรรมที่คลา้ยคลงึกนั ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าค่าเช่าที่จะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้สามารถ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าในตลาด ณ ปัจจบุนัได ้

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินความคุม้ค่าของการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินบนสมมติฐานที่ว่าบรษิัทฯ จะด าเนิน
ธุรกิจบนที่ดินเช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี ดว้ยวิธีการประเมินมลูค่าที่สามารถสะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัจากการเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดิน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กรณีฐาน (Base Case) ของมลูค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดสทุธิส่วนของผูถื้อหุน้ (Equity NPV) เท่ากับ 138.05 ลา้นบาท และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถื้อหุน้ 
(Equity IRR) เท่ากบั รอ้ยละ 24.52 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่เกิดขึน้ในอนาคต อนัมีผลกระทบต่อสมมติฐานดงักล่าว 
อาจส่งผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของบรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณห์รือท าใหต้วัแปรต่างๆ ที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า
เปล่ียนแปลงไป และอาจส่งผลต่อเนื่องให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้ (Equity IRR) ที่ประเมินไดต้ามวิธีนีเ้ปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ทัง้นี ้เพื่อประเมินความเป็นไปไดข้องผลลพัธต์่อสมมติฐานในวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด ที่ปรกึษาทางการเงนิ
อิสระไดท้ าการวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ของการประเมินความสมเหตุสมผลของราคา
ยุติธรรมบนกรณีฐาน เพื่อใหค้รอบคลมุถึงช่วงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้  โดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า 
ปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรม มี 2 ปัจจยัคือ (1) อตัราการเปล่ียนแปลงของก าไรขัน้ตน้ และ (2) ตน้ทนุทางการเงนิ
ส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) ทั้งนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดก้ าหนดใหม้ีการเปล่ียนแปลงของอัตราก าไรขัน้ตน้
เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 0.50 เพื่อใหไ้ดม้ลูค่าที่ครอบคลมุความผนัผวนของราคาสินคา้และอตัราค่าบรกิารพืน้ท่ี และ ก าหนดการ
เปล่ียนแปลงของตน้ทนุทางการเงินส่วนของผูถื้อหุน้ (Cost of Equity: Ke) เพิ่มขึน้/ลดลง รอ้ยละ 0.50 เนื่องจากตน้ทนุทางการ
เงินส่วนของผูถื้อหุน้อาจมีความผนัผวน จาก อตัราผลตอบแทนปราศจากความเส่ียง ค่าความแปรปรวนของกิจการต่อตลาด
หลกัทรพัย ์และผลตอบแทนของตลาดฯ ซึ่งจะไดม้ลูค่ายตุิธรรมโดยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผูถื้อ
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หุน้ (Equity NPV) เท่ากับ 49.78 – 232.76 ลา้นบาท อัตราผลตอบแทนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 18.61 – 
30.23 และระยะเวลาคืนทนุของผูถื้อหุน้เท่ากบั 5.18 – 5.84 ปี 

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะหใ์นกรณีที่ลกูคา้ระยะยาวมาใชพ้ืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกรณี
ฐาน โดยสามารถเกิดขึน้ไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของขนาดการใช้พืน้ที่ที่ตกลงกันจากที่ไดเ้จรจากันไว้ หรือเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงเป็นลกูคา้ระยะยาวรายอื่นแทนหากลกูคา้ระยะยาวท่ีเจรจากนัรายแรกสละสิทธ์ิ เป็นตน้ โดยไดว้ิเคราะหก์รณีหาก
มีการใชพ้ืน้ท่ีลดลงรอ้ยละ 25 ซึ่งจะมีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมด (รวมส่วนท่ีท าธุรกิจอยู่ในปัจจบุนั) เหลือรอ้ยละ 79.02 จากกรณี
ฐานที่รอ้ยละ 86.97 จะไดอ้ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนส าหรบัผูถื้อหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 16.41 ซึ่งยังคงเป็น
อตัราผลตอบแทนที่สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) ที่รอ้ยละ 13.92 และมีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเป็นบวก คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 25.46 ลา้นบาท ซึ่งยังคงมีความเป็นเป็นไดใ้นการลงทุน อีกทั้ง ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) ยงัคงอยู่ที่ประมาณ 5.49 ปี ซึ่งไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคัญ แต่ในทางกลบักัน หากลกูคา้ระยะยาว
มาใชพ้ืน้ท่ีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25 ท าใหม้ีอตัราการใชพ้ืน้ท่ีทัง้หมดเป็นรอ้ยละ 94.92 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทนุส าหรบัผู้
ถือหุน้ (Equity IRR) เท่ากับรอ้ยละ 30.90 และมีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 250.24 ลา้น
บาท 

จากการวิเคราะหค์่าความไวต่อการเปล่ียนแปลง (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวขา้งตน้ มลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้เป็นบวก รวมถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของผูถื้อหุน้สงูกว่าตน้ทนุส่วนของผูถื้อหุน้ (Ke) 
ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การต่อสัญญาเช่าทีด่ินฯ มีความเหมาะสม 

ความเหมาะสมของเงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครัง้นี ้ เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามเกณฑไ์ดม้าจ าหน่ายไปฯ ของบริษัทจด
ทะเบียน บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ พรอ้มทัง้เปิดเผยสารสนเทศการท ารายการของบริษัทฯต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ซึ่งบริษัทฯ ตอ้งจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มกับความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อน
วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เพื่อใหก้ารต่อสญัญาเช่าฯ เป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกนอ. 
ซึ่งเป็นผูม้ีอ  านาจในการบริหารจดัการพืน้ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดงันัน้ NFC จึงควรปฏิบตัิตามเงื่อนไขบงัคับ
ก่อน ซึ่งไดแ้ก่ (1) การมีหนังสือแจง้ความประสงคต์่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้า เพื่อให้กนอ. รับทราบ และด าเนินการตาม
ระเบียบ และขอ้กฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป และ (2) การขออนมุตัิใหเ้ขา้ท ารายการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

จากการพิจารณาเงื่อนไขบงัคบัก่อน และเงื่อนไขในการเขา้ท ารายการของบรษิทัฯ ในครัง้นี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่า เงื่อนไขการต่อสญัญาเช่าที่ดินตามหนงัสือแจง้ความประสงคข์องบริษัทฯ และหนงัสือตอบรบัของกนอ. รวมถึง
เงื่อนไขการเขา้ท ารายการภายหลงัการไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติธุรกิจที่มิไดม้ีเงื่อนไขใดที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เสียประโยชน ์
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และจากการพิจารณาขอ้มลูและเหตุผลที่กล่าวในรายงานฉบบันี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผูถื้อ
หุน้ควรอนุมัติการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้

โปรดดสูรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)” หนา้ที่ 3 ของ
รายงานฉบบันี ้

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาขอ้มูล เหตุผล
ประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดน้ าเสนอไวใ้นรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตามการ
ตดัสินใจอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่าได้
ท าหนา้ที่ศกึษา และวิเคราะหข์อ้มลูต่าง ๆ ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐานของขอ้มลู
และการวิเคราะหอ์ย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยของบรษิัทฯ เป็นส าคญั 
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ทัง้นี ้การใหค้วามเห็นในการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ อา้งอิงจากขอ้มลูที่ไดร้บัจากเอกสาร และ/หรือจากการ
สมัภาษณผ์ูบ้ริหารของบรษิัทฯ ตลอดจน ขอ้มลูที่เปิดเผยต่อสาธารณชน และขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระตัง้ขอ้สมมติฐานว่าขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้มีความถูกตอ้งและเป็นจริง ดังนั้น หากขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้ง และ/
หรือไม่เป็นจรงิ และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิ
อิสระในการใหค้วามเห็นในครัง้นี  ้ดว้ยเหตุนีท้ี่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยนัถึงผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวที่อาจ
เกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคตได้ อีกทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
ความเห็นต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ต่อการเขา้ท ารายการดงัรายละเอียดขา้งตน้เท่านัน้ และการใหค้วามเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระนีม้ิไดเ้ป็นการรบัรองผลส าเรจ็ของการเขา้ท ารายการต่าง ๆ  รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรกึษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรบัรองว่าได้
ท าหนา้ที่ศกึษา และวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ ดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดใ้หเ้หตผุลบนพืน้ฐานของขอ้มลู
และการวิเคราะหเ์ที่ยงธรรม โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยของบรษิัทฯ เป็นส าคญั 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นางสาวกฤษพร ขนุจนัทร)์ 
ผูอ้  านวยการ 

ผูค้วบคมุการปฏิบตัิงาน 
ในสายงานท่ีปรกึษาทางการเงิน 

(นางศรีพร สทุธิพงศ)์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูอ้  านวยการ 
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เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินการงาน 
ของ 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ทีม่า: แบบ 56-1 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 

ชื่อบรษิัท :  บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
  NFC Public Company Limited 

ประเภทธุรกิจ :  บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์
2. กำรใหบ้รกิำร 

เลขทะเบียนบรษิัทฯ : 0107538000495 
เว็บไซท ์ : http://www.nfc.co.th 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 88 อำคำร เอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพำรค์แลนด ์
  แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กทม. 10260 
โทรศพัท ์ : (02) 348-0580 
โทรสำร : (02) 348-0579 
ทนุจดทะเบียน : 897,462,271.50 บำท 
  แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,196,616,362 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท 
ทนุท่ีช ำระแลว้ : 815,874,824.25 บำท 
 : แบ่งเป็นหุน้สำมญั 1,087,833,056 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มก่อตั้งครั้งแรกใช้ชื่อว่ำ บริษัท ปุ๋ ยแห่งชำติ จ ำกัด เมื่อวันที่   
11 พฤศจิกำยน 2525 (ภำยใตโ้ครงกำรปุ๋ ยแห่งชำติของทำงภำครฐับำล) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชน
เพื่อท ำกำรผลิตปุ๋ ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้ปุ๋ ยเคมีจำกต่ำงประเทศ มีที่ตัง้ของโครงกำรอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพดุจงัหวดัระยอง และมีทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ลำ้นบำท และไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (BOI) ในปัจจุบนั บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และ
กรดก ำมะถนั และกำรใหบ้ริกำร ไดแ้ก่ กำรใหบ้รกิำรคลงัสินคำ้ กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคำ้เหลว กำรใหบ้รกิำร
ท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง   
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการส าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ปี เหตุการณ ์

2562 1. วนัที่ 9 เมษำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมตัิกำรบอกเลิกสญัญำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดใน SCC เนื่องจำก
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำซือ้ขำยหุน้ยงัไม่แลว้เสรจ็ครบถว้น ซึ่งรวมถึงเง่ือนไข
บงัคบัก่อนที่เป็นหนำ้ที่ในส่วนของผูข้ำยทัง้สองรำยในเรื่องกำรไดร้บัควำมยินยอมจำกเจำ้หนีส้ถำบนักำรเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
ส  ำคญัดว้ย อย่ำงไรก็ดี ในเวลำต่อมำไดเ้กิดเหตุกำรณใ์นทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ SCC ซึ่งก่อใหเ้กิดควำมไม่แน่นอนใน
กำรประกอบกิจกำรของ SCC ซึ่งเกิดจำกขอ้กฎหมำยที่มีแนวปฏิบตัิไม่ชัดเจน และมีกำรเปลี่ยนแนวปฏิบตัิของเจำ้หนำ้ที่ 
โดยยังไม่มีข้อสรุปที่ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดควำมเสี่ย งที่ มีนัยส ำคัญต่อรำยได้และกำรประกอบกิจกำรของ SCC 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงพิจำรณำรวมทัง้ไดป้รกึษำกบัที่ปรกึษำทำงกฎหมำยของบริษัทแลว้ เห็นว่ำเหตกุำรณใ์นทำงลบอย่ำง
มีนัยส ำคญัที่เกิดขึน้ต่อ SCC ดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัท หำกบริษัท
เขำ้ท ำรำยกำรซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนมุตัิกำรบอกเลิกสญัญำซือ้ขำยหุน้ทัง้หมดใน SCC 

2. วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้ไดมี้มติใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100 เขำ้ลงทุนในโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสำหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง เพื่อใหบ้ริกำรคลงัเก็บสินคำ้เหลวส ำหรบั
กำรจดัเก็บน ำ้มนัและใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสใ์นกำรขนส่งน ำ้มนัผ่ำนทำงระบบท่อขนส่ง 

3. วนัที่ 21 มิถนุำยน 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนและช ำระค่ำหุน้เต็มมลูค่ำในบริษัท 
เอ็นเอฟซีที จ ำกดั จ ำนวน 325 ลำ้นบำท เพ่ือรองรบัโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งบริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกดั ไดร้บัอนมุตัิจำก
ที่ประชมุวิสำมญัผูถ้ือหุน้แลว้ เม่ือวนัที่ 21 มิถนุำยน 2562  

4. วนัที่ 19 กรกฎำคม 2562 บริษัทไดช้ ำระค่ำหุน้เพ่ิมทนุ จ ำนวน 325 ลำ้นบำทใหก้บับริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกดั 

5. วันที่ 23 กรกฎำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน จ ำนวน 325 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 326 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทนุใหม่ จ ำนวน 3,250,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อรองรบักำรเพิ่มทนุจำกบริษัท 

6. วนัที่ 25 กรกฎำคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกดั ไดล้งนำมสญัญำเช่ำที่ดินเพ่ือกำรอตุสำหกรรม นิคมอตุสำหกรรมมำบตำ
พุด ระยะเวลำเช่ำ 30 ปี เพื่อประกอบกิจกำรคลังน ำ้มนัเชือ้เพลิงส ำหรบัใหบ้ริกำรกับ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกัด 
ตำมสญัญำบริกำร Storage Facility Services Agreement ระยะเวลำสญัญำบริกำร 12+5 ปี  

7. วนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ไดล้งนำมสญัญำก่อสรำ้งโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง (EPC Contract 
for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบริษัทรำยหนึ่งเพื่อใหเ้ป็นผูร้บัเหมำแบบเบ็ดเสร็จด ำเนินกำรก่อสรำ้งโครงกำรคลงั
น ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยมีก ำหนดกำรก่อสรำ้งแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดด ำเนินกำรภำยในวนัที่ 1 มิถนุำยน 2564   
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ปี เหตุการณ ์

2563 1. วนัที่ 19 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมตัิใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขำ้ลงทุนในโครงกำรพัฒนำพืน้ที่รองรบักำรใหบ้ริกำรผูป้ระกอบกำรประกอบโครงสรำ้งและ
ระบบท่อและผูป้ระกอบกำรรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล ำเลียง โครงสรำ้งแท่นขุดเจำะน ำ้มนั ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสำหกรรม
ทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง เพื่อใหบ้ริกำร
กบัลกูคำ้ที่ตอ้งกำรใชบ้ริกำรพืน้ที่หลงัท่ำทียบเรือและผูป้ระกอบกำรโครงสรำ้งและระบบท่อและผูป้ระกอบกำรลำนประกอบ
และติดตัง้/ลำนรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อล ำเลียง โครงสรำ้งแท่นขดุเจำะน ำ้มนั พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

2. วนัที่ 19 ตุลำคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด 
จ ำนวน 195 ลำ้นบำท เพื่อรองรบัโครงกำรพฒันำพืน้ที่รองรบักำรใหบ้ริกำรผูป้ระกอบกำรประกอบโครงสรำ้งและระบบท่อ
และผูป้ระกอบกำรรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล ำเลียง โครงสรำ้งแท่นขดุเจำะน ำ้มนั 

3. วนัที่ 20 ตุลำคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จ ำนวน 195 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 196 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทนุใหม่ จ ำนวน 1,950,000 หุน้ 
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อรองรบักำรเพิ่มทนุจำกบริษัท 

4. วนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกดั ไดล้งนำมสญัญำเช่ำที่ดินเพ่ือกำรอตุสำหกรรม นิคมอตุสำหกรรม
มำบตำพุด ระยะที่ 1 จ ำนวนประมำณ 50-1-44 ไร่ เพื่อใหบ้ริกำรกับลูกคำ้ที่ตอ้งกำรใชบ้ริกำรพืน้ที่หลังท่ำเทียบเรือและ
ผู้ประกอบกำรโครงสรำ้งและระบบท่อและผู้ประกอบกำรลำนประกอบและติดตั้ง /ลำนรือ้/ตัดแยก ชิน้ส่วนท่อล ำเลียง 
โครงสรำ้งแท่นขดุเจำะน ำ้มนั พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

5. วนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทไดล้งนำมบนัทึกขอ้ตกลงแนบทำ้ยสญัญำเช่ำที่ดินเพ่ือกำรอตุสำหกรรม นิคมอตุสำหกรรม
มำบตำพุด เพื่อคืนสิทธิกำรเช่ำที่ดินบำงส่วนใหก้ับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย จ ำนวนประมำณ 30 ไร่ ซึ่งเป็นไป
ตำมแนวทำงบริหำรจดักำรท่ำเทียบเรือสำธำรณะ นิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ  

6. วนัที่ 3 ธันวำคม 2563 บริษัทไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทุนงวดแรกในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด จ ำนวนรวม 78 ลำ้นบำท 
รวมเป็นทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ทัง้สิน้ 79 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรท ำโครงกำร 

7. วนัที่ 18 ธันวำคม 2563 บริษัทไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เพ่ิมทนุงวดที่ 2 ในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกดั จ ำนวนรวม 39 ลำ้นบำท 
รวมเป็นทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ทัง้สิน้ 118 ลำ้นบำท เพื่อใชใ้นกำรท ำโครงกำร  

2564 1. วนัที่ 14 มกรำคม 2564 บริษัท ไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทุน งวดที่ 3 จ ำนวน 5.85 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ 3 บำท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ทัง้สิน้ 123,850,000 บำท  

2. วนัที่ 14 พฤษภำคม 2564 ที่ประชมุกรรมกำรบริษัท มีมติ อนมุตัิจดัตัง้ บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลำ จ ำกดั ประกอบกิจกำรกำร
บริกำรคลงัสินคำ้เหลวและบริกำรขนส่ง โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) เขำ้ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 100 และมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 1 ลำ้นบำท  

3. วนัที่ 7 กรกฎำคม 2564 บริษัทไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทนุงวดที่ 4 จ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท มูลค่ำหุน้ละ 5 บำท รวมเป็นทนุจด
ทะเบียนช ำระแลว้ทัง้สิน้ 133,600,000 บำท  

4. วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2564 บริษัทไดช้ ำระงวดที่ 5 จ ำนวน 25.35 ลำ้นบำท มลูค่ำหุน้ละ 13 บำท รวมเป็นทนุจดทะเบียนช ำระ
แลว้ทัง้สิน้ 158,9500,000 

5. วันที่ 7 ธันวำคม 2564 ศำลมีค ำสั่งให้ยกเลิกกำรล้มละลำยของบริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด โดยได้มีประกำศเลิกกำร
ลม้ละลำย ในรำชกิจจำนเุบกำ เม่ือวนัที่ 15 กมุภำพนัธ ์2565  
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บรษิัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจหลกัดงัต่อไปนี ้

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั 
2. กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้บริกำรคลังสินคำ้ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และคลังสินค้ำเหลว กำร

ใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์

บริษัทฯ เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท้ี่คลงัสินคำ้เหลวของบริษัทฯ ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พุด เพื่อจดัจ ำหน่ำยและกระจำยสินคำ้ใหก้ับลกูคำ้ในประเทศ ปัจจุบนัเคมีภณัฑห์ลกัที่บริษัทฯจดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั 

• แอมโมเนีย บริษัทฯ น ำเข้ำแอมเนียจำกประเทศมำเลเซีย เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำในประเทศส ำหรับ
อตุสำหกรรมผลิตผงชรูส อตุสำหกรรมผลิตน ำ้ยำงขน้ อตุสำหกรรมควำมเย็น และอตุสำหกรรมผลิตสำรเคมี โดย
จ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลกูคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลกูคำ้ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลำย (End User) 
โดยตรง 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์บริษัทฯท ำกำรผลิตที่โรงงำนในจงัหวดัปทุมธำนี เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ในประเทศ
ส ำหรบัอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ อุตสำหกรรมก ำจดัมลพิษ อุตสำหกรรมยำง และชำวสวนยำงพำรำ 
โดยจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trade) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ั้นปลำย (End 
User) โดยตรง 

• กรดก ำมะถัน บริษัทฯน ำเขำ้กรดก ำมะถันจำกประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกำหลี และประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อ
จ ำหน่ำยใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) ในประเทศ 
 

2. กำรใหบ้รกิำร 

• กำรใหบ้รกิำรคลงัสินคำ้ บรษิัทฯใหบ้รกิำรคลงัสินคำ้ ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรท่ีตอ้งกำรใชพ้ืน้ท่ีส ำหรบักองเก็บวตัถุดิบ 
และสินคำ้ส ำเรจ็รูป ไดแ้ก่ เม็ดพลำสติก ซิลิกำ้ เป็นตน้ เพื่อกำรน ำเขำ้และ/หรือส่งออก หรือจ ำหน่ำย โดยมีพืน้ที่
คลังสินคำ้ให้บริกำรรวมประมำณ 27,920 ตำรำงเมตร รวมถึงบริกำรลำนจัดเก็บสินคำ้ (Open Yard) ไดแ้ก่ 
เครื่องจกัร อปุกรณ ์เป็นตน้ 

• กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคำ้เหลว บริษัทฯใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคำ้เหลวส ำหรบั
จดัเก็บแอมโมเนียและกรดก ำมะถัน ใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรจดัเก็บสินคำ้เหลว และใหบ้ริกำรในกำร
บรหิำรจดักำรสินคำ้คงคลงัใหม้ีปรมิำณเพียงพอกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ รวมถึงใหบ้รกิำรขนถ่ำยสินคำ้เหลว 
เพื่อขนส่งทำงรถยนต ์ปัจจุบันบริษัทฯมีระบบกำรให้บริกำรคลังสินคำ้เหลวขนำดควำมจุรวม 56,835 ตัน 
แบ่งเป็น คลงัสินคำ้ส ำหรบัแอมโมเนีย และกรดก ำมะถนั ขนำดควำมจ ุ21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตำมล ำดบั 

• กำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือ บรษิัทฯใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ ส ำหรบัสินคำ้ของบรษิัทฯ รวมถึงกำรใหบ้รกิำร
ท่ำเทียบเรือแก่กลุ่มลูกคำ้ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซึ่งเป็นสินคำ้ประเภทเทกอง สินคำ้เหลว 
สำมำรถรองรบัเรือสินคำ้ขนำดบรรทุกถึง 60,000 ตนั (DWT) โดยตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรม
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แห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็นครัง้ครำว เช่น เหล็กรีดเย็นชนิดมว้น เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น เหล็กโครงสรำ้ง ถ่ำน
หิน ยิปซั่ม เป็นตน้ รวมถึงกำรใหบ้รกิำรจอดเรือ และใหบ้รกิำรสำธำรณปูโภคต่ำงๆ 

2.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัทไดแ้ก่ 1) บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือเดินทะเลและ
คลังสินคำ้ 2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรคลังสินคำ้เหลว 3) บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ และ 4) บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลำ จ ำกัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้
เหลวและบรกิำรขนส่ง โดยมีโครงสรำ้งของกลุ่มบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ขอ้มลูของบริษัทฯ 

กำรประกอบธุรกจิของบรษิัทย่อยทัง้ 4 บรษิัท มีดงันี ้

1) บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด (“RBT”) ซึ่งประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือเดินทะเลและคลังสินค ำ้ โดยมีทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 764.00 ลำ้นบำท 

2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกัด (“NFCT”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้เหลว โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 326.00 
ลำ้นบำท  

3) บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกัด (“NFCW”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 196.00 ลำ้นบำท 

4) บรษิัท เอ็นเอฟซีที สงขลำ จ ำกดั (“NFCTS”) ซึ่งประกอบธุรกิจใหบ้รกิำรคลงัสินคำ้เหลวและบรกิำรขนส่ง โดยมีทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท 

2.4 โครงสร้างรายได ้

โครงสรำ้งรำยไดร้วมของทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ดงันี ้

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

โครงสร้างรายได ้
2562 2563 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

1.รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์ 1,080.75 91.46  615.68 85.60 
  

1,265.58  
92.77       

- แอมโมเนีย 408.61 37.63 271.85 44.15      351.27    27.76  

- แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 27.06 2.49 28.67 4.66        40.27        3.18  

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
NFC 

บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ำกดั 
NFCT 

บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกดั 
NFCW 

บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลำ 
จ ำกดั NFCTS 

บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกดั 
RBT 

100.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

 
83.25% 
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โครงสร้างรายได ้
2562 2563 2564 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

- กรดก ำมะถนั 645.08 59.40 315.16 51.19     874.04     69.06  
2.รายได้จากการให้บริการ 100.90 8.54 103.61 14.40 98.57        7.23  
- กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 35.77 38.02 39.85 38.46       33.88     34.37  

- กำรใหบ้ริกำรโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคำ้เหลว 54.96 58.42 54.96 53.05        55.78     56.59  
- กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 10.17 10.81 8.80 8.49       8.91      9.04  
รวมรายได ้ 1,181.65 100.00 719.29 100.00 1,364.15 100.00 

ที่มำ : รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินของบริษัทฯ  

3. คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2565 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอก มนตรี สงัขทรพัย ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำย ณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ประธำนกรรมกำรบริหำร/รองประธำนกรรมกำร/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
3. นำย ยงยศ ปำละนติิเสนำ กรรมกำร 
4. นำย วิบลูย ์รศัมีไพศำล กรรมกำร 

5. นำง บงกช รุง่กรไพศำล กรรมกำร 

6. นำย กิจจำ สมญัญำหิรญั กรรมกำร 
7. นำย ณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี กรรมกำร 
8. นำย เสรี วงษ์มณฑำ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำงอำรีย ์เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
10. นำยวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ที่มำ: ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหนงัสือรบัรองของบริษัทฯ 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษัทฯ ตำมหนังสือรบัรอง ฉบับลงวันที่ 19 มกรำคม 2565 คือ นำยณัฐภพ 
รตันสวุรรณทวี นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล นำยกิจจำ สมญัญำหิรญั หรือ นำยณัฐพงษ์ รตันสวุรรณทวี 
กรรมกำรสองในหำ้คนลงลำยมือชื่อรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัทฯ    

4. ผู้ถือหุ้น 

รำยชื่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2565 โดยมีรำยชื่อดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นำยณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี 690,329,994 63.46 
2. บริษัท อินเตอร ์สเปค โกลบอล จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)1/ 176,000,000 16.18 
3. BENTAYGA HOLDINGS LTD 86,000,000 7.91 
4. นำยเอเซีย ภขุนัอนนัต ์ 28,164,000 2.59 
5. นำยปรชัญำ เสริมสขุสกลุชยั 23,885,000 2.20 
6. น.ส.รภทัภร ตรงวงศำ 9,828,400 0.90 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

7. นำยวิสตู กจัฉมำภรณ ์ 9,600,000 0.88 
8. นำยสิตมน องัศธรรมรตัน ์ 5,812,661 0.53 
9. นำยณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี 4,741,302 0.44 
10. นำยอำชวีร ์องัศธรรมรตัน ์ 4,735,900 0.44 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 1,039,097,257 95.51 
ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืนๆ 48,735,799 4.48 
รวม 1,087,833,056 100.00 

ที่มำ: จำกบริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) 

หมำยเหต:ุ 1/ รำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัท อินเตอร ์สเปค โกลบอล จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2565 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นำยธนำกร เกษตรสวุรรณ 12,400,000 99.20 
2. นำงสำวธนพร เกษตรสวุรรณ 50,000 0.40 
3. นำงสำวอรวรำ เกษตรสวุรรณ 50,000 0.40 
รวม 12,500,000 100.00 

ที่มำ: BOL 

5. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของทัง้กลุ่มบรษิัทฯ ณ สิน้ปี 2562 2563 2564 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2565 มีดงันี ้

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ ำนวน % 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 87.50  7.28  108.77  3.82  224.66  6.08  590.53 14.80 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 198.60 16.52   179.03  6.29  612.50  16.57  438.99 11.00 
สินคำ้คงเหลือ 78.49 6.53  41.77  1.47  101.59 2.75   182.71 4.58 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 2.83 0.24 2.10 0.07 - - 1.32 0.03 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวยีนอ่ืน 19.53 1.62  9.39  0.33  21.83  0.59  10.10 0.25 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2.35 0.20 1.70 0.06 12.40 0.34 14.87 0.37 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นหรือกลุ่ม -
สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้ผื่อขำย 

-  -    13.98 0.49    -  -    - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 389.30        32.37     356.74  12.52  972.99  26.32  1,238.55 31.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
      

  
สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 12.92  1.07  12.13 0.43 11.97 0.32  10.82 0.27 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 385.91 32.09 1,318.93 46.31   1,791.93 48.47   1,840.97 46.15 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ -  -         976.97 34.30   848.37 22.95   832.74 20.87 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2.13  0.18 1.52 0.05  0.93 0.02  0.95 0.02 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 8.82  0.73 20.20 0.71  14.80 0.40  16.40 0.41 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ ำนวน % 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 403.39 33.55 161.82 5.68  55.93 1.51   48.82 1.22 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 813.17  67.63  2,491.57 87.48   2,723.94 73.68  2,750.73 68.95 
รวมสินทรัพย ์ 1,202.47  100.00  2,848.31  100.00  3,696.94  100.00  3,989.28 100.00 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  
หนีส้ินหมุนเวียน 

      
  

เงินเบิกเกินบญัช ีและเงินกูย้ืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

83.08 6.91     93.50 3.28  220.88 5.97   427.14 10.71 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียน
อื่น 

152.92 12.72   374.70 13.16   194.31 5.26  264.92 6.64 

ส่วนของหนีส้ินระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

- - - - 66.23 1.79 66.24 1.66 

ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

-  -    41.80 1.47  28.60 0.77     28.92 0.73 

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจ่ำย - - - - 54.19 1.47 54.18 1.36 
ประมำณกำรหนีส้ินหมนุเวียนส ำหรบั
ผลประโยชนพ์นกังำน 

- -  7.30 0.26   6.64 0.18    6..64 0.17 

หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - - - - - - 0.16 0.00 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 235.99 19.63  517.30 18.16   570.86 15.44  848.23 21.26 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
      

  
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 489.17 17.17 1,021.04 27.62 1,021.53 25.61 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - -    884.23  31.03   790.21 21.37    797.93 20.00 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 8.70 0.30 12.19       0.33 9.72        0.24 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียน
ส ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 

10.88 0.90   1.77 0.06 3.89       0.11  4.03        0.10 

ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 18.43 1.53  18.37 0.63 18.30 0.50  18.29 0.46 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3.42 0.29  3.44 0.12  3.54 0.10  3.54 0.09 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 32.72 2.72  1,405.66 49.35  1,849.20 50.02 1,855.06 46.50 

รวมหนีส้ิน 268.72 22.35   1,922.97 67.51  2,420.05 65.46  2,703.29 67.76 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  
ทนุเรือนหุน้ 

      
  

   ทนุจดทะเบียน 897.46 74.63  897.46  31.51  897.46 24.28 897.46 22.50 
   ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 815.88 67.85  815.88  28.64  815.88 22.07 815.88 20.45 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) จำกกำรรวมธรุกิจ
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 

(255.27) (21.23)  (255.27)  (8.96) (255.27) (6.90) (255.27) (6.40) 

ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม 
 

    
 

    
 

      
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 22.55 1.88   24.38  0.86  47.13 1.28  47.13 1.18 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 235.29 19.57  274.95  9.65  632.56 17.11 647.64 16.23 
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถ้ือหุน้ 116.98 9.72  67.56  2.37  39.43 1.06  33.45 0.84 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 935.43 77.79  927.51  32.56  1,279.74 34.62 1,288.84 32.31 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (1.68) (0.14) (2.17)  (0.08) (2,86) (0.08)  (2.86) (0.07) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 933.74 77.65  925.34  32.49  1,276.88 34.54  1,285.98 32.24 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,202.47  100.00  2,848.31  100.00  3,696.94  100.00  3,989.28 100.00 

ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 
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งบก ำไรขำดทนุของกลุ่มบรษิัทฯ ปี 2562-2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค 2564 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2565 มีดงันี ้
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

สรุปผลการด าเนินงาน 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ ำนวน % 
รายได ้

    
  

  
  

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 1,080.74 91.46   615.67 85.60  1,265.58 92.77 167.34  86.92  644.55 96.39 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 100.90  8.54  103.60 14.40  98.56 7.23 25.17  13.08  24.11 3.61 
รวมราย ได้ จ ากการขายและ
บริการ 

1,181.65  100.00  719.28 100.00  1,364.15 100.00 192.51 100.00  
668.66 100.0

0 
ต้นทุนขายและบริการ           
ตน้ทนุขำยผลิตภณัฑเ์คมี 974.70 82.49 525.25 73.03  1,207.85 88.54 142.96 74.26 619.64 92.67 
ตน้ทนุบริกำร 19.50 1.65 23.41 3.25  18.37  1.35 5.28 2.75 4.18 0.63 
รวมต้นทุนขายและบริการ 994.18 84.14 548.67 76.28 1,226.22 89.89 148.25 77.01 623.82 93.29 
ก าไรขั้นต้น 187.46 15.86 170.61 23.72 137.93 10.11 44.26 22.99 44.84 6.71 
รำยไดอ้ื่น 27.30 2.32  16.45 2.29 473.67 34.72 0.16 0.09 3.45 0.52 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 214.77 18.18 187.06 26.01 611.59 44.83 44.42 23.08 48.29 7.22 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 43.15 3.65 34.48 4.79 35.77 2.62 9.39 4.88 8.82 1.32 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 154.03 13.04 149.51 20.79 130.79 9.59 25.09 13.03 25.88 3.87 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 16.41 1.39 15.22 2.12 26.57 1.95 3.38 1.76 8.55 1.28 
รวมค่าใช้จ่าย 213.60 18.08 199.21 27.70 193.13 14.16 37.86 19.67 43.26 6.47 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1.18 0.10 (12.14) (1.69) 418.47 30.67 6.56 3.41 5.03 0.75 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได ้ (36.12) (3.06) 2.89 0.40 (66.27) (4.86) 2.27 1.18) 4.06 0.61 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (34.94) (2.96) (9.25) (1.29) 352.199 25.81 8.83 4.59 9.10 1.36 

ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 

งบกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัทฯ ปี 2562-2564 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2565 มีดงันี ้
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 31 มี.ค. 2565 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 113.59 386.45 (102.85) 209.41 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทนุ (134.01) (805.37) (418.53) (48.32) 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (180.15) 440.19 637.27 204.79 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (200.58) 21.27 115.89 365.87 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 288.08 87.50 108.76 224.65 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 87.50 108.76 224.65 590.53 

ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ  

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

                              สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สิน้สุดวันที ่31 
มีนาคม 

 2562 2563 2564 2565 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)     

▪ อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.65 0.69 1.70 1.46 
▪ อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.96 0.45 1.32 1.21 

▪ อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.38 1.03 (0.19) 0.25 
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                              สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สิน้สุดวันที ่31 
มีนาคม 

 2562 2563 2564 2565 
▪ อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 6.39 4.21 3.89 5.08 
▪ ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 56.34 85.60 92.57 71.85 
▪ อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 9.93 8.74 16.85 17.55 
▪ ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 36.26 41.21 21.36 20.79 
▪ อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนี ้(เท่ำ) 10.30 8.94 14.67 10.86 
▪ ระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  34.97 40.29 24.54 33.60 
▪ Cash Cycle (Days) 57.62 86.52 89.39 59.04 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIOS)  
▪ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 15.86% 23.72% 10.11% 6.70% 
▪ อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) (4.87) % 4.27% 28.26% 2.03% 
▪ อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) (197.20)% 1,258.01% (26.68)% 1,540.91% 
▪ อตัรำก ำไรสทุธิ (%) (2.92) % (1.22)% 25.87% 1.36% 
▪ อตัรำผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ (%) (3.54) % (0.94)% 31.98% 0.82% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS)  
▪ อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(%) 1.34% 0.15% 13.60% 1.02% 
▪ อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร (%) 31.38% 14.69% 35.67% 54.23% 
▪ อตัรำกำรหมนุเวียนสินทรพัย ์(เท่ำ) 0.90 0.36 0.42 0.19 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIOS)  
▪ อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่ำ) 0.29 2.08 1.90 2.10 
▪ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 5.72 26.58 (5.37) 3.56 
▪ อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 1.07 0.47 (0.23) 0.13 
▪ อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี 2564 และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ผลด าเนินงาน สรุปไดด้ังนี ้
ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีผลก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท 352.89 ลำ้นบำท ก ำไรสทุธิ

เพิ่มขึน้ 361.65 ลำ้นบำท คดิเป็น รอ้ยละ 4,128.42 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 
- บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้ลดลง 32.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 19.16  

- บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 457.20 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2,777.64 

- ค่ำใชจ้ำ่ยรวมลดลง 17.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 9.48 

- ตน้ทนุทำงกำรเงินเพิม่ขึน้ 11.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 74.57 

- ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดเ้พิม่ขึน้ 69.17 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 2,385.17 

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคมุในบรษิัทย่อยขำดทนุเพิ่มขึน้ 0.20 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.82 

ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้
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รายได้จากการขายและบริการ 
ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม 1,364.15 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 644.87 

ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 89.65 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เป็นผลมำจำก 
1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 1,265.58 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 649.90 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 105.56 เมื่อ

เทียบกบัปีที่แลว้ ซึง่เกิดจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยกรดก ำมะถนัที่เพิ่มขึน้ 558.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 177.34 โดยรำคำขำยกรด

ก ำมะถนัเพิ่มขึน้เนื่องจำกรำคำตลำดโลกเพิ่มขึน้ ปรมิำณกำรขำยเพิ่มขึน้ 8,350 ตนั หรือคดิเป็น รอ้ยละ 

2.35 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียเพิม่ขึน้ 79.42 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 29.21 โดยรำคำขำยแอมโมเนีย

เพิ่มขึน้เนื่องจำกรำคำตลำดโลกเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รำคำขำยเฉล่ียต่อหน่วยเพิม่ขึน้ และปรมิำณกำรขำยที่เพิ่มขึน้ 

155 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.15  

- รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 11.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 40.41 มปีรมิำณ

กำรขำยที่เพิ่มขึน้ 2,394 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 41.21 รำคำขำยเฉล่ียต่อหน่วยลดลง 

2) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 98.57 ลำ้นบำท ลดลง 5.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ ซึง่เกดิ

จำก 

- รำยไดก้ำรใหบ้รกิำรคลงัสินคำ้ลดลง 5.96 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 14.96 เนื่องจำกมีกำรใชพ้ืน้ท่ี

ใหบ้รกิำรลดลง และ จ ำนวนลกูคำ้ลดลง  

- รำยไดก้ำรใหบ้รกิำรโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคำ้เหลว เพิ่มขึน้ 0.82 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.49 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือเพิ่มขึน้ 0.11 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.25 เนื่องจำกมีจ ำนวนเรือ

มำใชบ้รกิำรผ่ำนท่ำเทียบเรือเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุขายและบริการ และก าไรขั้นตน้ 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,226.22 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 677.56 ลำ้นบำท หรือ

คิดเป็น รอ้ยละ 123.49 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ขณะที่ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 10.11 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ คดิเป็น
รอ้ยละ 23.72 เนื่องจำก 

1) ตน้ทนุขำยของผลิตภณัฑเ์คมีเพิม่ขึน้ 682.59 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 129.95 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่งเกิดจำก 

- ตน้ทนุขำยกรดก ำมะถนัเพิ่มขึน้ 592.97 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 189.00 จำกรำคำผลิตภณัฑเ์คมี

น ำเขำ้เพิ่มขึน้ตำมแนวโนม้รำคำตลำดโลก  

- ตน้ทนุขำยแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 70.63 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 37.56 

- ตน้ทนุขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิม่ขึน้ 18.99 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 80.91  

2) ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจกำรขำยเคมภีณัฑล์ดลง 31.69 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 36.15 ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ตน้

ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลง คิดเป็น รอ้ยละ 4.56 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ คิดเป็น รอ้ยละ 14.69 จำกผลกระทบตน้ทนุของ

เคมีภณัฑท์ี่เพิม่ขึน้  
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3) ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรลดลง 5.03 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ เนื่องจำกตน้ทนุค่ำบรกิำร

คลงัสินคำ้ลดลง 

รายได้อื่น 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบกิจกำรหลกั 507.09 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้ 457.20 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 2,777.64 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เกิดจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 452.92 ลำ้นบำท 

- ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 9.72 ลำ้นบำท 

- ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น 2.83 ลำ้นบำท 

- รำยไดอ้ื่น ๆเพิ่มขึน้ 1.76 ลำ้นบำท 

- ลดส ำรองสินคำ้คงเหลือช ำระลำ้สมยั เพิ่มขึน้ 0.43 ลำ้นบำท 

- ดอกเบีย้รบัลดลง 0.74 ลำ้นบำท 

- ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย(กลบัรำยกำร) ลดลง 9.72 ลำ้นบำท 

ค่าใช้จ่ายรวม 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีคำ่ใชจ้ำ่ยรวม 166.55 ลำ้นบำท ลดลง 17.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ย

ละ 9.48 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เกดิจำก 
1) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยเพิ่มขึน้ 1.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 3.74 เนื่องจำกค่ำขนส่งไปยงัลกูคำ้เพิ่มขึน้ 

2) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรลดลง 18.74 ลำ้นบำท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 12.53 เนื่องจำก 

- ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัพนกังำนลดลง 8.55 ลำ้นบำท 

- ค่ำเส่ือมรำคำลดลง 8.20 ลำ้นบำท  

- ค่ำใชจ้ำ่ยบรหิำรอื่นๆ ลดลง 6.63 ลำ้นบำท 

- ค่ำใชจ้ำ่ยบรกิำรวชิำชีพลดลง 2.80 ลำ้นบำท 

- ตัง้ส ำรองดอ้ยค่ำสินทรพัยเ์พิม่ขึน้ 7.44 ลำ้นบำท 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีตน้ทนุทำงกำรเงิน 26.57 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 11.35 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 74.57 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้  จำกมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเชำ่เพิ่มขึน้ 10.45 ลำ้นบำท และ
ดอกเบีย้เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินเพิม่ขึน้ 0.90 ลำ้นบำท 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมีคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้66.27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2,385.17 
เนื่องจำกบรษิัทมีก ำไรสทุธิที่ตอ้งเสียภำษี 57.20 ลำ้นบำท และเป็นภำษีจำกสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 9.07 
ลำ้นบำท 
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ฐานะทางการเงนิ 

 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทมี สินทรพัยร์วม 3,696.94 ลำ้นบำท หนีสิ้นรวม 
2,420.06 ลำ้นบำท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ ขำดทนุ 2.86 ลำ้นบำทและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,279.74 ลำ้นบำท หรือ
มลูค่ำหุน้ตำม 1.18 บำทต่อหุน้ ในขณะท่ีสิน้ปี 2563 มีสินทรพัยร์วม 2,848.31 ลำ้นบำท หนีสิ้นรวม 1,922.97 ลำ้นบำท ส่วน
ไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ ขำดทนุ 2.17 ลำ้นบำทและส่วนของผูถื้อหุน้ 927.51 ลำ้นบำท หรือมลูค่ำหุน้ตำมบญัชี 0.85 บำท
ต่อหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัมีเงินทนุหมนุเวยีนในรูปของเงนิสด 224.66 ลำ้นบำท ซึง่เพยีงพอในกำรประกอบธุรกิจ
ปัจจบุนัและสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต โดยกำรเปล่ียนแปลงฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิัท มีสำระส ำคญั
ดงันี ้ 

1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัมีสินทรพัยร์วม 3,696.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 848.63 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

29.79 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2563 เนื่องจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 224.66 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 115.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น   รอ้ยละ 

106.55 จำกกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเมื่อเทียบกบัสิน้ปีที่แลว้ 

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 612.51 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 433.48 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 242.13 

เกิดจำกลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 407.36 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้สทุธิเพิ่มขึน้ 24.93 ลำ้นบำท 

- สินคำ้คงเหลือ 101.58 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 59.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 143.19 จำกสินคำ้ระหว่ำง

ทำงกรดก ำมะถันเพิ่มขึน้ 46.06 ลำ้นบำท แอมโมเนียเพิ่มขึน้ 12.56 ลำ้นบำท  วัสดุสิน้เปลืองและอื่น ๆ 

เพิ่มขึน้ 1.33 ลำ้นบำท แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 0.03 ลำ้นบำท ยิปซั่มบรรจถุงุลดลง 0.17 ลำ้นบำท  

- สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น 21.84 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 12.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 132.59 

จำกเงินฝำกที่เป็นเงินประกนัสินเชื่อทำงกำรคำ้กบัสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 

- ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์1,791.94 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 473.01 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 35.86 เนื่องจำก

กำรซือ้และลงทนุในทรพัยสิ์นระหว่ำงงวด 418.50 ลำ้นบำท ซึ่งประกอบดว้ยกำรลงทนุในโครงกำร คลงัน ำ้มนั

เชือ้เพลิง ของ NFCT อีกประมำณ 333.25 ลำ้นบำท NFCW 28.83 ลำ้นบำท ซือ้ทรพัยสิ์น และ อปุกรณ ์ของ 

NFC ประมำณ 56.42 ลำ้นบำท ค่ำเส่ือมรำคำสทุธิลดลง 18.20 ลำ้นบำท 

- สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้ 848.37 ลำ้นบำท ลดลง 128.60 หรือคิดเป็น รอ้ยละ 13.16 จำกกำรน ำมำตรฐำน กำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 55.94 ลำ้นบำท ลดลง 105.88 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 65.43 เป็นกำรตดั

จ่ำยล่วงหนำ้งำนก่อสรำ้งโครงกำร คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ของบรษิัทย่อย 

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัมีหนีสิ้นรวม 2,420.49 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 497.52 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

25.87 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2563 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 220.88 ล้ำนบำทเพิ่มขึ ้น  127.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  

รอ้ยละ 136.21 เนื่องจำก บริษัทมีกำรใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ 60.77 ลำ้น

บำท และตั๋วสญัญำใชเ้งิน (P/N) จำกกำรก่อสรำ้งโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT 
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- เจ้ำหนี ้กำรค้ำและเจ้ำหนี ้หมุนเวียนอื่น 194.31 ล้ำนบำท ลดลง 180.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  

รอ้ยละ 48.14 เนื่องจำก เจำ้หนีก้ำรคำ้สทุธิ เพิ่มขึน้ 63.07 ลำ้นบำท  ในขณะที่เจำ้หนีก้ำรคำ้อื่น ๆ ลดลง 

243.46 ล้ำนบำท โดยมี เจ้ำหนี ้โครงกำร คลังน ้ำมันเชื ้อเพลิง  ของ NFCT ลดลง 249.31 ล้ำนบำท 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่นเป็นหนีสิ้นตำมสญัญำรว่มด ำเนินงำนกบั กนอ.ลดลง 27.60 ลำ้นบำท รำยไดบ้รกิำร

รบัล่วงหนำ้เพิ่มขึน้ 22.07 ลำ้นบำท และเจำ้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 11.38  ลำ้นบำท 

- ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 66.23 ลำ้นบำท จำกกำรก่อสรำ้งโครงกำรคลงั

น ำ้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT 

- ส่วนของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีลดลง 13.19 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

31.56 จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

- ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจ่ำย 54.19 ลำ้นบำท จำกกำรท่ีบรษิัทมีก ำไรสทุธิ 

- เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึน้ 531.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.74จำกกำร

ก่อสรำ้งโครงกำร คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ของ NFCT 

- หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 790.22 ลำ้นบำท ลดลง 94.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.63  จำกมำตรฐำน

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  

3) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,276.88 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 351.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ย

ละ 37.99 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 เนื่องจำก บรษิัทมีผลกำรด ำเนนิงำนเป็นก ำไรสทุธิเบ็ดเสรจ็ 351.54 ลำ้นบำท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 37.99 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ เกิดจำกส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำทรพัยสิ์นลดลง 28.14 

ลำ้นบำท และมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มอี  ำนำจควบคมุ ขำดทนุ 0.69 ลำ้นบำท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.80 โดยปัจจปัุนบรษิัท

มีทนุช ำระแลว้ 815.87 ลำ้นบำท แบ่งเป็น หุน้สำมญั 1,087.83 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท 

งบกระแสเงนิสดของบริษัท 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 115.89 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 108.77 ลำ้นบำท เป็นผลใหเ้งินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวดเท่ำกบั 224.66 ลำ้นบำท เกิด
จำก 

- กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 102.85 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น

เพิ่มขึน้  

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 418.53 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนในโครงกำร คลัง

น ำ้มันเชือ้เพลิง ของ NFCT 333.25 ลำ้นบำท,NFCW 28.83 ลำ้นบำทซือ้ทรพัยสิ์นและอุปกรณข์อง NFC 

56.42 ลำ้นบำท,ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.03 ลำ้นบำท  

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 637.27 ลำ้นบำท เนื่องจำกไดร้ับเงินกูย้ืมระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงิน 598.12 ลำ้นบำท ส ำหรบัก่อสรำ้งโครงกำรคลังน ำ้มันเชือ้เพลิง  ของ NFCT , มีกำรไดร้บั

เครดิตทำงกำรคำ้ (LC/TR) กบัสถำบนักำรเงิน 127.36 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยช ำระค่ำเชำ่ 88.21 ลำ้นบำท 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 

ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีผลก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัท 9.11 ลำ้นบำท 
ผลก ำไรสทุธิรวม 9.10 ลำ้นบำท ก ำไรสทุธิรวมลดลง 0.27 ลำ้นบำท คิดเป็น รอ้ยละ 3.05 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1/2564 

- บรษิัทมีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 0.58 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.31 
- บรษิัทมีรำยไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 3.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1,980.72 
- ค่ำใชจ้ำ่ยรวมเพิม่ขึน้ 0.22 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 0.64 
- ตน้ทนุทำงกำรเงินเพิม่ขึน้ 5.18 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 153.06  
- รำยไดภ้ำษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 1.80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 78.94 
- ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคมุในบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้ 0.09 

ตำมรำยละเอยีดดงัต่อไปนี ้

รายได้จากการขายและบริการ 

ส ำหรับไตรมำส 1/2565 สิน้สุดวันที่  31 มีนำคม 2565 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 668.69 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึน้ 476.15 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 247.33 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1/2565 เป็นผลมำจำก 

1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 664.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 477.21 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 285.17 เมื่อเทียบ
กบัไตรมำส 1/2564 ซึ่งเกิดจำก 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยกรดก ำมะถันท่ีเพิ่มขึน้ 425.36 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 507.71 โดยรำคำขำยกรด
ก ำมะถันเพิ่มขึน้เนื่องจำกรำคำตลำดโลกเพิ่มขึน้ รวมถึงปริมำณกำรขำยเพิ่มขึน้ 29,776 ตัน หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 40.16 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 42.17 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 56.87 โดยรำคำขำยต่อหน่วย
เพิ่มสงูขึน้ แต่ปรมิำณกำรขำยที่ลดลง 556 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 15.48 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 9.68 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 102.95 ปริมำณ
กำรขำยที่เพิ่มขึน้ 219 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 10.58  

2) รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 24.11 ลำ้นบำท ลดลง 1.06 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.22 เมื่อเทียบกับ ไตรมำส 
1/2564 ซึ่งเกิดจำก 

- รำยไดก้ำรให้บริกำรคลังสินคำ้ลดลง 0.81 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.90 เนื่องจำกมีกำรใช้พืน้ที่
ใหบ้รกิำรลดลงและจ ำนวนลกูคำ้ลดลง 

- รำยไดก้ำรใหบ้รกิำรโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคำ้เหลวไม่เปล่ียนแปลง 
- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรท่ำเทียบเรือลดลง 0.25 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 10.84 เนื่องจำกมีจ ำนวนเรือ

มำใชบ้รกิำรผ่ำนท่ำเทียบเรือลดลง 

     ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขั้นต้น 

ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีตน้ทุนขำยและบริกำร 623.83 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ 475.57 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 320.78 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564 ขณะที่อตัรำก ำไรขัน้ตน้รวมลดลงเหลือรอ้ยละ 6.71 เมื่อ
เทียบกบัไตรมำส 1/2564 คิดเป็นรอ้ยละ 22.99 เนื่องจำก 
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1) ตน้ทุนขำยของผลิตภณัฑเ์คมี 619.64 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 476.67 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 333.41 เมื่อเทียบกบั
ไตรมำส 1/2564 ซึ่งเกิดจำก 

-  ตน้ทุนขำยกรดก ำมะถันเพิ่มขึน้ 420.58 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 500.29 เนื่องจำกรำคำ ผลิตภณัฑ์
เคมีน ำเขำ้เพิ่มขึน้สงูมำกตำมแนวโนม้รำคำตลำดโลก 

- ตน้ทนุขำยแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 44.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 87.53 
- ตน้ทนุขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 11.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 144.86 

2) ก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจกำรขำยเคมีภณัฑ ์24.92 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.22 แต่อตัรำ
ก ำไรขั้นตน้ของผลิตภัณฑเ์คมีลดลง เหลือรอ้ยละ 3.87 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564 คิดเป็น รอ้ยละ14.57 จำก
ผลกระทบตน้ทนุของรำคำน ำเขำ้ของเคมีภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ 

3) ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 4.19 ลำ้นบำท ลดลง 1.10 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 20.84 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1/2564 
เนื่องจำกตน้ทนุค่ำบรกิำรคลงัสินคำ้ลดลงตำมสดัส่วนของรำยไดบ้รกิำร 

รายได้อื่น 

 ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีรำยไดอ้ื่น 3.45 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 3.29 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็น รอ้ยละ 1,980.72 เมื่อเทียบไตรมำส 1/2564 เกิดจำก 

- ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 3.01 ลำ้นบำท 
- รำยไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 0.44 ลำ้นบำท 

      ค่าใช้จ่ายรวม 

ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยรวม 34.71 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 0.22 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็น รอ้ยละ 0.64 เมื่อเทียบกบัไตรมำส 1/2564 เกิดจำก 

1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยลดลง 0.57 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 6.10 เนื่องจำกค่ำขนส่งไปยงัลกูคำ้ลดลง จำกปรมิำณ
กำรขำยผลิตภณัฑแ์อมโมเนียที่ลดลงเล็กนอ้ย 

2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้ 0.79 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.71 เนื่องจำก 
- ค่ำเส่ือมรำคำเพิ่มขึน้ 3.02 ลำ้นบำท จำกค่ำเส่ือมรำคำของสิทธิกำรเช่ำ 
- ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพิ่มขึน้ 0.67 ลำ้นบำท 
- ส ำรองจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ เพิ่มขึน้ 1.07 ลำ้นบำท 
- ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรอื่นๆ ลดลงสทุธิ 3.97 ลำ้นบำทเนื่องจำกในไตรมำส 1/2564 มีส ำรองค่ำรือ้ถอนอำคำร 

      ต้นทุนทางการเงนิ 

      ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 8.56 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5.18 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 153.06 เมื่อเทียบไตรมำส 1/2564 ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำเพิ่มขึน้ 

      รายได้ภาษีเงนิได้ 

        ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีรำยไดภ้ำษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 1.80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 78.94 เนื่องจำกบรษิัทมีภำษีจำกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี ที่คำดว่ำจะใชป้ระโยชนไ์ดใ้นอนำคตเพิ่มขึน้ 
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      ฐานะทางการเงนิ 

 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมี สินทรพัยร์วม 3,989.28 ลำ้นบำท หนีสิ้นรวม 
2,703.30 ลำ้นบำท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 2.86 ลำ้นบำทและส่วนของผูถื้อหุน้ บริษัทใหญ่ 1,288.85 ลำ้นบำท หรือ
มลูค่ำหุน้ตำม 1.18 บำทต่อหุน้ ในขณะที่สิน้ปี 2564 มีสินทรพัยร์วม 3,696.94 ลำ้นบำท หนีสิ้นรวม 2,420.06 ลำ้นบำท ส่วน
ไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 2.86 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 1,279.74 ลำ้นบำท หรือมลูค่ำหุน้ตำมบญัชี 1.18 
บำทต่อหุน้ 

 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนในรูปของเงินสด 590.54 ลำ้นบำท ซึ่งเพียงพอในกำรประกอบธุรกิจ
ปัจจุบนัและสำมำรถรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจในอนำคต โดยกำรเปล่ียนแปลงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท มีสำระส ำคญั
ดงันี ้

1) ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 3,989.28 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 292.34 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 
7.91 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 เนื่องจำก 

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 590.54 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 365.88 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 162.86 
จำกกระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมจดัหำเงินเมื่อเทียบกบัสิน้ปีที่แลว้ 

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 438.99 ลำ้นบำท ลดลง 173.52 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 28.33 
เนื่องจำกไดร้บัช ำระเงินจำกลกูหนีก้ำรขำยสิทธิกำรเช่ำ 227.38 ลำ้นบำท เงินทดรองจ่ำยผูข้ำยลดลง 30.64 
ลำ้นบำท และ กำรกลบัรำยกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 26.85 ลำ้นบำท 

- สินคำ้คงเหลือ 182.72 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 81.13 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 79.86 จำกสินคำ้ แอมโมเนีย
เพิ่มขึน้ 55.40 ลำ้นบำท แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 0.04 ลำ้นบำท วัสดุสิน้เปลืองและอื่นๆ เพิ่มขึน้ 
0.44 ลำ้นบำท และ สินคำ้ระหว่ำงทำงเพิ่มขึน้ 25.25 ลำ้นบำท 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 10.10 ลำ้นบำท ลดลง 11.74 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 53.73 
เนื่องจำกไดร้บัคืนเงินประกนัเงินสด 

- สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 14.87 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 2.47 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 19.88 จำกเงินฝำกที่
เป็นเงินประกนัสินเชื่อทำงกำรคำ้กบัสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 10.83 ลำ้นบำท ลดลง 1.14 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 9.49 
เนื่องจำกส ำรองจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทนุ  

- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,841.97 ล้ำนบำท เพิ่มขึ ้น 49.03 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.74 
ประกอบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสทุธิระหว่ำงงวด 16.88 ลำ้นบำท จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นระหว่ำงงวด 0.68 ลำ้นบำท 
กำรซือ้ทรัพยสิ์นระหว่ำงงวด 48.87 ลำ้นบำท และรับโอนค่ำใชจ้่ำยมำเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นระหว่ำงงวด 
17.72 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรคลังน ้ำมันเชื ้อเพลิงของ NFCT 55.81 ล้ำนบำท 
โครงกำรระหว่ำงก่อสรำ้งของ NFCW 10.64 ลำ้นบำท 

- สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 832.75 ลดลง 15.62 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ1.84 ซึ่งเกิดจำกกำรรับรูเ้ป็น
ค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำ 

- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 48.83 ลำ้นบำท ลดลง 7.11 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 12.71 เป็นกำรตดัจ่ำย
ล่วงหนำ้งำนก่อสรำ้งโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบรษิัทย่อย 



เอกสารแนบ 1  หนา้ 18 

2) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 2,703.30 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 283.24 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.70 
เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 427.14 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ 206.27 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 
93.39 เนื่องจำก บริษัทย่อย NFCT มีกำรใชว้งเงินเครดิตจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึน้ 230.46 ลำ้นบำท 
เพื่อรองรบักำรก่อสรำ้งโครงกำรคลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ส่วนบริษัท NFC มีกำรใชว้งเงิน LC/TR ลดลง 24.19 
ลำ้นบำท 

- เจ้ำหนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มุนเวียนอื่น 264.93 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 70.62 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
36.34 เนื่องจำก เจำ้หนีก้ำรคำ้สทุธิ เพิ่มขึน้ 76.44 ลำ้นบำท ในขณะที่เจำ้หนีก้ำรคำ้อื่นๆ และค่ำใชจ้่ำย
คำ้งจ่ำยอื่นๆ ลดลงสทุธิ 5.82 ลำ้นบำท  

- เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,021.53 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกำรก่อสรำ้งโครงกำร
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT 

- หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 797.93 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 7.72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.98 
3) ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,285.99 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 9.10 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 

0.71 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 เนื่องจำก บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรสทุธิเบ็ดเสร็จ 9.11 ลำ้นบำท และมีส่วน
ไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม ขำดทุน 0.3 ลำ้นบำท โดยปัจจุปันบริษัทมีทุนช ำระแลว้ 815.87 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้
สำมญั 1,087.83 ลำ้นหุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท 

งบกระแสเงนิสดของบริษัท 

ส ำหรบัไตรมำส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 365.88 ลำ้นบำท โดเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 224.66 ลำ้นบำท เป็นผลใหเ้งินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดเท่ำกบั 590.54 ลำ้น
บำท เกิดจำก 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 209.41 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรบริหำรเงินทุน
หมนุเวียนของบรษิัท จำกกำรรบัช ำระจำกลกูหนีค้่ำจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ 

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 48.33 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนในโครงกำร
คลงัน ำ้มนัเชือ้เพลิงของบรษิัทย่อย NFCT  

- กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 204.79 ลำ้นบำท มีกำรเบิกเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินส ำหรบั
โครงกำรคลังน ำ้มันเชือ้เพลิงของ NFCT 212.71 ลำ้นบำท ไดร้บัเครดิตทำงกำรคำ้ (LC/TR) จำกสถำบัน
กำรเงิน 57.32 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมและดอกเบีย้ 65.24 ลำ้นบำท 
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เอกสารแนบ 2. 

สรุปรายงานการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษทัฯ โดยผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ 

บรษิัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้บรษิัท เซา้ทอ์ีส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“ผู้ประเมินทรัพยส์ินอิสระ”) ซึ่งเป็นผูป้ระเมิน
ราคาทรพัยสิ์นอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระไดท้ าการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
ของ NFC โดยมีวตัถปุระสงคก์ารประเมินคือเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะ  

ในการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ผูป้ระเมินทรพัยสิ์นอิสระพิจารณาวิธีการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น เพื่อค านวณหามลูค่า
ของทรพัยสิ์นท่ีประเมินมลูค่า โดยทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ที่ประเมินมีรายละเอียด ดงันี ้

ก. รายการทรัพยส์ินของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ("NFC") 

1. สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

ที่ตัง้สินทรพัย ์ เลขที่ 2 ถนน I-2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

ประเภทสินทรพัย ์ สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
เอกสาร สิท ธ์ิที่ ดิ น  (ส่วนที่  1 
โรงงาน) 

โฉนดที่ดิน จ านวน 56 แปลง เนือ้ที่ดินรวม 819-1-75.20 ไร ่หรือ 327,775.20 ตารางวา 
เนือ้ที่ดินตามสญัญาเช่าคงเหลือ 398-0-38.76 ไร ่หรือ 159,238.76 ตารางวา 

เอกสาร สิท ธ์ิที่ ดิ น  (ส่วนที่  2 
ท่าเรือ) 

ไม่ระบเุลขท่ีเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
เนือ้ที่ดินตามสญัญาเช่า 60-0-0.0 ไร ่หรือ 24,000.0 ตารางวา 

ผูถื้อครองกรรมสิทธ์ิที่ดิน การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิส่ิงปลกูสรา้ง บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
ภาระผกูพนั ไม่มี 
ภา ระผู กพันอื่ น ๆ  (ส่ วนที่  1 
โรงงาน) 

ติดสญัญาเช่า มีก าหนด 30 ปี (มีเงื่อนเวลา) ระหว่าง การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย “ผูใ้หเ้ช่า” กบั บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) “ผูเ้ช่า” ปัจจบุนัคงเหลือสญัญาเช่า 
4 เดือน 22 วนั (ณ วนัที่ 26 เมษายน 2565) และในอนาคตจะมีการต่อสญัญาเพิ่มจาก
เดิมอีก 30 ปี โดยบรษิัทฯ พิจารณาว่าคงเหลือสญัญาเช่า 30 ปี 4 เดือน 22 วนั 

ภา ระผู กพันอื่ น ๆ  (ส่ วนที่  2 
ท่าเรือ) 

ติดสญัญาเช่า มีก าหนด 30 ปี (มีเงื่อนเวลา) ระหว่าง การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย “ผูใ้หเ้ช่า” กบั บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) “ผูเ้ช่า” ปัจจบุนัคงเหลือสญัญาเช่า 
4 ปี 3 เดือน หรือประมาณ 4.0082 ปี (ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2565) 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน ก าหนดมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์น 
วิธีประเมินมลูค่า ในการประเมินราคาครัง้นีเ้ลือกใช ้วิธีรายได ้เป็นวิธีสรุปมลูค่า 
ราคาประเมิน 886,600,000 บาท1/ 
ผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์น บรษิัท เซา้ทอ์ีส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
วตัถปุระสงคก์ารประเมิน เพื่อใชส้ าหรบัวตัถปุระสงคส์าธารณะ 
วนัท่ีประเมินมลูค่า 26 เมษายน 2565 
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เ งื่ อนไขและข้อจ ากัดในการ
ประเมิน 

- 

หมายเหตุ: 1/ ประเมินราคาเฉพาะส่วนของที่ดินพืน้ที่  291.6269 ไร่ ซึ่งประกอบดว้ย (1) พืน้ที่ตามสัญญาเช่าเดิมเนือ้ที่
ประมาณ 276.0929 ไร่ (2) พืน้ที่วางท่อและ Piperack ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ จ านวนพืน้ที่ประมาณ 11.1240 ไร่ และ 
(3) พืน้ท่ีท่าเทียบเรือ พืน้ท่ีประมาณ 4.4100 ไร ่โดยพืน้ท่ีในส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นพืน้ท่ีตามสญัญาท่าเทียบเรือฯ โดยบรษิัทฯ ใช้
พืน้ท่ีดงักล่าวในขา้งตน้เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจและใหบ้รกิารกบัลกูคา้รายเดิมและรายใหม่ที่ตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีของบรษิัทฯ ได้
อย่างต่อเนื่อง 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเหน็ว่า การประเมินมลูค่าสิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง วิธีรายได ้(Income 
Approach) เพื่อใหไ้ดม้ลูค่าตลาด ณ ปัจจุบนั เป็นวิธีที่เหมาะสมเนื่องจาก ทรพัยสิ์นที่ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินนัน้
เป็นสิทธิการเช่าที่ดิน โดยส่ิงปลูกสรา้ง บริษัทฯ เป็นผูก้่อสรา้งเอง ทั้งนี ้บริษัท เซา้ทอ์ีส เอเชีย อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ได้
พิจารณามูลค่าที่ดินจากค่าเช่าตลาด ลบค่าเช่าตามสัญญา และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
ประมาณการรายไดค้่าเช่าที่ผูป้ระเมินใชข้อ้มลูตลาดมาเปรียบเทียบจ านวน 4 รายการจากทัง้หมด 8 รายการ โดยเลือกจาก 
การใหเ้ช่าทรพัยสิ์นในบรเิวณใกลเ้คียงกบัทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ รวมถึงไดพ้ิจาณราถึงขนาดของที่ดิน และการใชป้ระโยชน ์และ
ในส่วนของค่าเช่า และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งผูป้ระเมินไดใ้ชส้มมตุิฐานตามอตัราค่าเช่าที่เกิดขึน้ตามสญัญา และประมาณ
การค่าเช่าในอนาคตตามประกาศอตัราค่าเช่าของกนอ. และในส่วนอาคารโรงงาน ผูป้ระเมินไดท้ าการประเมินทรพัยสิ์นดว้ยวธีิ
ตน้ทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost) ซึ่งค านึงถึงตน้ทุนที่จะใชใ้นการก่อสรา้งใหม่ รวมถึงอายกุารใชง้านของทรพัยสิ์นใน
อนาคต เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าตลาดของทรพัยสิ์น ณ ปัจจุบันของ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
สมมติฐานท่ีผูป้ระเมินน ามาใชม้ีความเหมาะสม และเพียงพอในการประเมินทรพัยสิ์นดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 3. 

สรุปพืน้ทีเ่ช่าของบริษทั 

ตามที่บรษิัทฯ มีหนงัสือแจง้ความประสงคข์อต่ออายสุญัญาการเชา่ที่ดิน เนือ้ที่ประมาณ 398 ไร ่1 งาน 38.75 ตาราง
วา (หรือคิดเป็น 398.0969 ตารางวา) ตามสัญญาเช่าที่ดิน 3/2535-นพ. ลงวันที่ 18 กันยายน 2535 กับทางกนอ. เพื่อใช้
ส าหรบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายละเอียดพืน้ที่ในการขอต่อสญัญาฯ และการด าเนินของบริษัท และ
บรษิัทย่อยมีดงันี ้

ล าดับ รายละเอียด 

NFC NFCW 

หมายเหตุ 
สัญญาเช่าทีด่ิน 

3/2535-นพ. 
สัญญาท่าเทยีบ

เรือ 
 

จ านวนพืน้ที ่(ไร่) จ านวนพืน้ที ่(ไร่) จ านวนพืน้ที ่(ไร่) 
1. พืน้ที่เช่าคงเหลือ ณ ปัจจบุนั 398.0969 60.0000   
2. โอนสิทธิการเช่าให ้NFCW -123.8600  123.8600  
3. NFC รับคืนพื ้นที่  วางท่อและ 

Piperack บางส่วน เนื่ องจาก
ความจ าเป็นในการด าเนินการ
ทางธุรกิจ 

1.8560 -1.85603/  พืน้ที่วางท่อเฉพาะพืน้ที่
บนฝ่ัง 

4. โอนสิทธิการเช่าให ้NFCW  -42.61003/ 42.6100  
 คงเหลือ พืน้ทีเ่ช่าทีต่่อสัญญา 276.0929 15.5343/ 166.4700  

ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัท 
หมายเหต:ุ 1/ สญัญาเช่าที่ดิน 3/2535-นพ. ระหว่างบริษัทฯ และ กนอ. ระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัที่ 17 กนัยายน 2565 

2/ สญัญารว่มด าเนินงานเพ่ือการพฒันาพืน้ที่ก่อสรา้งท่าเทียบเรือนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระหว่างบริษัทฯ และ กนอ. ระยะเวลา 30 
ปี สิน้สดุวนัที่ 29 เมษายน 2569 
3/ ปัจจบุนัสญัญารว่มด าเนินงานท่าเทียบเรือยงัไม่สิน้สดุ ดงันัน้จ านวนพืน้ที่ที่อาจมีการรบัเปลี่ยนภายหลงัการเจรจากบั กนอ. โดยพืน้ที่
ส่วนที่เหลือของสญัญาท่าเทียบเรือ จ านวน 15.534 ไร ่(ประกอบดว้ยพืน้ที่วางท่อจ านวน 11.1240 ไร ่และท่าเทียบเรือจ านวน 4.41 ไร)่ 

จากตารางสรุปพืน้ท่ีในขา้งตน้ บรษิัทฯ จะเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อการอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
กับกนอ. ส าหรบัหมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา (หรือคิด
เป็น 276.0929 ไร ่) เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี และ NFCW จะเขา้ท าสญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. จ านวน 166-1-88 ไร ่(หรือคิดเป็น 
166.47 ไร ่) 

โดยพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ จะท าการต่อสิทธิสญัญาเช่าที่ดินกบักนอ. ในครัง้นี ้ประกอบดว้ยพืน้ท่ีโรงงาน คลงัสินคา้ พืน้ท่ีวาง
ท่อและ Piperack ดงัแสดงในแผนภาพแสดงพืน้ท่ีโครงการ ณ บรเิวณท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
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แผนภาพแสดงพืน้ท่ีโครงการ บรเิวณท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ

  

   ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 
   หมายเหต:ุ 

 พืน้ที่ประกอบธุรกิจดา้นเคมีภณัฑแ์ละการใหบ้ริการต่างๆ จ านวนประมาณ 291.6269 ไร ่ 
 

 พืน้ที่ขอต่อสญัญาเช่า จ านวน 276.0929 ไร ่ประกอบดว้ย 

 (1) NFC WAREHOURSE AREA               : 57.0270 ไร ่
 (2) NFC NEW SPACE AREA 1                 : 74.1000 ไร ่
 (3) NFC NEW SPACE AREA 2                 : 62.7900 ไร ่
 (4) NFC EXISTING TANK                         : 93.0569 ไร ่
 หกั (5) NFC EXISTING TANK                    :(11.1240 ไร)่ เนื่องจากเป็นพืน้ที่บนสญัญาท่าเทียบเรือ 
 คงเหลือ พืน้ที่ขอต่อสญัญาเช่า                     : 276.0929 ไร ่
  

 

พืน้ที่บางส่วนของสญัญาท่าเทียบเรือ จ านวน 15.534 ไร่ (พืน้ที่วางท่อจ านวน 11.1240 ไร่ และท่าเทียบ
เรือจ านวน 4.41 ไร)่ 

 

 

AREA = 11.1240 RAI 
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เอกสารแนบ 4 

ภาพรวมอุตสาหกรรมและการวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม 

1. ธุรกิจการจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์

1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์(ทีม่า: กระทรวงอตุสาหกรรม) 

อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มลูค่าการส่งออกและการน าเขา้ขยายตวั เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึน้จากภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัว และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งขยายตวัเพิ่มมากขึน้ เช่น ปุ๋ ยเคมี เคมีภณัฑอ์นินทรีย ์และเคมีภณัฑเ์บ็ดเตล็ด เป็น
ตน้ 

ดัชนีผลผลิตและดัชนีการส่งสนิค้า 

 
ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ดัชนีผลผลิต  

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขยายตวัรอ้ยละ 4.64 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (%QoQ) แต่หดตวัรอ้ยละ 2.63 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (%YoY) ดชันีผลผลิตที่หดตวั เช่น สีน า้มนั เอทานอล และ น า้ยาลา้งจาน เป็นตน้ 

ดัชนีการส่งสินค้า  

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หดตวัรอ้ยละ 1.65 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ (%QoQ) และหดตวัรอ้ยละ 8.59 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (%YoY) ดชันีการส่งสินคา้ที่หดตวั เช่น ปุ๋ ยเคมี สีน า้มนั และน า้ยาลา้งจาน เป็นตน้ 
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มูลค่าการส่งออกและการน าเข้าเคมีภัณฑ ์(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ท่ีมา : ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความรว่มมือจากกรมศลุกากร 

การส่งออกเคมีภัณฑ ์ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมูลค่า 2,749.20 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หดตัวรอ้ยละ 0.77 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ (%
QoQ) แต่ขยายตัวรอ้ยละ 16.89 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (%YoY) โดยผลิตภัณฑห์ลักที่ส่งผลให้
มลูค่าการส่งออกขยายตวั เช่น ปุ๋ ยเคมี เคมีภณัฑอ์นินทรีย ์และเคมีภณัฑเ์บ็ดเตล็ด การส่งออกขยายตัวในตลาดหลกั 
เช่น จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย และเวียดนาม 

การน าเข้าเคมีภัณฑ ์ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีมลูค่ารวม 5,203.31 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัรอ้ยละ 3.87 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 
(%QoQ) และขยายตวัรอ้ยละ 20.31 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน (%YoY) โดยผลิตภณัฑห์ลกัที่ส่งผลให้
มลูค่าการส่งออกขยายตวั เช่น ปุ๋ ยเคมี เคมีภณัฑอ์นินทรีย ์และเคมีภณัฑเ์บ็ดเตล็ด 

แนวโน้มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์ไตรมาสที ่2 ของปี 2565 

คาดว่าการส่งออกและการน าเขา้เคมภีณัฑข์ยายตวั เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลใหค้วามตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์เช่น ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก และสถานการณ์
ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครน 
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1.2 บทวิเคราะหข์อง Moody’s (เผยแพร่โดย Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) เมือ่วนัที ่21 มี.ค. 2565) 

 
ที่มา: Moody’s เผยแพรโ่ดย Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) เม่ือวนัที่ 21 มี.ค. 2565 

Moody's ไดว้ิเคราะหว์่าราคาของปุ๋ ยเคมี (อา้งอิงราคาจาก US Gulf NOLA) มีแนวโนม้สงูกว่า 1,000 เหรียญสหรฐั
ต่อตนั ในปี 2566 จากสาเหตขุองราคาก๊าซธรรมชาติที่สงู และการส่งออกที่ต  ่าของประเทศรสัเซียและเบลารุส 

ทัง้นี ้ในสิน้ปี 2566 จะมีเฉพาะโพแทช (Potash) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Diammonium phosphate (DAP)) ที่
มีแนวโน้มที่ราคาจะต ่ากว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนแอมโมเนียมีแนวโน้มที่ราคาจะยังคงสูงกว่า 1,000 
เหรียญสหรฐัต่อตนั ตัง้แต่ตน้ปี 2567 

นอกจากนี ้Moody’s ไดส้รุปอีกว่า ราคาของก ามะถัน (Sulphur) ที่เพิ่มขึน้นั้น คาดว่าจะยงัคงมีราคาที่สูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง และจะส่งผลกระทบถึงราคาของกรดก ามะถัน (Sulphuric acid) ซึ่งมีความส าคญัในอตุสาหกรรมยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส ์และตลาดสินคา้อตุสาหกรรม 

1.3 อุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัทฯ 

แอมโมเนีย 

เนื่องจากตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็ก (Niche Market) และมีอัตราการ
ขยายตวัในอตัราที่ต  ่าท าใหไ้ม่คุม้ค่าที่จะลงทุนสรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้งน าเขา้แอมโมเนียจาก
ต่างประเทศทัง้หมด  

ในปี 2565 ไตรมาสแรก ประเทศไทยน าเขา้แอมโมเนียปริมาณ 43,538.836 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้จาก
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และ ประเทศเกาหลี (ที่มา: www.customs.go.th) โดยผูน้  าเขา้
จะตอ้งมีถงัเก็บผลิตภณัฑแ์ละระบบล าเลียงเป็นของตนเองหรือมีสญัญาเช่าถังจดัเก็บผลิตภณัฑเ์พื่อจดัเก็บสินคา้ที่
น าเขา้ทางเรือ ทัง้นี ้แอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นการน าเขา้โดยผูป้ระกอบการที่ใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของ
ตนเอง เช่น การน าเขา้เพื่อประกอบการผลิตคาโปรแลคตมั สารอะครโิลไนไตรล ์และสารเมทิลเมตะครเิลต และส่วนท่ี
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เหลือเป็นการน าเข้าแอมโมเนียเพื่อจ าหน่ายต่อให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอื่น  เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส 
อตุสาหกรรมน า้ยางขน้ อตุสาหกรรมหอ้งเย็น เป็นตน้ 

ปัจจุบนัมีผูน้  าเขา้แอมโมเนียเพื่อจ าหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 30 
ของมลูค่าตลาดรวม เนื่องจากบรษิัทมีคลงัสินคา้เหลวที่ใชใ้นการเก็บแอมโมเนียขนาดใหญ่ที่นิคมอตุสาหกรรมมาบ
ตาพุด ขนาดบรรจุรวม 21,570 ตัน รวมทั้งมีความพรอ้มของท่าเทียบเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
น าเขา้สินคา้ดงักล่าว รวมทัง้ลกูคา้ส่วนใหญ่ของบรษิัทเป็นลกูคา้ที่มีความสมัพนัธม์านานกว่า 10 ปี 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแอมโมเนียน า้ เกิดจากการน าแอมโมเนียซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิต มาท าปฏิกิรยิา
กับน า้ ซึ่งความเขม้ข้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ะขึน้อยู่กับสัดส่วนของแอมโมเนียที่น ามาผสม โดยแอมโม 
เนียมไฮดรอกไซดน์ าไปใชใ้นอุตสาหกรรมส่ิงทอ เภสัชกรรม กระดาษ ยาง สารซักฟอก โรงแยกก๊าช โรงผ ลิตไฟฟ้า 
การย้อมสี และสารท าความสะอาด เป็นต้น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ที่ ใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิต
ภายในประเทศจากแอมโมเนียที่น าเขา้ ส าหรบัการน าเขา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ากต่างประเทศโดยตรงในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2565 ยงัไม่พบขอ้มลูการน าเขา้  

เนื่องจากบริษัทมีการน าเขา้แอมโมเนียมาเพื่อจ าหน่าย จึงมีวตัถดุิบตัง้ตน้ที่ใชเ้พื่อการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
รวมทั้งยังสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ามความเขม้ขน้ที่ลูกคา้ตอ้งการ บริษัทจึงมีสามารถในการ
รองรบัการขยายฐานลกูคา้ในธุรกิจดงักล่าวได ้โดยปริมาณขายรวมของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดข์องบริษัทช่วงไตร
มาสแรก ปี 2565 มีปรมิาณ 2,263.91ตนั 

กรดก ามะถัน 

กรดก ามะถนัเป็นวตัถดุิบพืน้ฐานส าหรบัอตุสาหกรรมพืน้ฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ ย แบตเตอรี่ ส่ิงทอ สี เยื่อกระดาษ 
สารสม้ ยาง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีการผลิตกรดก ามะถันไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ จึงตอ้ง
พึ่งพาการน าเขา้กรดก ามะถนัจากต่างประเทศ 

ส าหรบักรดก ามะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีการผลิตจากทัง้ภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ ในปี 2565 ช่วง
ไตรมาสแรก ประเทศไทยน าเขา้กรดก ามะถันปริมาณ 153,668.715 ตนั ส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น 
ประเทศฟิลิปปินส ์ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศจีน (ที่มา: www.customs.go.th)  

ในไตรมาสแรกปี 2565 บรษิัทน าเขา้กรดก ามะถนั คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 60 ของปรมิาณการน าเขา้ทัง้หมด  

ปัจจุบันมีผูน้  าเขา้กรดก ามะถันมาจ าหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 55 ของมูลค่า
ตลาดรวม เนื่องจากบริษัทมีคลงัสินคา้เหลวที่ใชใ้นการเก็บกรดก ามะถันขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ขนาดบรรจุรวม 35,000 ตนั รวมทัง้มีท่าเทียบเรือที่รองรบัเรือสินคา้ขนาดใหญ่ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การน าเขา้สินคา้ดงักล่าว รวมทัง้ลกูคา้ของบรษิัทเป็นลกูคา้ที่มีความสมัพนัธม์านานกว่า 10 ปี 
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1.4 ราคาผลิตภัณฑเ์คมีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 5 ปี 

ราคาเฉลี่ยรายเดือนของแอมโมเนีย (บาทตอ่ตนั) 

 
ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 

ราคาเฉล่ียของแอมโมเนียมีการปรบัตัวสูงขึน้ในระยะแรกช่วงปลายปี 2564 จากการเพิ่มขึน้ของความตอ้งการใน
ตลาดโลกที่มากขึน้หลังจากทุกประเทศเริ่มมาใหค้วามส าคัญกับความมั่นคงทางดา้นอาหารที่ตอ้งมีหล่อเลีย้งใน
ประเทศไดอ้ย่างเพียงพอ ท าใหท้ั่วโลกตระหนกัในการเพิ่มผลผลิตทางดา้นการเกษตร ท าใหม้ีความตอ้งการในการใช้
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรมากขึน้ ทั้งนี ้ ในระยะที่ 2 ช่วงปี 2565 ราคาของแอมโมเนียมีการปรับเพิ่มขึน้อีก 
เนื่องจากสงครามรสัเซีย-ยเูครน และราคาน า้มนัและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ เป็นผูน้  าเขา้และน าไปขาย
ต่อใหก้บัลกูคา้ โดยบรษิัทฯ ไม่ใช่ผูผ้ลิตโดยตรง ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไม่ไดร้บักระทบทัง้ผลประโยชนแ์ละผลเสียจากการ
เปล่ียนแปลงของราคามากนกั โดยบริษัทฯ จะไดก้ าไรจากเฉพาะส่วนก าไรขัน้ตน้ (Margin) จากส่วนต่างราคาของ
ราคาขายใหก้บัลกูคา้และตน้ทนุซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโลก 
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ราคาเฉลี่ยรายเดือนของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์(บาทต่อตัน) 

 
ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 

ราคาเฉล่ียของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ะมีแนวโนม้เป็นไปตามราคาของแอมโมเนีย โดยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
ไม่ไดเ้ป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัทฯ 

ราคาเฉลี่ยรายเดือนของกรดก ามะถัน (บาทตอ่ตนั) 

 
ที่มา: ขอ้มลูจากบริษัทฯ 

ราคาเฉล่ียของกรดก ามะถันมีความผนัผวนในอดีต โดยในปี 2563 มีราคาที่ลดลงจากช่วงแรกของสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งท าใหภ้าคการผลิตทางอตุสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกหยุดชะงกั อย่างไรก็ตาม 
ภายหลงัจากทั่วโลกเริ่มกลบัมาเปิดประเทศ และมีการผลิตทางอตุสาหกรรมและการเกษตรเพิ่มมากขึน้ โดยในช่วงปี 
2564 และ 2565 กรดก ามะถันมีราคาสูงขึน้เนื่องจากความตอ้งการที่เพิ่มสูงขึน้มากจากหลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมเกษตร ปุ๋ ยเคมี เคมีภณัฑ ์เหล็ก โรงกลั่นน า้มนั ส่ิงทอ ยานยนต ์แบตเตอรี่ และรวมถึงการน าไปปรบัใช้
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ในผลิตภัณฑต์่างๆ โดยจากความตอ้งการในตลาดโลกที่มากขึน้จากที่ทั่วโลกตระหนกัในการเพิ่มผลผลิตทางดา้น
การเกษตร รวมถึงความตอ้งการในการผลิตแบตเตอรี่ส  าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าที่มีความตอ้งการเพิ่มขนาดความจุของ
แบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จ  าเป็นตอ้งใช้กรดก ามะถัน ท าใหร้าคาของกรดก ามะถันปรบัเพิ่มสูงขึน้ ทัง้นี ้
บริษัทฯ ไม่ไดร้บักระทบทั้งผลประโยชนแ์ละผลเสียจากการเปล่ียนแปลงของราคามากนกั เนื่องจากบริษัทฯ ไดร้บั
ก าไรขัน้ตน้ (Margin) จากกรดก ามะถนัท่ีนอ้ย และบรษิัทฯ เป็นเพียงผูน้  าเขา้และน าไปขายต่อใหก้บัลกูคา้ตามค าสั่ง
ซือ้ของลูกคา้เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่ไดม้ีการซือ้ขายเพื่อเกร็งก าไรจากส่วนต่างราคา หรือน ากรดก ามะถันไปใชใ้น
ธุรกิจของบรษิัทฯ เองแต่อย่างใด 

2. ธุรกิจการให้บริการ 

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมส าหรับทีด่ินว่างเปล่าเพื่อการอุตสาหกรรม (ทีม่า: ศูนย์วจิยั CBRE) 

อุปทานที่ดินว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม  ไม่มีอุปทานที่ดินเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั โดยมีอุปทานรวมอยู่ที่ประมาณ 162,800 ไร่ (ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564) โดยท าเลที่ตัง้บริเวณจงัหวดัชลบรุี 
และระยอง ยงัเป็นท าเลที่มีความนิยมสงูสดุ เนื่องจากอยู่ใกลก้บัท่าเรือซึ่งส่งผลดีในดา้นการขนส่ง รวมถึงยงัเป็นพืน้ที่
ที่ภาครัฐสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศษรฐกิจในภาคอุตสาหกรรม  เช่น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) 

ทั้งนี ้อุปสงคก์ารซือ้ที่ดินรวมอยู่ที่ประมาณ 125,400 ไร่ (ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564) คิดเป็นอัตราการซือ้ที่ดินรวม 
ประมาณ 77% ของอปุสงคท์ี่ดินว่างเปล่า โดยท าเลที่มีอปุสงคก์ารซือ้ที่ดินมากที่สดุในปี 2564 ยงัคงเป็นท าเลบรเิวณ
จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบรุี และจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นตน้ 

2.2 การให้บริการคลังสินค้า 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ที่ผ่านมา หลายประเทศ
เริ่มปรบัตวั และมีเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเริ่มค่อยๆฟ้ืนตวั ส่งผล
ใหต้ลาดคลังสินคา้ที่จัดเก็บสินคา้ยงัคงมีแนวโนม้ที่เติบโต อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจคลงัสินคา้ ขึน้อยู่กับ
ภาวะธุรกิจหรือกิจกรรมการผลิตและการคา้ ซึ่งมกัเป็นไปตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ซึ่งการคา้ระหว่างประเทศของไทย ในปี 2565 มลูค่าการน าเขา้และส่งออกจะเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้Economic Intelligence 
Center : EIC โดย SCB ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2565 เติบโตที่ 3.2% ปรบัลดลงจากเดิมที่ 3.4% ตามผลของการ
ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว (ที่มา: 
www.scbeic.com) แมว้่าบรษิัทตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แต่บรษิัทยงัสามารถ
รกัษาฐานกลุ่มลกูคา้เดิมไวไ้ด ้ผลตอบรบัท่ีไดจ้ึงเป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้ท าใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบนอ้ย  

ดว้ยความตอ้งการพืน้ที่คลังสินคา้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม มีการใชเ้ทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินคา้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา้ของตนเองกันมากขึน้ สามารถท าใหป้ระหยัดพืน้ที่คลังสินคา้ลงไดอ้ีกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา้ ท าให้ผู้ประกอบคลังสินคา้ตอ้งแข่งขันกันสูงขึน้ ทั้งในด้านราคาบริการและ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ อย่างก็ตามไรดว้ยศกัยภาพท าเลคลังสินคา้บริษัท ตัง้อยู่ในท าเลที่มีโอกาสเติบโต
ต่อเนื่องและน่าลงทนุ เป็นจดุที่มีกิจกรรมการผลิต การขนถ่ายสินคา้ และตามเสน้ทางขนส่งที่สามารถเป็นจดุกระจาย
สินคา้ไปยงัภมูิภาคต่างๆ หรือต่างประเทศได ้รวมทัง้จงัหวดัชายแดนท่ีบรเิวณจดุผ่านแดนเชื่อมกบัประเทศเพื่อนบา้น  
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2.3 การให้บริการด้านโลจิสติกส ์และคลังสินค้าเหลว และการให้บริการท่าเทยีบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้ริหารและควบคมุดูแลท่าเทียบเรือชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดทัง้ 12 แห่ง ซึ่ง
เป็นท่าเทียบเรือหลักในการให้บริการขนถ่ายสินค้า ทั้งวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป ให้กับโรงงานทั้งในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอุตสาหกรรม อื่น ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งการบริหารจดัการท่าเทียบเรือ 12 
แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

1. ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ไม่จ ากัดจ านวนผูท้ี่ใชบ้ริการท่าเทียบเรือ
ประเภทนี ้กนอ.ลงทุนก่อสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกพืน้ฐานใหท้ั้งท่าเทียบเรือโกดังสินคา้พืน้ที่หนา้ท่าและ
อปุกรณห์นา้ท่า ประกอบดว้ย  

1.1. ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) : บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จ ากัด (TCT)  ไดร้บัสิทธ์ิ
ในการบรหิารท่าเทียบเรือ 

1.2. ท่าเทียบเรือสินคา้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บรษิัท ไทยแทงคเ์ทอรม์ินลั จ ากดั (TTT)  ไดร้บัสิทธ์ิในการ
บรหิารท่าเทียบเรือ 

1.3. ท่าเทียบเรือสินคา้ทั่วไปแห่งที่ 2 (Map Ta Phut Industrial Terminal) ด าเนินการโดย กนอ. 

2. ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ลงทุนและก่อสรา้งโดยเอกชน และ
จ ากัดผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการ เฉพาะใหก้ลุ่มของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ผูใ้หบ้ริการท่าเทียบเรือสามารถขอ
ใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการอื่นไดเ้ป็นครัง้คราวโดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก กนอ. ซึ่งมีจ านวนทัง้สิน้ 9 แห่ง (รวม
ท่าเทียบเรือของบรษิัท)  

ดว้ยท าเลที่ตัง้ของบรษิัทอนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตรใ์นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท์ี่ส  าคญัของประเทศ รวมทัง้บริษัทมีท่าเทียบเรือที่สามารถรองรบัเรือ
สินคา้ขนาดใหญ่ (Panamax) และมีพืน้ที่หลังท่าเทียบเรือ พรอ้มที่จะพัฒนาเพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการ
ใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้ จึงมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการเสนอบริการต่างๆ เช่น บริการดา้นโลจิสติกส ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้ที่น าเขา้-ส่งออกสินคา้ นอกจากนี ้ยงัมีเสน้ทางรถไฟติดพืน้ท่ีของ
บรษิัทท่ีจะสามารถพฒันาเชื่อมต่อทางรถไฟสายหลกั (สถานีมาบตาพดุ) ซึ่งจะช่วยเสรมิความสามารถในการแข่งขนั
ไดใ้นอนาคต 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพยข์อง 
บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  3/2565 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ท า
สญัญาต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (“การเข้าท าสัญญาเช่าที่ดิน”) กับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 
ไร่ 0 งาน 37.16 ตารางวา  ต่อไปอีก 30 ปี เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมีมลูค่าส่ิงตอบแทน
รวมประมาณ 3,921.43 ลา้นบาท ซึ่งค านวณจากค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศอตัราค่าเช่าที่ดินของ กนอ.  

โดยการเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์น ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และจัดเป็น
รายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดยมีมลูค่าขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ  50 
หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ย 100 ของสินทรพัยร์วมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และบริษัทฯ ไม่มีรายการไดม้าซึ่ง
สินทรพัยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูตามสารสนเทศที่ก าหนด แต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์โดยตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนได้
เสีย 

 โดยรายละเอียดของการเขา้ท ารายการมีดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ทีเ่กิดรายการ 

ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดจะจดัขึน้ในวนัที่ 
23 มิถนุายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยบรษิัทฯ จะเขา้ท าสญัญาภายในวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 

2. คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 

2.1 สัญญาเช่าทีด่ินระยะยาว 30 ปี 

ผูเ้ช่า : บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ผูใ้หเ้ช่า : การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 
ความสมัพนัธ ์ : ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 

21/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2.2 ค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูเ้ช่า : บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ผูใ้หเ้ช่า : ผูป้ระกอบการท่ีไม่เขา้ข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ 
ความสมัพนัธ ์ : ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 

21/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และการค านวณขนาดรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเขา้ท าสญัญาต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับกนอ. 
ส าหรบัหมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา ซึ่ง
จะหมดอายุสญัญาเช่าที่ดินในวนัที่ 17 กันยายน 2565 และมีความประสงคท์ี่จะต่อสญัญาเช่าดงักล่าวออกไป
อีก 30 ปี โดยมีค่าเช่าที่ดินรวมเท่ากบั 3,921.43 ลา้นบาท โดยการเขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์
ดงันี ้

1) เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2) บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อ
ล าเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือ เนื่องจากกิจการดงักล่าวมีแนวโนม้ขยายตวัจากการ
ขยายตัวของตลาดโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะลานประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ ที่มีการประกอบ
โครงสรา้งขนาดใหญ่ ขนถ่ายผ่านท่าเรือเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ (Module Construction, Fabrication, 
Assembly and Installation) รวมทั้งการซ่อมบ า รุงและปรับปรุงโครงสร้างและระบบท่อ (Module 
Maintenance, Modification and Improvement) ซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ตามการพฒันาของเทคโนโลยี ทัง้
ในส่วนของการผลิตปิโตรเลียม รวมทัง้ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทน เช่น กงัหนัลมขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิอตุสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ รวมทัง้การจา้งงานและการกระจายรายไดสู้่ชมุชน 

3.2 การค านวณขนาดรายการ 

รายละเอียดการค านวณขนาดรายการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยม์ีดงันี ้

เกณฑก์ารค านวณ  การค านวณ 

1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ = (NTA ของเงินลงทนุในบริษัท x สดัสว่นที่ไดม้าหรือจ าหน่ายไป) x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน  

 = ไม่สามารถค านวนได ้เนื่องจากไม่มีการซือ้หุน้ในกิจการ 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการด าเนินงาน = (ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของเงินลงทนุในบริษทั x สดัส่วนที่ซือ้หรือขาย) x 100 
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เกณฑก์ารค านวณ  การค านวณ 

ก าไรสทุธิจากการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  
 = ไม่สามารถค านวนได ้เนื่องจากไม่มีการซือ้หุน้ในกิจการ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมสิ่งตอบแทน = มลูค่าที่จ่ายหรือไดร้บั1/ x 100 
สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ2/  

  3,921.43 ลา้นบาท x 100 
3,989.28 ลา้นบาท  

 = รอ้ยละ 98.30 

4. เกณฑม์ูลค่าหุน้ทุนที่ออกเพื่อช าระ
ค่าสินทรพัย ์

= จ านวนหุน้ทนุที่บรษิัทฯ ออกเพ่ือช าระค่าสินทรพัย ์x 100 
จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ของบริษัทฯ  

 = ไม่สามารถค านวณได ้เนื่องจากไม่มีการออกหุน้เพ่ีอช าระมลูค่าสินทรพัย ์

หมายเหต:ุ 1/ มลูค่าที่จ่าย เท่ากบั 3,921.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี 
 2/ อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

จากการค านวณขา้งตน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นีม้ีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 98.30 ตามเกณฑม์ลูค่า
รวมของสิ่งตอบแทน และจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์โดย
มีมลูค่าขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ย 100 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพยอ์ื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมานับจากวันที่
คณะกรรมการของบริษัทใหค้วามเห็นชอบต่อการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้ โดยบริษัทฯ มีหนา้ที่
เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี  ้

1) เปิดเผยสารสนเทศการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ตาม
ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

2) จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้โดยผูถื้อ
หุน้จะตอ้งมีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรัพย ์รวมทั้งจัดส่ง
ความเห็นดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์และ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับกนอ. ส าหรับ
หมายเลขแปลงที่ดิน I-20/1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป เนื ้อที่ประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา เป็น
ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงือ่นไขการช าระเงนิ 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับ 3,921.43 ลา้นบาท  ซึ่งค านวณจากค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศ
อตัราค่าเช่าที่ดินของ กนอ.1/  

หมายเหต:ุ 1/ อา้งอิงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 004/2564 เรื่อง ก าหนดอตัราค่าเช่า หลกัเกณฑ์
และเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส าหรบัค่าเช่าส าหรบัปี 2565 ถึง 2568 และประมาณการ
ปรบัเพ่ิมอตัราค่าเช่าในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี ตัง้แต่ปี 2569 เป็นตน้ไป 

5.2 เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน 

อตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่ก าหนดโดยกนอ. ซึ่งเป็นอตัราเดียวกันกับผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่ารายอื่นที่ท  าสญัญาเช่า
ที่ดินหรือต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุกบักนอ. ทกุราย 

5.3 เงือ่นไขการช าระเงนิ 

เงื่อนไขในการช าระค่าเช่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดโดยกนอ. ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกนักับผูป้ระกอบการหรือผูเ้ช่าราย
อื่นที่ท  าสัญญาเช่าที่ดินหรือต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับกนอ . ทุกราย โดยมี
เงื่อนไขที่ส  าคญัดงันี ้

1) ค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุใหเ้รียกเก็บจากผูป้ระกอบกิจการที่ท  าสญัญาเช่าที่ดินตามอตัรา
และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนพ. 004/2564 

2) อตัราค่าเช่าที่ดินใหเ้รียกเก็บตามระยะเวลาของงวดปีที่ท  าสญัญาเช่าที่ดิน 

3) ผูป้ระกอบกิจการซึ่งเป็นผูเ้ช่าจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ ดงัต่อไปนี ้

3.1) ท าสญัญาเช่าที่ดินตามแบบที่ กนอ. ก าหนด 

3.2) วางหลกัประกนัการเช่าที่ดินเป็นเงินสดหรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารมลูค่าสองเท่าของค่าเช่าราย
ปีของปีที่ไดล้งนามในสญัญาเช่าที่ดินตามหลกัเกณฑ ์และประกาศของ กนอ. 

3.3) เป็นผูไ้ดร้บัอนญุาตใหใ้ชท้ี่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมตามหลกัเกณฑท์ี่ กนอ. ก าหนด 

6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 

สญัญาเช่าที่ดินพืน้ท่ี 276 ไร ่-0- งาน 37.16 ตารางวา ระยะเวลา 30 ปี มลูค่ารวมจ านวน 3,921.43 ลา้นบาท 

7. แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ 

ในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บรษิัทฯ จะใชแ้หล่งเงินทนุจากกระแสเงินสดภายในของบรษิัทฯ และ/หรือจะจดัหา
แหล่งเงินทนุต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การจดัหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 
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8. ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

1) การเขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. ในครัง้นี ้จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของ
บรษิัทฯ ต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจการจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด์ และ กรดก ามะถัน และธุรกิจการให้บริการ ได้แก่ บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ และ
คลงัสินคา้เหลว และบริการท่าเทียบเรือ เนื่องจากบริษัทฯ ไดม้ีการลงทนุในสินทรพัยถ์าวรต่างๆ ที่ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ อยู่บนพืน้ท่ีเช่าดงักล่าว 

2) พืน้ท่ีเช่าดงักล่าวเป็นท าเลที่มีศกัยภาพ โดยบรษิัทฯ สามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์พื่อสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษิทัฯ 
ในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนบนพืน้ที่ส่วนที่เหลือ โดยมุ่งเนน้ไปยงัธุรกิจที่สนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจหลกัและส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชนสิ์นทรพัยห์ลกัของบริษัทฯ ในปัจจุบนัใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และสามารถต่อยอดธุรกิจปัจจบุนัเพื่อสรา้งศกัยภาพในการแข่งขนัและสรา้งโอกาสในการเติบโตของ
บรษิัทฯ ในระยะยาว 

3) หากบริษัทฯ ไม่ต่ออายสุญัญาเช่าบนพืน้ที่เช่าเดิมดงักล่าว บริษัทฯ จะตอ้งหาพืน้ท่ีอื่นทดแทนเพื่อใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ โดยจะตอ้งมีการการลงทุนเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนมากหากบริษัทยา้ยฐานในการประกอบ
ธุรกิจไปในพืน้ท่ีอื่น 

9. เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ จดัเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์บริษัทฯ จึงมีหนา้ที่ตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพื่อขออนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากการนิคมอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ส าหรบัการท าสญัญาเช่า
ที่ดินดงักล่าว โดยบรษิัทฯ จะตอ้งท านิติกรรมและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ กนอ. ก าหนด ทัง้นี ้
กนอ. ไดม้ีหนงัสือเห็นชอบในความประสงคใ์นการด าเนินการต่ออายุสญัญาเช่าที่ดินดงักล่าวของบริษัทฯ เป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ 

10. ความเหน็ของกรรมการบริษัททีเ่กี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2565 ไดพ้ิจารณาข้อเสนอในการเข้าท ารายการและข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นการเขา้ท ารายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม 
และเป็นประโยชน ์ช่วยสรา้งรายได ้ผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มใหก้ับทั้งบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ จึงเห็นชอบที่จะ
น าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ 
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11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการไดม้าซึ่งสินทรัพยใ์นครัง้นีอ้ย่างละเอียดรอบคอบแลว้ จึงเห็นควร
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี ้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไม่แตกต่างจาก
คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทีมี่ต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบและสอบทานขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีด้ว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรอง
ว่าขอ้มลูในสารสนเทศฉบบันีท้ี่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่มีขอ้ความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเวน้ขอ้เท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็นตอ้งมีหรือตอ้งระบุไว ้ตลอดจนไม่มีขอ้ความที่ท  าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดอันเป็น
สาระส าคญั 

13. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหบ้รษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นท่ีปรกึษาทางการเงนิ
อิสระ เพื่อใหค้วามเห็นต่อการเขา้ทารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ไม่ไดถื้อหุน้ในบริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ 
และบริษัทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ยินยอมใหเ้ผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการ
เงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระ ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ของหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบรษิัทฯ 

14. รายละเอียดหนีส้ินทัง้หมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และหนีส้ินทีมี่แนวโมจะเกิดขึน้ในอนาคต 

14.1 ยอดรวมตราสารหนีข้องบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ ไม่มีตราสารหนี ้

14.2 ยอดรวมเงนิกู้ทีมี่ก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มียอดรวมเงินกู้ และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ล าดับ ประเภท วงเงิน ยอดคงค้าง ณ วันที ่ 
31 มีนาคม 2565 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  วงเงินเบิกเกินบญัชีจาก
ธนาคาร 

5.00 ลา้นบาท 0.00 ล าดบัที่ 1 บญัชีเงินฝากรอ้ยละ 40 
ของวงเงิน 
ล าดบัที่ 2 บญัชีเงินฝากรอ้ยละ 30 
ของการใชว้งเงิน 

2.  วงเงินทรสัตร์ีซีท 10.00 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั 

130.08 

3.  วงเงินหนงัสือค า้ประกนั 35.00 ลา้นบาท 49.37 
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 ล าดับ ประเภท วงเงิน ยอดคงค้าง ณ วันที ่ 
31 มีนาคม 2565 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

4.  วงเงินซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ 

10.00 ลา้นดอลลาร์
สหรฐั 

81.64 ล าดบัที่ 3 บญัชีเงินฝากรอ้ยละ 25 
ของการใชว้งเงิน 
ล าดบัที่ 1-4 นายณฐัพงษ์ รตัน
สวุรรณทวี ค า้ประกนั 

5.  วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนั
การเงิน ซึ่งประกอบดว้ย 
เงินกูย้ืมระยะยาว และ
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

เงินกูย้ืมระยะยาว  
1,100 ลา้นบาท  
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  

300 ลา้บาท 

1,087.77 ค า้ประกนัโดย การโอนสิทธิ
เรียกรอ้งภายใตส้ญัญาประกนัภยั 
สญัญาเช่าทีด่ินเพ่ือการ
อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพดุ สญัญาคลงัเก็บน า้มนั 
สญัญาวางท่อขนส่งผลิตภณัฑ ์
สญัญาใหบ้ริการท่าเทียบเรือ และ
ลกูหนีก้ารคา้แบบไม่เจาะจงสิทธิ 

รวม 1,348.86  

14.3 ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน าสินทรัพยว์างเป็น
หลักประกัน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มียอดรวมหนีสิ้นประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน า
สินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ล าดับ ประเภทหนีสิ้น ยอดคงค้าง ณ วันที ่ 
31 มีนาคม 2565 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1.  เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

427.14 บญัชีเงินฝากและนายณฐัพงษ์ 
รตันสวุรรณทวี ค า้ประกนั 

2.  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 264.93 - 
3.  ส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 
66.24 รายละเอียดตามขอ้ 14.2 

4.  ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

28.92 - 

5.  ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 

6.65  

6.  ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 

4,035 - 

7.  หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น 0.16 - 
8.  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,021.53 รายละเอียดตามขอ้ 14.2 
9.  หนีส้ินตามสญัญาเช่า 797.93 - 
10.  ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 18.29  
11.  หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3.55 - 

รวม 2,639.39  
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14.4 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระในอนาคต ดงันี ้ 

1. บริษัทฯ มีภาระผูกพนัที่ตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีมี
อยู่ในปัจจบุนั รวมจ านวน 272.51 ลา้นบาท 

2. บริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้งโครงการ คลังน า้มันและท่อส่งน า้มันเชือ้เพลิง NFCT 
จ านวน 195.64 ลา้นบาท และ 228.44 ลา้นบาท ตามล าดบั บรษิัทมีภาระผกูพนัที่ตอ้งปฎิบตัิตามสญัญาว่าจา้ง
ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาทุกประการ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุน โครงการปรบัปรุงพืน้ดินใหบ้ริการลาน
ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ จ านวน 8.57 ลา้นบาท 

15. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ  

15.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกจิของบริษทัฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ของบริษทัฯ 

15.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักในการจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์คมี และบริการอื่นที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑเ์คมี นอกจากนี ้
บริษัทใหบ้ริการท่าเทียบเรือรวมถึงคลงัสินคา้และบริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลวโดยบริษัทมีโรงงาน 
คลงัเก็บสินคา้ 

1) การจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์

บรษิัทฯ เป็นผูน้  าเขา้และจ าหน่ายเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท้ี่คลงัสินคา้เหลวของบรษิัทฯ ในนิคมอตุสาหกรรม
มาบตาพุด เพื่อจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้ใหก้ับลกูคา้ในประเทศ ปัจจุบนัเคมีภณัฑห์ลกัที่บริษัทฯจัด
จ าหน่าย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ามะถนั 

• แอมโมเนีย บริษัทฯ น าเขา้แอมเนียจากประเทศมาเลเซีย เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศส าหรบั
อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตน า้ยางขน้ อุตสาหกรรมความเย็น และอุตสาหกรรมผลิต
สารเคมี โดยจ าหน่ายผ่านกลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และจ าหน่ายแก่กลุ่มลกูคา้ประเภทผูใ้ช้
ขัน้ปลาย (End User) โดยตรง 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์บริษัทฯท าการผลิตที่โรงงานในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ใน
ประเทศส าหรบัอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมก าจดัมลพิษ อุตสาหกรรมยาง และ
ชาวสวนยางพารา โดยจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trade) และจ าหน่ายแก่กลุ่มลูกคา้
ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) โดยตรง 

• กรดก ามะถัน บริษัทฯน าเขา้กรดก ามะถันจากประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลี และประเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ 
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2) การให้บริการ 

• การใหบ้ริการคลงัสินคา้ บริษัทฯใหบ้ริการคลงัสินคา้ ส าหรบัผูใ้ชบ้ริการที่ตอ้งการใชพ้ืน้ที่ส  าหรบักอง
เก็บวัตถุดิบ และสินคา้ส าเร็จรูป ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติก ซิลิกา้ เป็นตน้ เพื่อการน าเขา้และ/หรือส่งออก 
หรือจ าหน่าย โดยมีพืน้ที่คลังสินคา้ให้บริการรวมประมาณ 27,920 ตารางเมตร รวมถึงบริการลาน
จดัเก็บสินคา้ (Open Yard) ไดแ้ก่ เครื่องจกัร อปุกรณ ์เป็นตน้ 

• การใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว บริษัทฯใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว
ส าหรบัจดัเก็บแอมโมเนียและกรดก ามะถัน ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ที่มีความตอ้งการจดัเก็บสินคา้ เหลว และ
ใหบ้ริการในการบริหารจดัการสินคา้คงคลังใหม้ีปริมาณเพียงพอกับความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึง
ใหบ้ริการขนถ่ายสินคา้เหลว เพื่อขนส่งทางรถยนต ์ปัจจุบันบริษัทฯมีระบบการใหบ้ริการคลังสินคา้
เหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น คลังสินคา้ส าหรบัแอมโมเนีย และกรดก ามะถัน ขนาด
ความจ ุ21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตามล าดบั 

• การใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ บรษิัทฯใหบ้รกิารท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ ส าหรบัสินคา้ของบรษิัทฯ รวมถึงการ
ใหบ้ริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกคา้ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินคา้ประเภทเท
กอง สินคา้เหลว สามารถรองรบัเรือสินคา้ขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตนั (DWT) โดยตอ้งไดร้บัอนุญาต
จากการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็นครัง้คราว เช่น เหล็กรีดเย็นชนิดมว้น เหล็กรีด
รอ้นชนิดม้วน เหล็กโครงสรา้ง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นตน้ รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการ
สาธารณปูโภคต่างๆ 

15.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

1) การจ าหน่ายเคมีภัณฑ ์

แอมโมเนีย 

เนื่องจากตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็ก (Niche Market) และมีอตัรา
การขยายตัวในอัตราที่ต  ่าท าใหไ้ม่คุม้ค่าที่จะลงทุนสรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้งน าเขา้
แอมโมเนียจากต่างประเทศทัง้หมด 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

เนื่องจากบรษิัทมีการน าเขา้แอมโมเนียมาเพื่อจ าหน่าย จึงมีวตัถดุิบตัง้ตน้ท่ีใชเ้พื่อการผลิตแอมโมเนียมไฮด
รอกไซด ์รวมทั้งยังสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ามความเขม้ขน้ที่ลูกคา้ตอ้งการ บริษัทจึง
สามารถขยายฐานลกูคา้ในธุรกิจดงักล่าว 

กรดก ามะถนั 

ปัจจุบนัมีผูน้  าเขา้กรดก ามะถันมาจ าหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 55 ของ
มูลค่าตลาดรวม เนื่องจากบริษัทมีคลังสินค้าเหลวที่ ใช้ในการเก็บกรดก ามะถันขนาดใหญ่ที่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ขนาดบรรจรุวม 35,000 ตนั รวมทัง้มีท่าเทียบเรือที่รองรบัเรือสินคา้ขนาดใหญ่ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
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2) การให้บริการ 

การใหบ้รกิารคลงัสินคา้ 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ที่ผ่านมา หลาย
ประเทศเริ่มปรบัตวั และมีเริ่มมีสญัญาณที่ดีขึน้ ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกเริ่ม
ค่อยๆฟ้ืนตวั ส่งผลใหต้ลาดคลงัสินคา้ที่จดัเก็บสินคา้ยงัคงมีแนวโนม้ที่เติบโต อย่างไรก็ตามการเติบโตของ
ธุรกิจคลงัสินคา้ ขึน้อยู่กับภาวะธุรกิจหรือกิจกรรมการผลิตและการคา้ ซึ่งมกัเป็นไปตามทิศทางการเติบโต
ทางเศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

การใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว และการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ 

ดว้ยท าเลที่ตัง้ของบรษิัทอนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตรใ์นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึ่งเป็น
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑท์ี่ส  าคญัของประเทศ รวมทั้งบริษัทมีท่าเทียบเรือที่
สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ (Panamax) และมีพื ้นที่หลังท่าเทียบเรือ พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ จึงมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในการเสนอ
บริการต่างๆ เช่น บริการดา้นโลจิสติกส ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูคา้ โดยเฉพาะลกูคา้ที่น าเขา้ 
ส่งออกสินคา้ นอกจากนี ้ยังมีเสน้ทางรถไฟติดพืน้ที่ของบริษัทที่จะสามารถพฒันาเชื่อมต่อทางรถไฟสาย
หลกั (สถานีมาบตาพดุ) ซึ่งจะช่วยเสรมิความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต 

15.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ค าอธิบายและการ
วิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไร
ของบริษัทฯ 

15.2.1 ตารางสรุปฐานะการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 – 2564 และไตรมาสที ่1 ปี 2565 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ ำนวน % 

สินทรัพย ์         
สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87.50  7.28  108.77  3.82  224.66  6.08  590.53 14.80 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 198.60 16.52   179.03  6.29  612.50  16.57  438.99 11.00 
สินคา้คงเหลือ 78.49 6.53  41.77  1.47  101.59 2.75   182.71 4.58 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 2.83 0.24 2.10 0.07 - - 1.32 0.03 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น 19.53 1.62  9.39  0.33  21.83  0.59  10.10 0.25 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2.35 0.20 1.70 0.06 12.40 0.34 14.87 0.37 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นหรือกลุ่ม -
สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้ผื่อขาย 

-  -    13.98 0.49    -  -    - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 389.30 32.37    356.74  12.52  972.99  26.32  1,238.55 31.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
      

  
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื่น 12.92 1.07  12.13 0.43 11.97 0.32  10.82 0.27 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 385.91 32.09 1,318.93 46.31   1,791.93 48.47   1,840.97 46.15 
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ -  -        976.97 34.30   848.37 22.95   832.74 20.87 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2.13  0.18 1.52 0.05  0.93 0.02  0.95 0.02 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ ำนวน % 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 8.82  0.73 20.20 0.71  14.80 0.40  16.40 0.41 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 403.39 33.55 161.82 5.68  55.93 1.51   48.82 1.22 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 813.17  67.63  2,491.57 87.48   2,723.94 73.68  2,750.73 68.95 
รวมสินทรัพย ์ 1,202.47  100.00  2,848.31  100.00  3,696.94  100.00  3,989.28 100.00 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  
หนีส้ินหมุนเวียน 

      
  

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน 

83.08 6.91     93.50 3.28  220.88 5.97   427.14 10.71 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน
อื่น 

152.92 12.72   374.70 13.16   194.31 5.26  264.92 6.64 

ส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

- - - - 66.23 1.79 66.24 1.66 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

-  -    41.80 1.47  28.60 0.77     28.92 0.73 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย - - - - 54.19 1.47 54.18 1.36 
ประมาณการหนีส้ินหมุนเวียนส าหรบั
ผลประโยชนพ์นกังาน 

- -  7.30 0.26   6.64 0.18    6..64 0.17 

หนีส้ินทางการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - - - 0.16 0.00 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 235.99 19.63  517.30 18.16   570.86 15.44  848.23 21.26 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
      

  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 489.17 17.17 1,021.04 27.62 1,021.53 25.61 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า - -    884.23  31.03   790.21 21.37    797.93 20.00 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - 8.70 0.30 12.19       0.33 9.72    0.24 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
ส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

10.88 0.90   1.77 0.06 3.89     0.11  4.03    0.10 

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 18.43 1.53  18.37 0.63 18.30 0.50  18.29 0.46 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3.42 0.29  3.44 0.12  3.54 0.10  3.54 0.09 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 32.72 2.72  1,405.66 49.35  1,849.20 50.02 1,855.06 46.50 

รวมหนีส้ิน 268.72 22.35   1,922.97 67.51  2,420.05 65.46  2,703.29 67.76 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

  
ทนุเรือนหุน้ 

      
  

   ทนุจดทะเบียน 897.46 74.63  897.46  31.51  897.46 24.28 897.46 22.50 
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 815.88 67.85  815.88  28.64  815.88 22.07 815.88 20.45 
ส่วนเกิน (ต ่า) จากการรวมธรุกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

(255.27) (21.23)  (255.27)  (8.96) (255.27) (6.90) (255.27) (6.40) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 
 

    
 

    
 

      
จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 22.55 1.88   24.38  0.86  47.13 1.28  47.13 1.18 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 235.29 19.57  274.95  9.65  632.56 17.11 647.64 16.23 
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถ้ือหุน้ 116.98 9.72  67.56  2.37  39.43 1.06  33.45 0.84 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 935.43 77.79  927.51  32.56  1,279.74 34.62 1,288.84 32.31 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ (1.68) (0.14) (2.17)  (0.08) (2,86) (0.08)  (2.86) (0.07) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 933.74 77.65  925.34  32.49  1,276.88 34.54  1,285.98 32.24 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,202.47  100.00  2,848.31  100.00  3,696.94  100.00  3,989.28 100.00 
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15.2.2 ตารางสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2562 – 2564 และไตรมาสที่ 1 ปี 
2565 

งบก าไรขาดทนุของกลุ่มบรษิัทฯ ปี 2562-2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค 2564 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2565 มีดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

สรุปผลการด าเนินงาน 
2562 2563 2564 31 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2565 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
รายได ้

    
  

  
  

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
เคมี 

1,080.74 91.46   615.67 85.60  1,265.58 92.77 167.34  86.92  644.55 96.39 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 100.90  8.54  103.60 14.40  98.56 7.23 25.17  13.08  24.11 3.61 
รวมรายได้จากการขายและ
บริการ 

1,181.65 100.00 719.28 100.00 1,364.15 100.00 192.51 100.00 668.66 100.00 

ต้นทุนขายและบริการ           
ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี 974.70 82.49 525.25 73.03  1,207.85 88.54 142.96 74.26 619.64 92.67 
ตน้ทนุบริการ 19.50 1.65 23.41 3.25  18.37  1.35 5.28 2.75 4.18 0.63 
รวมต้นทุนขายและบริการ 994.18 84.14 548.67 76.28 1,226.22 89.89 148.25 77.01 623.82 93.29 
ก าไรขั้นต้น 187.46 15.86 170.61 23.72 137.93 10.11 44.26 22.99 44.84 6.71 
รายไดอ้ื่น 27.30 2.32  16.45 2.29 473.67 34.72 0.16 0.09 3.45 0.52 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 214.77 18.18 187.06 26.01 611.59 44.83 44.42 23.08 48.29 7.22 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 43.15 3.65 34.48 4.79 35.77 2.62 9.39 4.88 8.82 1.32 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 154.03 13.04 149.51 20.79 130.79 9.59 25.09 13.03 25.88 3.87 
ตน้ทนุทางการเงิน 16.41 1.39 15.22 2.12 26.57 1.95 3.38 1.76 8.55 1.28 
รวมค่าใช้จ่าย 213.60 18.08 199.21 27.70 193.13 14.16 37.86 19.67 43.26 6.47 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิน
ได ้

1.18 0.10 (12.14) (1.69) 
418.47 30.67 

6.56 3.41 
5.03 0.75 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ (36.12) (3.06) 2.89 0.40 (66.27) (4.86) 2.27 1.18) 4.06 0.61 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (34.94) (2.96) (9.25) (1.29) 352.199 25.81 8.83 4.59 9.10 1.36 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

งบกระแสเงินสดของกลุ่มบรษิัทฯ ปี 2562-2564 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 มี.ค. 2565 มีดงันี ้
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 31 มี.ค. 2565 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 113.59 386.45 (102.85) 209.41 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (134.01) (805.37) (418.53) (48.32) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (180.15) 440.19 637.27 204.79 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (200.58) 21.27 115.89 365.87 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 288.08 87.50 108.76 224.65 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 87.50 108.76 224.65 590.53 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

                              สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม สิน้สุดวันที ่31 
มีนาคม 

 2562 2563 2564 2565 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)     

▪ อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.65 0.69 1.70 1.46 
▪ อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.96 0.45 1.32 1.21 

▪ อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.38 1.03 (0.19) 0.25 
▪ อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 6.39 4.21 3.89 5.08 
▪ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 56.34 85.60 92.57 71.85 
▪ อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ (เท่า) 9.93 8.74 16.85 17.55 
▪ ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 36.26 41.21 21.36 20.79 
▪ อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เท่า) 10.30 8.94 14.67 10.86 
▪ ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  34.97 40.29 24.54 33.60 
▪ Cash Cycle (Days) 57.62 86.52 89.39 59.04 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIOS)  
▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 15.86% 23.72% 10.11% 6.70% 
▪ อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (4.87) % 4.27% 28.26% 2.03% 
▪ อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) (197.20)% 1,258.01% (26.68)% 1,540.91% 
▪ อตัราก าไรสทุธิ (%) (2.92) % (1.22)% 25.87% 1.36% 
▪ อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ (%) (3.54) % (0.94)% 31.98% 0.82% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS)  
▪ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 1.34% 0.15% 13.60% 1.02% 
▪ อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 31.38% 14.69% 35.67% 54.23% 
▪ อตัราการหมนุเวียนสินทรพัย ์(เท่า) 0.90 0.36 0.42 0.19 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIOS)  
▪ อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.29 2.08 1.90 2.10 
▪ อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 5.72 26.58 (5.37) 3.56 
▪ อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.07 0.47 (0.23) 0.13 
▪ อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ที่มา: รายงานประจ าปี 2564 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

15.2.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ผลด าเนินงาน สรุปได้ดังนี ้

ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีผลก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท 352.89 ลา้นบาท ก าไรสทุธิ
เพิ่มขึน้ 361.65 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 4,128.42 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 

- บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ลดลง 32.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 19.16  



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

14 

- บรษิัทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 457.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2,777.64 

- ค่าใชจ้า่ยรวมลดลง 17.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 9.48 

- ตน้ทนุทางการเงินเพิม่ขึน้ 11.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 74.57 

- ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดเ้พิม่ขึน้ 69.17 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 2,385.17 

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อยขาดทนุเพิ่มขึน้ 0.20 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.82 

ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายได้จากการขายและบริการ 

ประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 1,364.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
644.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 89.65 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เป็นผลมาจาก 

1) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 1,265.58 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 649.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 105.56 

เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ ซึง่เกิดจาก 

- รายไดจ้ากการขายกรดก ามะถนัที่เพิ่มขึน้ 558.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 177.34 โดยราคาขาย

กรดก ามะถนัเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาตลาดโลกเพิ่มขึน้ ปรมิาณการขายเพิม่ขึน้ 8,350 ตนั หรือคดิเป็น 

รอ้ยละ 2.35 

- รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียเพิม่ขึน้ 79.42 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 29.21 โดยราคาขาย

แอมโมเนียเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาตลาดโลกเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยเพิ่มขึน้ และปรมิาณ

การขายที่เพิ่มขึน้ 155 ตนั หรือคดิเป็น รอ้ยละ 1.15  

- รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 11.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 40.41 มี

ปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ 2,394 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 41.21 ราคาขายเฉล่ียตอ่หน่วยลดลง 

2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 98.57 ลา้นบาท ลดลง 5.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ 

ซึ่งเกิดจาก 

- รายไดก้ารใหบ้รกิารคลงัสินคา้ลดลง 5.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 14.96 เนื่องจากมีการใชพ้ืน้ท่ี

ใหบ้รกิารลดลง และ จ านวนลกูคา้ลดลง  

- รายไดก้ารใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว เพิ่มขึน้ 0.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.49 

- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือเพิ่มขึน้ 0.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.25 เนื่องจากมี

จ านวนเรือมาใชบ้รกิารผ่านท่าเทยีบเรือเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขั้นต้น 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีตน้ทุนขายและบริการ 1,226.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 677.56 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น รอ้ยละ 123.49 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ขณะที่ อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง คิดเป็นรอ้ยละ 10.11 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.72 เนื่องจาก 

1) ตน้ทนุขายของผลิตภณัฑเ์คมีเพิม่ขึน้ 682.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 129.95 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ ซึ่งเกิดจาก 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

15 

- ตน้ทนุขายกรดก ามะถนัเพิ่มขึน้ 592.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 189.00 จากราคาผลิตภณัฑเ์คมี

น าเขา้เพิ่มขึน้ตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก  

- ตน้ทนุขายแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 70.63 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 37.56 

- ตน้ทนุขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิม่ขึน้ 18.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 80.91  

2) ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจการขายเคมภีณัฑล์ดลง 31.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 36.15 ส่งผลใหอ้ตัราก าไร

ขัน้ตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลง คดิเป็น รอ้ยละ 4.56 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ คิดเป็น รอ้ยละ 14.69 จากผลกระทบ

ตน้ทนุของเคมีภณัฑท์ี่เพิม่ขึน้  

3) ตน้ทนุการใหบ้รกิารลดลง 5.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทยีบกบัปีที่แลว้ เนื่องจากตน้ทนุ

ค่าบรกิารคลงัสินคา้ลดลง 

รายได้อื่น 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีรายไดอ้ื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการหลกั 507.09 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 457.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2,777.64 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เกิดจาก 

- รายไดจ้ากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า 452.92 ลา้นบาท 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 9.72 ลา้นบาท 

- ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์น 2.83 ลา้นบาท 

- รายไดอ้ื่น ๆเพิ่มขึน้ 1.76 ลา้นบาท 

- ลดส ารองสินคา้คงเหลือช าระลา้สมยั เพิ่มขึน้ 0.43 ลา้นบาท 

- ดอกเบีย้รบัลดลง 0.74 ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย(กลบัรายการ) ลดลง 9.72 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม 166.55 ลา้นบาท ลดลง 17.45 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 9.48 เมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ เกิดจาก 

1) ค่าใชจ้า่ยในการขายเพิ่มขึน้ 1.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 3.74 เนื่องจากค่าขนส่งไปยงัลกูคา้เพิ่มขึน้ 

2) ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารลดลง 18.74 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 12.53 เนื่องจาก 

- ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังานลดลง 8.55 ลา้นบาท 

- ค่าเส่ือมราคาลดลง 8.20 ลา้นบาท  

- ค่าใชจ้า่ยบรหิารอื่นๆ ลดลง 6.63 ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้า่ยบรกิารวชิาชีพลดลง 2.80 ลา้นบาท 

- ตัง้ส ารองดอ้ยค่าสินทรพัยเ์พิม่ขึน้ 7.44 ลา้นบาท 
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ต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 26.57 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 11.35 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น รอ้ยละ 74.57 เมื่อเทียบกับปีที่แลว้  จากมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 10.45 ลา้น
บาท และดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 0.90 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้66.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2,385.17 
เนื่องจากบริษัทมีก าไรสุทธิที่ตอ้งเสียภาษี 57.20 ลา้นบาท และเป็นภาษีจากสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
9.07 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงนิ 

 งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี สินทรพัยร์วม 3,696.94 ลา้นบาท หนีสิ้น
รวม 2,420.06 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ขาดทนุ 2.86 ลา้นบาทและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,279.74 ลา้นบาท 
หรือมลูค่าหุน้ตาม 1.18 บาทต่อหุน้ ในขณะที่สิน้ปี 2563 มีสินทรพัยร์วม 2,848.31 ลา้นบาท หนีสิ้นรวม 1,922.97 ลา้น
บาท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม ขาดทุน 2.17 ลา้นบาทและส่วนของผูถื้อหุน้ 927.51 ลา้นบาท หรือมูลค่าหุน้ตาม
บญัชี 0.85 บาทต่อหุน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินทุนหมนุเวียนในรูปของเงินสด 224.66 ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอในการประกอบ
ธุรกิจปัจจุบันและสามารถรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของบริษัท มี
สาระส าคญัดงันี ้ 

1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมีสินทรพัยร์วม 3,696.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 848.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ย

ละ 29.79 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2563 เนื่องจาก 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.66 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 115.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็น   รอ้ยละ 

106.55 จากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเมื่อเทียบกบัสิน้ปีที่แลว้ 

- ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 612.51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 433.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

242.13 เกิดจากลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 407.36 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้สทุธิเพิ่มขึน้ 24.93 ลา้นบาท 

- สินค้าคงเหลือ 101.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59.81 ล้านบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 143.19 จากสินคา้

ระหว่างทางกรดก ามะถันเพิ่มขึน้ 46.06 ลา้นบาท แอมโมเนียเพิ่มขึน้ 12.56 ลา้นบาท  วสัดุสิน้เปลือง

และอื่น ๆ เพิ่มขึน้ 1.33 ลา้นบาท แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 0.03 ลา้นบาท ยิปซั่มบรรจถุงุลดลง 

0.17 ลา้นบาท  

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 21.84 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

132.59 จากเงินฝากที่เป็นเงินประกนัสินเชื่อทางการคา้กบัสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,791.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 473.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 35.86 

เนื่องจากการซือ้และลงทุนในทรัพยสิ์นระหว่างงวด  418.50 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยการลงทุนใน
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โครงการ คลังน า้มันเชือ้เพลิง ของ NFCT อีกประมาณ 333.25 ลา้นบาท NFCW 28.83 ลา้นบาท ซือ้

ทรพัยสิ์น และ อปุกรณ ์ของ NFC ประมาณ 56.42 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาสทุธิลดลง 18.20 ลา้นบาท 

- สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 848.37 ลา้นบาท ลดลง 128.60 หรือคิดเป็น รอ้ยละ 13.16 จากการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 55.94 ลา้นบาท ลดลง 105.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 65.43 เป็นการ

ตดัจ่ายล่วงหนา้งานก่อสรา้งโครงการ คลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ของบรษิัทย่อย 

2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมีหนีสิ้นรวม 2,420.49 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 497.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

25.87 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2563 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 220.88 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 127.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

รอ้ยละ 136.21 เนื่องจาก บริษัทมีการใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ 60.77 

ลา้นบาท และตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) จากการก่อสรา้งโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT 

- เจ้าหนี ้การค้าและเจ้าหนี ้หมุนเวียนอื่น 194.31 ล้านบาท ลดลง 180.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น  

รอ้ยละ 48.14 เนื่องจาก เจา้หนีก้ารคา้สุทธิ เพิ่มขึน้ 63.07 ลา้นบาท  ในขณะที่เจา้หนีก้ารคา้อื่น ๆ 

ลดลง 243.46 ลา้นบาท โดยมีเจา้หนีโ้ครงการ คลังน า้มันเชือ้เพลิง ของ NFCT ลดลง 249.31 ลา้น

บาท ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นเป็นหนีสิ้นตามสัญญาร่วมด าเนินงานกับ กนอ.ลดลง 27.60 ลา้นบาท 

รายไดบ้รกิารรบัล่วงหนา้เพิ่มขึน้ 22.07 ลา้นบาท และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ 11.38  ลา้นบาท 

- ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 66.23 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งโครงการ

คลงัน า้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT 

- ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีลดลง 13.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 31.56 จากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

- ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจ่าย 54.19 ลา้นบาท จากการท่ีบรษิัทมีก าไรสทุธิ 

- เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 531.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.74จากการ

ก่อสรา้งโครงการ คลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ของ NFCT 

- หนี้สินตามสัญญาเช่า 790.22 ล้านบาท ลดลง 94.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.63  จาก

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,276.88 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 351.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 

รอ้ยละ 37.99 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2563 เนื่องจาก บรษิัทมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสทุธิเบ็ดเสรจ็ 351.54 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.99 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ เกิดจากส่วนเกินทนุจากการตีราคา

ทรพัยสิ์นลดลง 28.14 ลา้นบาท และมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ขาดทนุ 0.69 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ย

ละ 31.80 โดยปัจจปัุนบรษิัทมีทนุช าระแลว้ 815.87 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตรา

ไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 
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งบกระแสเงนิสดของบริษัท 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 115.89 ลา้นบาท โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดตน้งวด 108.77 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากบั 224.66 ลา้นบาท 
เกิดจาก 

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 102.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ ลูกหนี ้

หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้  

- กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ 418.53 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทนุในโครงการ คลงั

น า้มันเชือ้เพลิง ของ NFCT 333.25 ลา้นบาท,NFCW 28.83 ลา้นบาทซือ้ทรัพยสิ์นและอุปกรณข์อง 

NFC 56.42 ลา้นบาท,ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 0.03 ลา้นบาท  

- กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 637.27 ลา้นบาท เนื่องจากไดร้บัเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน 598.12 ลา้นบาท ส าหรบัก่อสรา้งโครงการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง ของ NFCT , มีการไดร้บั

เครดิตทางการคา้ (LC/TR) กบัสถาบนัการเงิน 127.36 ลา้นบาท และมีการจ่ายช าระค่าเชา่ 88.21 ลา้น

บาท 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2564 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัท 9.11 
ลา้นบาท ผลก าไรสทุธิรวม 9.10 ลา้นบาท ก าไรสทุธิรวมลดลง 0.27 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 3.05 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาส 1/2564 

- บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 0.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1.31 
- บรษิัทมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 3.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1,980.72 
- ค่าใชจ้า่ยรวมเพิม่ขึน้ 0.22 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 0.64 
- ตน้ทนุทางการเงินเพิม่ขึน้ 5.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 153.06  
- รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 1.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 78.94 
- ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยูใ่นอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อยเพิ่มขึน้ 0.09 

รายได้จากการขายและบริการ 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม 668.69 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้ 476.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 247.33 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2565 เป็นผลมาจาก 

1) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 664.56 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 477.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 285.17 
เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 ซึ่งเกิดจาก 
- รายไดจ้ากการขายกรดก ามะถนัท่ีเพิ่มขึน้ 425.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 507.71 โดยราคาขาย

กรดก ามะถันเพิ่มขึน้เนื่องจากราคาตลาดโลกเพิ่มขึน้ รวมถึงปริมาณการขายเพิ่มขึน้ 29,776 ตนั หรือ
คิดเป็น รอ้ยละ 40.16 
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- รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 42.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 56.87 โดยราคาขายต่อ
หน่วยเพิ่มสงูขึน้ แต่ปรมิาณการขายที่ลดลง 556 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 15.48 

- รายได้จากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึน้ 9.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 102.95 
ปรมิาณการขายที่เพิ่มขึน้ 219 ตนั หรือคิดเป็น รอ้ยละ 10.58  

2) รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 24.11 ลา้นบาท ลดลง 1.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 4.22 เมื่อเทียบกับ ไตร
มาส 1/2564 ซึ่งเกิดจาก 
- รายไดก้ารใหบ้ริการคลงัสินคา้ลดลง 0.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.90 เนื่องจากมีการใชพ้ืน้ที่

ใหบ้รกิารลดลงและจ านวนลกูคา้ลดลง 
- รายไดก้ารใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลวไม่เปล่ียนแปลง 
- รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือลดลง 0.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 10.84 เนื่องจากมี

จ านวนเรือมาใชบ้รกิารผ่านท่าเทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขั้นต้น 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีตน้ทุนขายและบริการ 623.83 ลา้นบาทเพิ่มขึน้ 
475.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 320.78 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 ขณะที่อตัราก าไรขัน้ตน้รวมลดลง
เหลือรอ้ยละ 6.71 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 คิดเป็นรอ้ยละ 22.99 เนื่องจาก 

1) ตน้ทนุขายของผลิตภณัฑเ์คมี 619.64 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 476.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 333.41 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาส 1/2564 ซึ่งเกิดจาก 

-  ต้นทุนขายกรดก ามะถันเพิ่มขึน้ 420.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 500.29 เนื่องจากราคา 
ผลิตภณัฑเ์คมีน าเขา้เพิ่มขึน้สงูมากตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก 

- ตน้ทนุขายแอมโมเนียเพิ่มขึน้ 44.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 87.53 
- ตน้ทนุขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พิ่มขึน้ 11.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 144.86 

2) ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจการขายเคมีภัณฑ ์24.92 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.22 
แต่อตัราก าไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลง เหลือรอ้ยละ 3.87 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564 คิดเป็น รอ้ย
ละ14.57 จากผลกระทบตน้ทนุของราคาน าเขา้ของเคมีภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้ 

3) ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4.19 ลา้นบาท ลดลง 1.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 20.84 เมื่อเทียบกับไตรมาส 
1/2564 เนื่องจากตน้ทนุค่าบรกิารคลงัสินคา้ลดลงตามสดัส่วนของรายไดบ้รกิาร 

รายได้อื่น 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีรายไดอ้ื่น 3.45 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.29 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็น รอ้ยละ 1,980.72 เมื่อเทียบไตรมาส 1/2564 เกิดจาก 

- ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 3.01 ลา้นบาท 
- รายไดอ้ื่นๆ เพิ่มขึน้ 0.44 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายรวม 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม 34.71 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 0.22 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 0.64 เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2564 เกิดจาก 

1) ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 0.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 6.10 เนื่องจากค่าขนส่งไปยังลูกคา้ลดลง 
จากปรมิาณการขายผลิตภณัฑแ์อมโมเนียที่ลดลงเล็กนอ้ย 

2) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้ 0.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 8.71 เนื่องจาก 
- ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 3.02 ลา้นบาท จากค่าเส่ือมราคาของสิทธิการเช่า 
- ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ 0.67 ลา้นบาท 
- ส ารองจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ เพิ่มขึน้ 1.07 ลา้นบาท 
- ค่าใชจ้่ายบรหิารอื่นๆ ลดลงสทุธิ 3.97 ลา้นบาทเนื่องจากในไตรมาส 1/2564 มีส ารองค่ารือ้ถอนอาคาร 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 8.56 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.18 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 153.06 เมื่อเทียบไตรมาส 1/2564 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 
เรื่องสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 

รายได้ภาษีเงนิได้ 

ส าหรบัไตรมาส 1/2565 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีรายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มขึน้ 1.80 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 78.94 เนื่องจากบริษัทมีภาษีจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี ท่ีคาดว่าจะใชป้ระโยชน์ไดใ้น
อนาคตเพิ่มขึน้ 

ฐานะทางการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมี สินทรพัยร์วม 3,989.28 ลา้นบาท หนีสิ้น
รวม 2,703.30 ล้านบาท ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม 2.86 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ 
1,288.85 ลา้นบาท หรือมลูค่าหุน้ตาม 1.18 บาทต่อหุน้ ในขณะท่ีสิน้ปี 2564 มีสินทรพัยร์วม 3,696.94 ลา้นบาท 
หนีสิ้นรวม 2,420.06 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 2.86 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 
1,279.74 ลา้นบาท หรือมลูค่าหุน้ตามบญัชี 1.18 บาทต่อหุน้ 

ณ วันที่  31 มีนาคม 2565 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินสด 590.54 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการ
ประกอบธุรกิจปัจจบุนัและสามารถรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต 

  โดยการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของบรษิัท มีสาระส าคญัดงันี ้

1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 3,989.28 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 292.34 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น 
รอ้ยละ 7.91 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 

2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 2,703.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 283.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 11.70 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 
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3) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,285.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.10 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น 
รอ้ยละ 0.71 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2564 เนื่องจาก บรษิัทมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรสทุธิเบ็ดเสรจ็ 9.11 ลา้น
บาท และมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ขาดทนุ 0.3 ลา้นบาท โดยปัจจปัุนบรษิัทมีทนุช าระแลว้ 815.87 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 

15.2.4 ปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณด์งักล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหนา้
ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและ
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ความเส่ียงจากราคาวตัถดุิบส าคญัหรือเคมีภณัฑผ์นัแปรไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจน าเขา้เคมีภณัฑต์่างๆ มาขายใหก้ับลกูคา้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ โดย
วตัถุดิบส าคญัหรือเคมีภณัฑม์ีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ที่มีความผนัผวนไปตามราคาซือ้ขาย
ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อันเป็นปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ  
บรษิัทฯ ปัจจบุนัราคาซือ้ขายวตัถดุิบส าคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลาดโลกมีความผนัผวนและเคลื่อนไหวเรว็ บรษิัทฯ 
จึงบรหิารความเส่ียงโดยการก าหนดโครงสรา้งราคาเสนอขายจากตน้ทนุที่เปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง
บรหิารระดบัสินคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนดา้นราคา 

ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัของสญัญาเช่าที่ดินระยะยาว 

เนื่องจากการต่ออายสุญัญาเช่าที่ดินในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อประกอบกิจการน าเขา้และจ าหน่ายเคมีภัณฑต์่างๆ และรวมถึงการขยายธุรกิจดา้นโครงการลานประกอบ
โครงสรา้งและระบบท่อ ลานรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อล าเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะน า้มนั บนพืน้ที่ที่เหลือของบ
รษิัทฯ ซึ่งสญัญาเช่าดงักล่าวทางกนอ. พิจารณาใหเ้ช่าต่อไปไดอ้ีก 30 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ กนอ. ได้
ประกาศก าหนด ดังนั้น จึงท าใหบ้ริษัทฯ มีความเส่ียงในเรื่องของอัตราค่าเช่าใหม่ที่อาจกระทบต่อตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตภายใน 30 ปีขา้งหนา้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จดัใหม้ีการท าประมาณ
การของอตัราค่าเช่าที่ดินตามประกาศของกนอ. และคอยติดตามประกาศต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ใหม่ในอนาคต
จากกนอ. อย่างใกลช้ิด 
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15.3 รายชื่อกรรมการและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันทีปิ่ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

15.3.1 คณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 10 ท่าน ดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. พลเอก มนตรี สงัขทรพัย ์ ประธานกรรมการ 

2. นาย ณฐัภพ รตันสวุรรณทวี 
ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

3. นาย ยงยศ ปาละนติิเสนา กรรมการ 
4. นาย วิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการ 
5. นาง บงกช รุง่กรไพศาล กรรมการ 
6. นาย กิจจา สมญัญาหิรญั กรรมการ 
7. นาย ณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี กรรมการ 
8. นาย เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นางอารีย ์เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
10. นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรบัรอง ฉบบัลงวนัที่  19 มกราคม 2565 คือ นายณัฐ
ภพ รตันสวุรรณทวี นายยงยศ ปาละนิติเสนา นางบงกช รุง่กรไพศาล นายกิจจา สมญัญาหิรญั หรือ นายณฐัพงษ์ 
รตันสวุรรณทวี กรรมการสองในหา้คนลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 

15.3.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายชื่อดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี 690,329,994 63.46 
2. บริษัท อินเตอร ์สเปค โกลบอล จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 1/ 176,000,000 16.18 
3. BENTAYGA HOLDINGS LTD 86,000,000 7.91 
4. นายเอเซีย ภขุนัอนนัต ์ 28,164,000 2.59 
5. นายปรชัญา เสริมสขุสกลุชยั 23,885,000 2.20 
6. น.ส.รภทัภร ตรงวงศา 9,828,400 0.90 
7. นายวิสตู กจัฉมาภรณ ์ 9,600,000 0.88 
8. นายสิตมน องัศธรรมรตัน ์ 5,812,661 0.53 
9. นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 4,741,302 0.44 
10. นายอาชวีร ์องัศธรรมรตัน ์ 4,735,900 0.44 
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 1,039,097,257 95.51 
ผูถ้ือหุน้รายอ่ืนๆ 48,735,799 4.48 
รวม 1,087,833,056 100.00 

ที่มา: จากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

หมายเหต:ุ 1/ รายชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัท อินเตอร ์สเปค โกลบอล จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
สั ด ส่ ว น ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบียนช าระแล้ว 

1. นายธนากร เกษตรสวุรรณ 12,400,000 99.20 
2. นางสาวธนพร เกษตรสวุรรณ 50,000 0.40 
3. นางสาวอรวรา เกษตรสวุรรณ 50,000 0.40 
รวม 12,500,000 100.00 

ที่มา: BOL 

15.4 ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

-ไม่มี- 

16. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน  

ในการท าสญัญาเช่าที่ดินเนือ้ที่ประมาณ 276 ไร่ 37.16 ตารางวา ในครัง้นี ้การช าระค่าเช่าและวางหลกัประกนั
เงินสดจ านวนประมาณ 169.53 ลา้นบาทในงวดแรกนั้น แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ มาจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งมีเพียงพอ โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือเท่ากบั 590.34 ลา้นบาท และส าหรบัการช าระค่าเช่างวดถดัไป บริษัทฯ 
จะใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายใน รวมถึงก าไรจากการประกอบกิจการ เพื่อช าระค่าเช่าใหแ้ก่ กนอ. ดงันัน้ การเขา้ท า
รายการครัง้นีจ้ึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั 

17. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือข้อเรียกรอ้งที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด (บริษัทย่อย)  ที่ไดห้ยุดด าเนินการเนื่องจากสัญญาร่วม
ด าเนินงานระหว่างบรษิัทกบักนอ. ไดสิ้น้สดุลงจากค าสั่งของศาลลม้ละลายกลาง 

ภายหลงัทุกฝ่ายมีแนวทางที่เห็นชอบร่วมกันในการบริหารจดัการท่าเทียบเรือในพืน้ที่เดิมของบริษัทย่อย บริษัท
ย่อยไดด้  าเนินการถอนค าฟ้องหรือค ารอ้ง เพื่อยุติคดีและขอ้พิพาทต่างๆ ที่มีอยู่กับ กนอ. ปัจจุบนั เจา้หนีท้ัง้หมด
ไดด้  าเนินการขอใหศ้าลมีค าสั่งยกเลิกการลม้ละลาย ต่อศาลลม้ละลายกลาง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
ต่อมา เมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 2564 ศาลมีค าสั่งใหย้กเลิกการลม้ละลายของบรษิัทย่อยโดยไดม้ีการประกาศยกเลิก
การลม้ละลายในราชกิจจานเุบกษาในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 

18. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้น
ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
และงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้
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ช่ือบริษัท และลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มี.ค. 65 
(พันบาท) 

31 มี.ค. 64 
(พันบาท) 

บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้
รอ้ยละ 98.33 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ย
ละ 1.67 นางบงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

48 153 

ค่าบริการ 196 205 

บริษัท เอ็นโฮลดิง้ จ ากดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้
รอ้ยละ 99.99 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 1 หุน้ 
นางบงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง
บงกช รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง
บงกช รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี นางศ
รินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ นางสาวดจุเดอืน บญุซื่อ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

24 - 

ค่าบริการ 1,339 1,062 

บริษัท เอส ซี แคริเออร ์จ ากดั 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี และ
นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

139 259 

ค่าบริการ 10,473 11,232 

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้

รอ้ยละ 99.35 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ย
ละ 0.65 นางบงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี
• นางบงกช รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

1,588 2,012 

ค่าบริการ 617 630 

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้

รอ้ยละ 99.86 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ย
ละ 0.14 นางบงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ นายวิบลูย ์
รศัมีไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง
บงกช รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

-  18 

บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้

รอ้ยละ 97.67 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ย
ละ 2.33 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง
บงกช รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

77 - 

ค่าบริการ 2 2 
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ช่ือบริษัท และลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มี.ค. 65 
(พันบาท) 

31 มี.ค. 64 
(พันบาท) 

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี
บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ด๊อคยารด์ จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 

1 หุน้ นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 1 หุน้ 
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง

บงกช รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

ซือ้สินทรพัย ์  -  3,191 

บริษัท ซีนา ออฟชอร ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นางบงกช รุง่กรไพศาลถือหุน้ 1 หุน้ 
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นาง

บงกช รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและ
รายไดอ่ื้น 

-  150 

ยอดคงเหลือของรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรบังวด 3 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 
มีนาคม 2565 และส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้

ช่ือบริษัท และลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มี.ค. 65 
(พันบาท) 

31 ธ.ค. 64 
(พันบาท) 

บริษัท เคมีคลัส ์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั 
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นายณฐั

พงษ์ รตันสวุรรณทว ี
• ผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

4,709 4,709 

บริษัท เอ็นโฮลดิง้ จ ากดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 
99.99 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 1 หุน้ นางบงกช รุ่ง
กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช 
รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี 

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช 
รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี นางศรินทิพย ์กิตติ
วงศโ์สภณ นางสาวดจุเดือน บญุซื่อ 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

24 - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

486 527 

เงินมดัจ า 960 960 

บริษัท เอ็น พี มารีน จ ากดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 
98.33 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 1.67 นาง
บงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

76 84 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

75 77 

บริษัท เอส ซี แคริเออร ์จ ากดั 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี และนาย
ณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทว ี

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

50 148 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

6,712 7,077 
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ช่ือบริษัท และลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 31 มี.ค. 65 
(พันบาท) 

31 ธ.ค. 64 
(พันบาท) 

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี
บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ

99.35 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 0.65 นาง
บงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี
• นางบงกช รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

1,048 1,157 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

7,362 7,362 

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ

99.86 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 0.14 นาง
บงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้ นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล ถือหุน้
1 หุน้

• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช
รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

12 12 

บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ

97.67 นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้รอ้ยละ 2.33
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช

รุง่กรไพศาล นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

1 1 

บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ด๊อคยารด์ จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 1 หุน้

นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี ถือหุน้ 1 หุน้
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช

รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น 

640 640 

บริษัท ซีนา ออฟชอร ์จ ากดั 
• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ นางบงกช รุง่กรไพศาล ถือหุน้ 1 หุน้
• มีกรรมการรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี นางบงกช

รุง่กรไพศาล และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวียนอื่น 

82 - 

19. สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคัญๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทฯ มีสญัญาส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ดงันี ้

(1) สญัญาเชา่ที่ดินเพื่อการอตุสาหกรรม

คู่สญัญา : กนอ. 
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รายละเอียดสัญญา 
  

: เพื่อก่อสรา้งอาคารโรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ ยเคมีเชิง
ผสม (Bulk Blending Fertilizer) ที่ไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียน า้ และ
ซือ้มาขายไป ปุ๋ ยเคมีทกุชนิด ยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียน า้ กรดซลัฟรูกิ เป็น
ตน้ 

ระยะเวลา  : 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 17 กนัยายน 2565 
ทัง้นี ้ก่อนครบก าหนดสญัญาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน หากบรษิัทฯ ประสงคเ์ช่าที่ดนิ
ต่อไป จะตอ้งแจง้ความประสงคใ์หก้นอ.ทราบ และกนอ. จะพิจารณาใหเ้ช่า
ต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขที่กนอ.ไดป้ระกาศก าหนด 

โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ไดม้ีหนังสือแจง้ความประสงคข์อต่อ
สัญญาเช่าพืน้ที่ไปอีก 30 ปี และทาง กนอ. เห็นชอบในการขอต่ออายุการเช่า
พืน้ที่ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2565 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงตอ้งปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่กนอ. ก าหนด 

(2) สญัญารว่มด าเนินงานเพื่อพฒันาพืน้ท่ีก่อสรา้งทา่เทยีบเรือ 

คู่สญัญา   : กนอ. 
รายละเอียดสัญญา 
  

: เพื่อก่อสรา้งท่าเทียบเรือและพืน้ที่สนบัสนุน จ านวน 60 ไร่ ในเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไปนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เพื่อเป็นพืน้ท่ีกองเก็บและสมัภาระก่อนส่งไป
ยังโรงงานในลักษณะท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพื่อใช้ไปกิจการของบริษัทฯ 
(Dedicated Berth) 

ระยะเวลา  : 30 ปี สิน้สดุวนัท่ี 29 เมษายน 2569 
ทัง้นี ้ก่อนครบก าหนดเวลาดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ปี บริษัทฯ มีสิทธิยื่นค าขอต่อ 
กนอ.เพื่อขอให ้กนอ. พิจารณาต่อระยะเวลาการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีพฒันาท่า
เทียบเรือดงักล่าว โดยบรษิัทฯ และกนอ. จะตกลงในรายละเอียดของระยะเวลา
และการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนการใชป้ระโยชนด์งักล่าวในล าดบัถดัไป 

20. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ปรากฏตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2565 ของบรษิัทฯ 
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ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่ก าหนดดา้นล่างเพื่อเขา้ร่วมการประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 
11.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป  

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
• บตัรประจ าตวัฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

• ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ที่ส่วนราชการออกให ้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับ
ขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้ถือหุน้

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผู้รบั
มอบฉันทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

• ส าเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น  ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พร้อม
ประทบัตราส าคญั (หากมี)

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

• ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ที่ออกโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งซ่ึงระบุชื่อ
สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ และรายชื่อและอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุน้ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (หากมี)

• ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือ
เดินทาง หรือใบอนุญาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้

• บัตรประจ าตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ
ใบอนุญาตขบัขี่ เป็นตน้

• ค าแปลภาษาองักฤษของเอกสารที่มิใช่ภาษาองักฤษซึ่งลงนามรบัรองค าแปลถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแต่งตั้งผู้รบัมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รบัมอบฉันทะ โดยรายละเอียด
ของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประวิชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน  

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้

2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
3. ผูถื้อหุน้เฉพาะที่ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้ าเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง  และ
ประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบ

4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย
ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชุมเพื่อใช้
เป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหนา้ที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ไดป้ระกาศปิดรบับัตรลงคะแนนของระเบียบ
วาระนัน้ๆ แลว้จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยใหน้บัหุน้หนึ่งหุน้เป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยเสียงดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีปกติ ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตาม

กฎหมายหรือขอ้บังคบันัน้ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้ะบุไวใ้นแต่ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่
ละวาระจะตอ้งไดรบัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

2.3 ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ 
2.4 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะ

เชิญใหอ้อกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการใหอ้อกเสียงลงคะแนนได้
โดยไม่มีขอ้หา้ม 

3. หนงัสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3.2     เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผู้รับมอบ
ฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ใน
กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบุการลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ  

4. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย
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เอกสาร/หลกัฐานเพ่อืแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแลว้ ประธานที่ประชุมหรือผูด้ าเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบการ
แจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ
วาระจะใชจ้านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสดุ

6. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ เวน้แต่
ประสงคจ์ะใหถื้อว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 

เขียนท่ี   
Written at 

วนัท่ี    เดือน         พ.ศ. 
Date    Month    Year 

(1) ขา้พเจา้
I/We สญัชาติ 
อยู่บา้นเลขท่ี Nationality 
Address

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
As a shareholder of NFC Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  ดงันี ้
Holding a total amount of shares and having total voting right of votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  

Ordinary share shares and having total voting right of votes 
 หุน้บุริมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 

Preferred share shares and having total voting right of votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มูลตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use

details in Enclosure No. 6) 

1. ชื่อ อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       
Province Postal Code 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสัท่ี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว 

Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the 
Company No. 1/2022 on Thursday, June 23, 2022 from 13.30 – 15.00 via electronic media.  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be 
deemed as my/our own act (s) in every respect. 

        ลงนาม/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(     ) 

        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(     ) 

        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(           ) 
        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(     ) 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one 
Proxy. 
 - โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
 - กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน (ลงนามรบัรองความถูกตอ้ง) ของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มใบมอบฉันทะฉบบันี้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 

เขียนท่ี   
Written at 

วนัท่ี    เดือน         พ.ศ. 
Date    Month    Year 

(1) ขา้พเจา้
I/We สญัชาติ 
อยู่บา้นเลขท่ี Nationality 
Address

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
As a shareholder of NFC Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  ดงันี ้
Holding a total amount of shares and having total voting right of votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  

Ordinary share shares and having total voting right of votes 
 หุน้บุริมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 

Preferred share shares and having total voting right of votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มูลตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use

details in Enclosure No. 6) 

1. ชื่อ อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       
Province Postal Code 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสัท่ี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว 

Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the 
Company No. 1/2022 on Thursday, June 23, 2022 from 13.30 – 15.00 via electronic media.  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565  
Agenda No. 1 To certified the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2022 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นดว้ย Approve              ❑  ไม่เห็นด้วย Disapprove             ❑  งดออกเสียง Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการต่อสัญญาเช่าท่ีดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) กับ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี

Agenda No. 2 To consider and approve the entering into the transaction of renewing the land lease agreement of NFC Public
Company Limited with the Industrial Estate Authority of Thailand for a period of 30 years.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all

respects.
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระท่ี 3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 3 Other business (if any) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้  ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting
and will not be regarded as a vote of shareholder.

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้  หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา  หรือ
ลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider
or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to
freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ้ือ 
เสมือนว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be 
deemed as my/our own act (s) in every respect. 

        ลงนาม/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(     ) 

        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(     ) 
        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(     ) 
        ลงนาม/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(     ) 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one 
Proxy. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B
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ใบประจ าต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders’ Annual General Meeting 
2022 to be held on 28 April 2022, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad 
KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue  

--------------------------------------------------------- 

❑ วาระท่ี เร่ือง 
Agenda Subject 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

❑ วาระท่ี เร่ือง 
Agenda Subject 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

❑ วาระท่ี เร่ือง 
Agenda Subject 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นดว้ย ❑ ไม่เห็นดว้ย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

❑ วาระท่ี เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda Subject Flection of directors (continue). 

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

 ชื่อกรรมการ (Director’s Name):___________________________________________________ 
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนท่ี   
Written at 

วนัท่ี    เดือน         พ.ศ. 
Date    Month    Year 

(1) ขา้พเจา้
I/We สญัชาติ 
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
ใหก้ับ _________________________________________________________________________
As the Custodian for

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  
As a shareholder of NFC Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  ดงันี ้
Holding a total amount of shares and having total voting right of votes as follows: 
 หุน้สามญั หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง  

Ordinary share shares and having total voting right of votes 
 หุน้บุริมสิทธิ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 

Preferred share shares and having total voting right of votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โปรดใชข้อ้มูลตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use

details in Enclosure No. 6) 

1. ชื่อ อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต 
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       หรือ 
Province Postal Code or 

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี 
Name age years,  residing at 
ถนน ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวดั รหสัไปรษณีย ์       
Province Postal Code 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุม ชัน้ 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(บางนา-ตราด กม.
5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย

Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2021 
to be held on 28 April 2022, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), 
Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Stamp Duty THB 20 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565  
Agenda No. 1 To certified the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2022 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นดว้ย Approve              ❑  ไม่เห็นด้วย Disapprove             ❑  งดออกเสียง Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการต่อสัญญาเช่าท่ีดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) กับ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี

Agenda No. 2 To consider and approve the entering into the transaction of renewing the land lease agreement of NFC Public
Company Limited with the Industrial Estate Authority of Thailand for a period of 30 years.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all

respects.
❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระท่ี 3 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 3 Other business (if any) 

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นดว้ย Approve ❑ ไม่เห็นดว้ย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain



ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  :   ไม่มี

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) :    ไม่มี     (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม  2564)   

ทีอ่ยู่ตดิต่อ : บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

1. นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย์

อายุ 64 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ 

: กรรมการบรหิารความเส่ียง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน  

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 1,277,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 24 พฤษภาคม 2565) 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

2. ดร.เสรี วงษม์ณฑา

อายุ 73 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / 

บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลทีอ่าจ

มีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  : ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน  

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: จาํนวน 63 หุน้ (ขอ้มลู ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมด 
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ข้อมูลเกี่ยวกับประวัตกิรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) 

3. นางอารีย ์เติมวัฒนาภกัดี

อายุ 59 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ 

: กรรมการตรวจสอบ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา 

: เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี

ไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

: เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพี (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

: มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีได้

อย่างเป็นอิสระ  :   ไม่มี 

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็

เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

: ไม่ม ี

ทีอ่ยู่ในการจัดส่งหนังสอืมอบ

ฉันทะ 

:  เลขานกุารบรษิัท, สาํนกักรรมการ 

บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

(หนงัสือมอบฉนัทะสาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565) 
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ข้อบังคับ (เฉพาะข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) 
ของ 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
---------------------------- 

 
บทท่ี 4 – การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
32. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัสิน้สุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 
 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแลว้ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในภายใน 45 วนันบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วนัและเวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่ง
ให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกันสามวนั โดยโฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

 
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือส านักงานสาขา 
หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

 
34. ในการประชุมผู้ถือหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้คน หรือไม่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
35. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้หนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 34 หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้นัน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ ก็ใหน้ัดประชุมใหม่และส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนี ้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 
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36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุม ในการ
นีต้อ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติ
ใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 

 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ผู้ถือหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้

 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่วนัและเวลาที่จะประชุม
ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนดัประชุมระบุ สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกันสามวัน โดย
โฆษณาไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนการประชุมดว้ย 

 
37. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
 
38. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุ้น

แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องย่ืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉันทะตอ้งท าตามแบบที่นาย
ทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 

 
39. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยใน

ขอ้นัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือแต่บางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การท า  แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท 
ฉ. การออกหุน้กูข้องบริษัท 
ช. การควบหรือเลิกบริษัท 

 
41. การประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ 

(1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
(6) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
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บรษิัทฯ ขอแจง้ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย น าส่งเอกสารแสดงตวัตน

เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบตุวัตน โดยเขา้ไปท่ี 
https://nfc.foqus.vc/registration/  

หรือสแกน QR Code เพื่อเขา้สู่ระบบ 

โดยระบบจะเปิดใหด้  าเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 9 – 22 มิถนุายน 2565 

1. เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามที่ระบบแสดง (โดยขอ้มูลที่กรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) เช่น

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย์

• เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล

• อีเมลที่ ใช้ส าหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน

(Password) ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-AGM

• หมายเลขโทรศพัท์

• แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดงันี ้

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิตบิคุคล ทีไ่มใ่ช่

กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ตามเอกสารแนบ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส่้งทางไปรษณีย ์

ตามเอกสารแนบ ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 
และเอกสารฉบบัจรงิ ใหส่้งทางไปรษณีย ์

2. เมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ

ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง

รายละเอียด ดงันี ้

• ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password)

https://nfc.foqus.vc/registration/
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• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชมุ E-AGM

• คู่มือการใชง้านระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ไดร้ับการอนุมัติ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมหรือน าส่งเอกสารที่ไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมได ้

3. ทัง้นี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ เก็บรกัษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่

เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ

ภายในวนัท่ี 20 มิถนุายน 2565 กรุณาติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที

4. ขอใหท้่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ไดส่้งใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด

ทั้งนี ้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มการประชุม  อย่างไรก็ตาม

การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ่มในเวลา 13.30 น. เท่านัน้

5. ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้

โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ลงคะแนน

ส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ

6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการประชุม

กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ใหบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการ

ติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลที่ไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่าน
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เขียนท่ี............................................................................................... 

วันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขท่ี.......................................... 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์ือถือ.................................................... 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้......................................................................................เป็นผูถ้ือหุน้ของ บมจ. ........................................................ 

โดยถือหุน้จ านวนท้ังสิ้นรวม.......................................................................หุน้

ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมติในการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรปูแบบผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันท่ี 23 มิถนุายน 2565 เวลา 13.30 น. โดย; 

 เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษัทส่งช่ือผูใ้ช ้ (Username) รหัสผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์ (Web

Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุ มาท่ีe-mail)........................................................................................................................................... 

 มอบฉันทะใหน้าย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………………........................

เขา้ร่วมประชมุแทน และขอใหบ้ริษัทส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วม

ประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะท่ีอีเมล (e-mail)....................................................................................................... ............................ 

ลงช่ือ .................................................................................ผูถ้ือหุน้

(..................................................................................) 

ลงช่ือ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

(...............................................................................) 

หมำยเหต:ุ 

กรณุาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น 

พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีก าหนดใน “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาใหบ้ริษัทภายใน วนัท่ี 22 มิถนุำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ช่องทาง Email : secretaryoffice@nfc.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์ :

สาํนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็น เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ถนนเดอะพารคแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260

ในกรณีท่ียังไม่ไดร้ับ Username และ Password ภายในวันท่ี 22 มิถนุายน 2565 กรณุาติดต่อบริษัทฯทาง อีเมล์: 

Natthawat@nfc.co.th 

mailto:Natthawat@nfc.co.th
mailto:Natthawat@nfc.co.th
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