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สารจากประธานกรรมการ 

ปี 2559 บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) มีการลงทุนขยายกิจการโดยเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจ ากดั เพ่ือจุดประสงคใ์นการ
ซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจ าหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ ซ่ึง
ภายหลงัจากการรับโอนกิจการบางส่วน ท าใหบ้ริษทัสามารถจ าหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดไ์ปยงัลกูคา้ปลายทาง
ไดโ้ดยตรง ส่งผลให้บริษทับริหารจดัการเร่ืองการลดตน้ทุนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  บริษทัไดพ้ฒันาและก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และ
เป้าหมายการบริหารจดัการธุรกิจท่ีชดัเจนเพ่ือรองรับกิจการท่ีขยายตวั และเตรียมความพร้อมดว้ยการบริหารความเส่ียงท่ีครบถว้น
รอบดา้น รวมถึงความร่วมมือของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั จึงส่งผลให้ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) สามารถผา่นอุปสรรคต่างๆ ตลอดทั้งปีท่ีผา่นมาไดด้ว้ยดีและมีผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจ  

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจในปีท่ีผ่านมา บริษทัยงัคงด าเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวจากเดิมท่ีบริษทัเป็น
ผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีจากวตัถุดิบขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงต่อมาบริษทัไดป้รับเปล่ียนแผนธุรกิจเป็นการน าเขา้ปุ๋ยเคมีมาจ าหน่ายและผลิตปุ๋ยเคมีแบบ
คลุกเคลา้ รวมถึงเป็นผูน้ าเขา้เคมีภณัฑ ์คือ แอมโมเนีย (Ammonia) และกรดก ามะถนั ( Sulfuric Acid) มาจ าหน่ายในประเทศ พร้อม
ทั้ งให้บริการดา้นคลงัสินคา้ ท่าเทียบเรือและคลงัเก็บสินคา้เหลว ซ่ึงแผนธุรกิจดงักล่าวจะเพ่ิมมูลค่าของกิจการให้เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง อีกทั้ ง บริษทัไดมุ่้งเน้นการพิจารณาประเด็นการบริหารความเส่ียงเพ่ือประกอบการตดัสินใจมากข้ึน มีการใชเ้คร่ืองมือ
ประเมินระดบัความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆก่อนการลงทุน ซ่ึงจะช่วยควบคุมและจ ากดัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

สุดทา้ยน้ี ผมขอขอบพระคุณ ลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ ท่านผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนปุ๋ยเอ็นเอฟซีดว้ยดี
เสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและเพ่ือนพนักงานทุกท่านท่ีทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืสืบไป 

 
 
 

     นายวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 
        ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูท้รงคุณวฒิุ  จ านวน 3 
ท่าน โดยมี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางอารีย ์เติมวฒันาภกัดี และนายสุมิตร เพชราภิรัชต์  เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม รวมทั้งส้ิน 9  คร้ัง   เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ท่ีระบุไวใ้นกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    โดยให้
ความส าคญักบัการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อองค์กร และมี
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปสาระส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ดงัน้ี 

1.    การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2559 ของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม  โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมทุกคร้ังท่ี
มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีในเร่ือง
ความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอ
เหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ และความมีอิสระของผูส้อบบญัชี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การจดัท า
งบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีความเช่ือถือไดแ้ละ
ทนัเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่งเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน  
 

2.   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการรายงานผลการประเมินและการติดตาม
ความคืบหนา้ของระบบการควบคุมภายในระดบัองคก์ร และระดบักระบวนการ โดย บริษทั อีวายคอร์ปอเรท เวอร์วิส
เซส จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในท่ีมีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพ  โดยมีความเห็นวา่ไม่
พบประเดน็ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบต่อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
 

3.    การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนงานและแนวทางการบริหารจดัการความ
เส่ียง  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน  โดยมีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการของบริษทัฯ  พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือ
น าไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน  และไดส้อบทานรายการท่ีมีสาระส าคญัและมีความเส่ียงร่วมกบัผูส้อบบัญชีทุกไตรมาส  
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
 

4.    การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามระบบงานท่ีก าหนดไว ้
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการ
ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งครบถว้นเพียงพอ 
 

5.    การก ากบัดูแลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนและอนุมติักฏบตัรฝ่ายตรวจสอบ  
อนุมติัแผนงานตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุ
แผนงานท่ีวางไวต้ามมาตรฐานท่ีไดรั้บความเช่ือถือทัว่ไป   สอบทานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส  โดยให้ขอ้แนะน า
และติดตามการด าเนินการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส าคญั  เพ่ือก่อให้เกิดการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ   
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6.    การพิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2560  โดยพิจารณาจากคุณภาพในการให้บริการ การประเมินผลงานของผูส้อบบญัชี 
และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี  

สรุปภาพรวมปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ  และความมีอิสระอยา่งเพียงพอ  ในการติดตามการด าเนินงานของบริษทัฯ   ตลอดจนไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั   คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่ บริษทัไดร้ายงานขอ้มูลทางการเงินในสาระส าคญัอยา่งถกูตอ้ง เช่ือถือได ้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   มีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ   มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้ผูกพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  รวมถึง
ระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   มีการบริหารจดัการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 
 
 

     รศ.ดร.เสรี วงศม์ณฑา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 
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ประวตัิและประสบการณ์การท างาน 
1. นายวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ (ประธานกรรมการ                                            

และกรรมการอสิระ) 
การศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Southeastern Oklahoma 
 State University  
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Advance course in Management Development Programme,         
Westpac College. 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2544-2548:  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี 
จ  ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2541-2543:  ท่ีปรึกษา บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) 

2. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี(รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์               
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขารัฐศาสตร์                       
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบัตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-Directors Accreditation Program (DAP) 28/2004,                          
-Directors Certification Program (DCP) 53/2005,                           
-Financial Statement for Directors 17/2005 

ประวตัิการท างาน                                          
พ.ศ.2547-ปัจจุบนั: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2547-ปัจจุบนั: ประธานกรรมการ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั  
พ.ศ.2528-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มบริษทั เอส ซี  (Logistics Business) 
-  บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ จ  ากดั 
-  บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จ  ากดั 
-  บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์จ ากดั 
-  บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ  ากดั 
-  บริษทั ลิควดิแก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ  ากดั 
-  บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จากดั                                                 
(เดิมช่ือ บจ.เอเอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 

-  บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ  ากดั 
   - บริษทั รุ่งนที จ  ากดั 
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3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  (กรรมการ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา  
ปริญญาเอก Journalism,Southern Illinois University,     
Carbondale, Illinois, USA 
ปริญญาโท Master Science in Journalism, Northwestern 
University Evanston, USA 
ปริญญาโท Master of Arts for Teachers (English),                      
University of Washington, Seattle, USA 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการท างาน 
ปัจจุบนั: ประธานกรรมการ Good Communication Limited  
Partnership 
พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั: รักษาการคณบดีวทิยาลยัการจดัการ 
มหาวทิยาลยัพะเยา วทิยาเขตกรุงเทพ  
พ.ศ. 2551-2559: อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ (กรรมการ และ  
 กรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต                                  
พฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2531-ปัจจุบนั: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ชยัรัชการ 
(กรุงเทพ) จ  ากดั และ บริษทั โตโยตา้ ชยัรัชการ จ ากดั 
พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั: กรรมการศูนยเ์พิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั: Advisory Board คณะบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั: คณะกรรมการจริยธรรมในงานวจิยั 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
พ.ศ. 2554 -ปัจจุบนั: คณะกรรมการบริหาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั: นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า                                      
สถาบนับณัฑิตพฒับริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั: คณะกรรมการมูลนิธิสมัมาชีพ 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั: ผูป้ระนีประนอมประจ าศาลจงัหวดั          
สมุทรปราการ 
พ.ศ. 2557: กรรมการสมาคมนกัศึกษาเก่า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2552-2556: กรรมการหน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2554-2556: อุปนายกสมาคมนกัศึกษาเก่า สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์  
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5.   นางอารีย์ เติมวฒันาภักดี (กรรมการ และ    
กรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ประกาศนียบัตร :     
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.)   
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 1 
สมาคมส่งเสริมสถาบนันกรรมการบริษทัไทย 
หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  
หลกัสูตร Audit committee Program  (ACP) 
หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT)  
หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP)  
หลกัสูตร Training the Trainer from Anti-Money  
หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
หลกัสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 
หลกัสูตร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
หลกัสูตร Training the Trainer ดา้นกฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ของส านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (AMLO) 

ประวตัิการท างาน                                          
พ.ศ.2557-ปัจจุบนั:กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั 
บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั: ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  ฝ่ายก ากบัและ
ตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั  

6. นายศุภกจิ ดุลยพชิช์ (กรรมการ และกรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  
ขา้ราชการบ านาญ (เกษียณอายรุาชการเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2548) 

ประวตัิการท างาน 
2556-2558: กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั บางปะกง 
เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)                                         
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7.นายยงยศ ปาละนิติเสนา (กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  Central State University, 
Oklahoma USA. 
ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP),                                      
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
กรรมการ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั 
ท่ีปรึกษา บริษทั STAKE INTERNATIONAL BANGKOK จ ากดั 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ภทัรเฮา้ส์ 
แอนด ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 

ประวตัิการท างาน 
2556-2558: กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั บางปะกง 
เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)                                         

 

8. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข (กรรมการ) 

 

การศึกษา 
ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร  หลกัสูตรการจดัการดุษฎี
นิพนธ์บณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
ปริญญาโท สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 
ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร 
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 1 
หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (หลกัสูตร 
ปรอ.) รุ่นท่ี 24 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 11 สถาบนั
วทิยาการตลาดทุน 
หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับ
นกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 10 สถาบนัพระปกเกลา้ 
ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และมีสิทธ์ิ
ประกอบวชิาชีพสอบบญัชีเลขท่ี 3733 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow member) 
Director Certification Program 53/2005 (DCP) 
Audit Committee Program 5/2005 (ACP) 
Directors Certification Program DCP 66-67/2005 
Director Accreditation Program 28/2004 (DAP) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 
(มหาชน) 

ประวตัิการท างาน 
2553-2556:  กรรมการบริหาร บริษทั เฮลซ์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 
2550-2558: ประธานกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าผลตอบแทน 
และ กรรมการตรวจสอบ บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) 
2547-2556: กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศูนยก์ารไดย้นิดีเมด จ ากดั 
2547-2556: กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ดุสิตเมด จ ากดั
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9. นายวบูิลย์ รัศมไีพศาล (กรรมการ) 

 

การศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประกาศนียบัตร 
Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2004 
Director Certification Program รุ่นท่ี 147/2011 
Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 13/2011 
Advance Audit Committee Programs รุ่นท่ี 12/2012 
Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 35/2014 
Audit Committee Program รุ่นท่ี 41/2012 
Monitoring Fraud Risk Management รุ่นท่ี 8/2012 
Monitoring the Quality of Financial reporting รุ่นท่ี 16/2012 
Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 13/2012    
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management รุ่นท่ี 13/2012 
Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 13/2014 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั  
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน วรัชญไ์พศาล จ ากดั 
กรรมการบริหาร บริษทั เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการ บริษทั เทคนอร์ จ  ากดั 

ประวตัิการท างาน         
พ.ศ. 2554-2558: บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ากดั 

10. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี(กรรมการ และ
กรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต  (การบริหารการปกครอง)  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการคา้และปฎิบติัการ 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน)                                
พ.ศ.2556 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ
และร่วมทุน  
พ.ศ. 2552 -ปัจจุบนั   กรรมการ กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป  

- บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั 
- บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ  ากดั 
- บริษทั เอน็ พี มารีนโลจิสติกส์ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
- บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนลดอกร์ยาร์ด จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ากดั 
- บริษทั พี เคอาร์โลจิสติกส์ จ  ากดั 
- บริษทั สตราทิจิค พอร์ทลิงค ์จ  ากดั 
- บริษทั ลิควดิ แก๊ส ซพัพลายจ ากดั 

พ.ศ. 2552 - ม๊.ค. 2560  กรรมการ บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั 

ประวตัิการท างาน                                          
กลุ่มบริษทัเอส ซี กรุ๊ป 
พ.ศ. 2555-2556: ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาธุรกิจและร่วมทุน 
พ.ศ. 2552-2555: ผูอ้  านวยการธุรกิจ NGV และ 

ผูอ้  านวยการการจดัการสารสนเทศโลจิสติกส์ 
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11. นางบงกช รุ่งกรไพศาล (กรรมการ และ
กรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงินและบริหาร                         
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน)                                
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มบริหารองคก์ร                                 
กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2556-2559: กรรมการบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั 
(มหาชน)                                          
พ.ศ. 2556-2558: ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั บางปะกง 
เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)                                          
พ.ศ. 2539-2558: รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มการเงินและ
บริหารองคก์ร กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป  (Logistics Business) 

-  บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ จ  ากดั 
-  บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์จ ากดั 
-  บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั 
-  บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

12. นายกจิจา สมญัญาหิรัญ (กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร) 

การศึกษา  
ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประกาศนียบัตร 
Director Accreditation Program (DAP 112/2014),                                    
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั   
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหารองคก์ร  
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลองคก์ร  
กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป (Logistics Business) 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2556-2558: กรรมการบริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)                                         



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   12 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

 

        ช่ือบริษทั : บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

        ช่ือภาษาองักฤษ : NFC Fertilizer  Public Company Limited 

        ช่ือยอ่ : NFC 

        เลขทะเบียนบริษทั : 0107538000495  (เดิม บมจ.572) 

        ทุนจดทะเบียน : 1,359,791,320  บาท 

        ทุนช าระแลว้ : 1,359,791,320    บาท 

        ประเภทธุรกิจ : 1. การผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  
2. การใหบ้ริการ 
ปัจจุบนัจดัอยูใ่นกลุ่ม “บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้ืนฟกูารด าเนินงาน”  

        ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ณ ปัจจุบนั 
         

: เลขท่ี 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด ์ 
(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 
โทร.(02) 348-0580-6โทรสาร (02) 348-0578-9 

        ท่ีตั้งโรงงาน และคลงัสินคา้ : เลขท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ถนนไอ-สอง  
ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150  
โทร.(038) 683-641  โทรสาร (038) 683-643 

 : เลขท่ี 9/25 หมู่ท่ี 4 ต าบลบึงยีโ่ถ อ  าเภอธญับุรี  
จงัหวดัปทุมธานี 

 : เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2  ถนนสุราษฎร์-ปากน ้า ต  าบลบางกุง้                                
อ  าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

        Website : www.nfc.co.th 

        นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขท่ี  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร.(02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9999 

        ผูส้อบบญัชี : นางสาวกญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์
บริษทั แกรนทธ์อนตนั จ ากดั 
เลขท่ี 87/1 ชั้น 18 แคปปิตอล ทาวเวอร์ออลซีซัน่เพลสลุมพีนี เขตปทุมวนั 
จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 
โทร.(02) 205-8222 โทรสาร(02) 654-3339 

http://www.nfc.co.th/
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นโยบายและภาพรวมในการประกอบกจิการ 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกใชช่ื้อวา่ บริษทั ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2525 (ภายใตโ้ครงการปุ๋ยแห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือท า
การผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพ่ือทดแทนการน าเขา้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ มีท่ีตั้งของโครงการอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จงัหวดัระยอง และมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 50 ลา้นบาท และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)  

ต่อมาในเดือนมกราคม 2536 บริษัทได้เร่ิมจ าหน่ายปุ๋ยเข้าสู่ตลาดโดยการน าเข้าปุ๋ยเคมีส าเร็จรูปมาจ าหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “ปุ๋ยแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการสร้างฐานการตลาดในระยะแรกก่อนท่ีบริษทัจะท าการผลิตและจ าหน่ายจาก
โรงงานของบริษทั บริษทัไดย้ื่นเร่ืองต่อกระทรวงพาณิชยเ์พ่ือขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2,250 ลา้นบาท เป็น 4,000 ลา้นบาท 
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2538 และไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนโดยใช้ช่ือว่า บริษทั ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บเขา้เป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2539 

ในปี 2540 บริษทัไดป้ระสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง อนัสืบเน่ืองมาจากการลดค่าเงินบาทและต่อเน่ืองกบัสภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าซ่ึงเป็นปัญหากบัทุกประเทศทัว่โลกนับแต่ปี 2541 เป็นตน้มา บริษทัไดเ้ร่ิมก่อสร้างโรงงานในปี 2538 และมี
ก าหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนเมษายน 2540 แต่ผูรั้บเหมาก่อสร้างล่าชา้ ไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามก าหนดสัญญา 
จนกระทัง่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อให้เกิดผลขาดทุนในการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการของศาลลม้ละลายกลางในปี 2546  

ในปี 2547 บริษทัไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างทุนและปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีก าหนดในแผนฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงนายณฐัภพ 
รัตนสุวรรณทวี ไดเ้ขา้มาถือหุ้นของบริษทั และถือไดว้า่เป็นหน่ึงในผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ เวลานั้น   ภายหลงัการปรับ
โครงสร้างทุนและโครงสร้างหน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ปุ๋ยแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั 
(มหาชน)”  ส่งผลใหก้ารฟ้ืนฟกิูจการเป็นผลส าเร็จในเดือนกนัยายน 2547  

ในปี 2548 บริษทัประสบปัญหาเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยเคมีช ารุดทรุดโทรมมาก ผลิตสินคา้ออกมามีคุณภาพไม่สม ่าเสมอ 
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกั ท าให้บริษทัตอ้งหยุดผลิตปุ๋ยเคมีจากเคร่ืองจักรหลกัเป็นการ
ชัว่คราวในช่วงตน้ปี 2549 และตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการอีกคร้ังหน่ึงในปี 2551  

 วนัท่ี 28 มกราคม 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) และ
แต่งตั้งบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟกิูจการ อยา่งไรกต็าม มีเจา้หน้ีบางรายยืน่ค  าร้องคดัคา้นค าสั่งศาล
ลม้ละลายกลางไปยงัศาลฎีกา 

วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2553 ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน ซ่ึง
บริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างทุนดว้ยการลดมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.16 บาทต่อหุ้น และช าระหน้ีดว้ยการ
แปลงหน้ีเป็นทุนกบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 2  เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 และเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 4  ช าระหน้ีบางส่วนตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กบัเจา้หน้ี
กลุ่มต่างๆดงัท่ีก าหนดในแผน 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัตามท่ีเจา้หน้ีบางรายไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นไปยงั
ศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2552  

ในเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัไดข้ายหุน้เพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดั จ านวนเงิน 340,000,000 บาท เพ่ือน าเงินมาช าระ
หน้ีใหก้บัเจา้หน้ีตามขอ้ตกลงการปรับโครงสร้างหน้ี ท าใหทุ้นช าระแลว้ของบริษทัเปล่ียนเป็น 1,076,894,322.40 บาท  
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ใน 2559 บริษทัไดอ้อกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เพ่ือช าระเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วน

แก่ บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากัด (“C&A”) และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เพ่ิมเติม 
282,896,997.60 บาท ท าใหทุ้นช าระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359,791,320 บาท พร้อมกนัน้ียงัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้จาก
เดิมหุน้ละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ในเดือนมิถุนายน 2559 

วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

จากเดิมท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีจากวตัถุดิบขั้นพ้ืนฐาน จะปรับเปล่ียนเป็นการน าเขา้ปุ๋ยเคมีมาจ าหน่ายและผลิตปุ๋ยเคมี
แบบคลุกเคล้า (Bulk Blending Fertilizer)  รวมถึงเป็นผูน้ าเข้าเคมีภัณฑ์ คือ แอมโมเนีย (Ammonia) และกรดก ามะถัน ( 
Sulfuric Acid) มาจ าหน่ายในประเทศ พร้อมทั้งใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้ 

บริษทัมีกลยทุธ์ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 การผลติและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 

1. การจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถนั  
2. การผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีส าเร็จรูป รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

1.2 การให้บริการ  
1. การใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
2. การใหบ้ริการท่าเรือ 
3. การใหบ้ริการคลงัเกบ็สินคา้เหลว 
4. การใหบ้ริการลานประกอบ หรือร้ือถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา บริษทัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง โครงสร้างการถือหุ้น การ
จดัการและการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 วนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย( “ตลาดหลกัทรัพย ์/ SET” ) ไดแ้จง้ประกาศช่ือ NFC เป็น

บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด ( Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 1 
 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 บริษทัในฐานะผูถื้อหุ้นใหญ่ของ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”)ไดย้ื่นฟ้อง การ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ”) ฐานความผิดละเมิด เรียกค่าเสียหายในกรณีท่ี กนอ.บอกเลิกสัญญาร่วม
ด าเนินงานพฒันาพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ กบับริษทัยอ่ยพร้อมทั้งแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยส่งมอบการครอบครองพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือ  

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2555 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกาศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขการ
ด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด ( Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 2 

  วนัท่ี 21-29 มิถุนายน 2555 บริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนไดด้ าเนินการตีโอนสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินจ านวน 5 แปลงช าระ
หน้ีใหก้บัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 5 ตามท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

 วนัท่ี 2 สิงหาคม 2555 บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องอนัเกิดจากการค ้าประกนั จ านอง จ าน าและ
สิทธิหรือภาระผกูพนัอ่ืนใดทั้งหมดให้กบับรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยตามสัญญาโอนสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 
2555 ดงันั้นหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการและหุน้สามญัในส่วนของบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทยจึงถูกโอนสิทธิเรียกร้องไป
ยงับริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวทิ จ ากดั 
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 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดอ้นุญาตใหลู้กคา้ของบริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั มา
ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษทัเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหาความแออดัของเรือสินคา้ท่ีท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุตามนโยบายของภาครัฐ 

 วนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกาศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขการ
ด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ซ่ึงจะครบก าหนดภายในวนัท่ี 12 มีนาคม 
2557 และบริษทัจะขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนไปอีก 1 ปีตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาให้ลูกคา้ของบริษทั ท่าเรือระยอง 
จ ากดั มาใชบ้ริการท่าเทียบเรือของบริษทัเป็นการชัว่คราวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหาความแออดัของเรือสินคา้ท่ีท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุตามนโยบายของภาครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 

 วนัท่ี 29 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือแจง้มติการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพยก์บับริษทั
จดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะท่ี 3 โดยแจง้ให้บริษทัยื่นค าขอพน้เหตุ
เพิกถอนหรือค าขอขยายระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งน าส่งงบ
การเงินประจ าปี 2556 ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้ งค  าช้ีแจงหรือเอกสารขอ้มูลท่ี
สนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาค าขอดงักล่าวของบริษทัเพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยป์ระกอบการพิจารณาค า
ขอภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 บริษทัไดส่้งหนังสือขอขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือแกไ้ขให้พน้เหตุอาจถูกเพิกถอน 
พร้อมน าส่งรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของบริษัทและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั โดยแจง้ว่าบริษทัยงัไม่สามารถด าเนินการให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิก
ถอนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยก์  าหนดได ้ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 แต่บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
หลกัเกณฑก์ารขอขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟกิูจการได ้

 วนัท่ี 4 เมษายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหนงัสือแจง้การไม่ขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูกิจการและการ
เพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นวา่งบการเงินรวมประจ าปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2556 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตยงัปรากฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าต ่ากว่าศูนยแ์ละ
ปรากฏผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน รวมทั้งบริษทัไม่ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนท่ีชดัเจน จึงมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน จึงจ าเป็นต้องเสนอ
คณะกรรมการหลกัทรัพยพิ์จารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป ทั้งน้ี หาก
บริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลเปล่ียนแปลงการด าเนินการของตลาดหลกัทรัพย ์ให้บริษทั
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงพร้อมน าส่งเอกสารหลกัฐานเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

 วนัท่ี 22 เมษายน 2557 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุอาจถูกเพิกถอนอีกคร้ัง โดย
ช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ียงัไม่สามารถด าเนินการให้มีคุณสมบัติพน้เหตุเพิกถอนตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนดได ้แต่บริษทัไดใ้ชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะแกไ้ขให้พน้เหตุแห่งการเพิกถอนตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่ก็มีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ จึงท าให้เกิดผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานและส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีค่าต ่ากวา่
ศูนย ์อยา่งไรกต็าม บริษทัคาดวา่จะสามารถด าเนินการจ าหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดินใหก้บับางโครงการและมีก าไรจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ ซ่ึงจะส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวมเป็นบวกประมาณไตรมาสท่ี 
3 ของปี 2557 น้ีจึงขอใหต้ลาดหลกัทรัพย ์ฯพิจารณาอนุมติัขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟกิูจการใหบ้ริษทัอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขให้
พน้เหตุอาจถกูเพิกถอน 
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 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 ตลาดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้การใหเ้วลาในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทั
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นวา่บริษทัมีแนวทางและความคืบหนา้ในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนอยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งมีความตั้งใจและพยายามด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนอยา่งต่อเน่ือง จึงเห็นควรให้เวลาในการ
แกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยตอ้งจดัท าและน าส่งรายงานความคืบหนา้การด าเนินการ
เพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนพร้อมน าส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมาส และตอ้งยื่นค าขอพน้เหตุเพิก
ถอนและน าส่งงบการเงินประจ าปี 2557 ฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้ งค  าช้ีแจงหรือ
เอกสารขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 บริษทัมีหนงัสือแจง้ตลาดหลกัทรัพยรั์บทราบการใหเ้วลาแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญั
ของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 วนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาใหล้กูคา้ของบริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
มาใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นการชั่วคราวไปอีก 1 ปีเพ่ือแก้ไขปัญหาความแออดัของเรือสินคา้ท่ีท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพดุตามนโยบายของภาครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

 วนัท่ี 22 มกราคม 2558 ตลาดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้การด าเนินการของ SET กบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงาน
หรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยแจง้วา่ใกลค้รบก าหนดระยะเวลา
การแกไ้ขเหตุเพิกถอนแลว้ โดยขอใหย้ืน่ค  าขอพน้เหตุเพิกถอนโดยแสดงเหตุผลหรือขอ้มูลสนบัสนุนท่ีแสดงให้เห็นวา่
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัพน้เหตุเพิกถอน พร้อมทั้งน าส่งงบการเงินประจ าปี 2557 ฉบบัท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให ้SET พิจารณาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 น้ี 

 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทัยืน่ขอประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในส่วนของคลงัเกบ็สินคา้เหลว (Tank Farm) กบัการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 NFC ยื่นขอประกอบธุรกิจให้บริการลานประกอบเหล็กและท่อ (Module Assembly Yard ) 
กบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 23 และ 30 มีนาคม 2558 บริษทัมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี  เน่ืองจาก
บริษทัอยูร่ะหวา่งการยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการกบัศาลลม้ละลายกลางไปอีก 1 ปี ดงันั้น จึงขอขยายเวลา
ให้บริษทัในการแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนฟ้ืนฟกิูจการ
และแผนการด าเนินงานของบริษทั 

 วนัท่ี 8 เมษายน 2558 ตลาดหลกัทรัพยมี์หนังสือแจง้การด าเนินการของ SET กบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงาน
หรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยแจง้วา่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดน้ าเสนอ
ตามหนงัสือฉบบัวนัท่ี 23 มีนาคม และ  30 มีนาคม นั้นยงัไม่มีความชดัเจนท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางด าเนินการของ
บริษัทในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได้  SET จึงมีความจ าเป็นต้องน าเสนอคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยเ์พ่ือพิจารณาเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หากมีบริษทัมีขอ้เทจ็จริงหรือเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม
ท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการด าเนินการของ SET ให้บริษัทช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้ งน าส่งเอกสารให้ SET 
พิจารณาภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 น้ี 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีกไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี เพ่ือช้ีแจง
ในประเดน็ ความคืบหนา้การด าเนินการในกระบวนการของศาลและระยะเวลาของการด าเนินการของแผนธุรกิจการแก้
เหตุเพิกถอนกรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2550-2557 และแผนการด าเนินการ
ของบริษทัเพื่อให้บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นและสามารถขอพน้เหตุเพิกถอนและยา้ยกลบัไปซ้ือขายในหมวดปกติได้
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ตามท่ีบริษทัขอขยายเวลา  
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 วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 บริษทัน าส่งขอ้มูลช้ีแจงเพ่ิมเติมให้กบัตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือเสนอความคืบหนา้ในดา้นต่างๆ 
และแนวทางแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นบวกและผลการด าเนินงานมีก าไรอยา่งต่อเน่ือง 

 วนัท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทางตลาดหลกัทรัพยข์อใหบ้ริษทัช้ีแจงขอ้เทจ็จริงการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัของ
บริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน าส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ัง ภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 
2558 

 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2558  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม
สัญญาเช่าท่ี ดินเพ่ือการอุตสาหกรรมประกอบกิจการอ่ืนๆเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทยื่นค าร้องขอประกอบกิจการ
นอกเหนือจากการผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมีตามวตัถุประสงคเ์ดิม 

 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน าส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัจะปรับปรุง
แผนการด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าของการฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทั 

 วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 ตลาดหลกัทรัพย ์แจง้ให้บริษทัเร่งด าเนินการให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนภายในเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนด โดยขอให้บริษทัตอ้งยื่นค าขอพน้เหตุเพิกถอนและน าส่งงบการเงินประจ าปี 2558 ฉบบัท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งค  าช้ีแจงหรือเอกสารขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ค าขอดงักล่าวของบริษทัเพ่ือใหต้ลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาค าขอ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
และขอใหบ้ริษทัลงนามรับทราบและยนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขการใหเ้วลาเพ่ิมเติมในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนฯ 
และน าส่งกลบัไปยงัตลาดหลกัทรัพย ์ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 

 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเจ้าหน้ีบาง
รายไดย้ืน่ค  าร้องคดัคา้นค าสั่งศาลลม้ละลายไปยงัศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2552  

 วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด ( Private 
Placement) จ านวน 340 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,125,000,000 หุ้น ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาทต่อหุ้น 
และอนุมติัการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้กบันกัลงทุนจ านวน 2 รายท่ียอมรับเง่ือนไขการเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ คือ บริษทั 
อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั จ านวน 1,375,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.16  บาท และ นายพิทยากร เนาถาวร จ านวน 
750,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 0.16   บาท 

 วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว 340 ลา้นบาทครบถว้น 
 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้ จ านวน 1,076,894,322.40 บาท โดยแบ่งเป็น 

6,730,589,515 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.16 บาท 
 วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดช้ าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิมให้กบัเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1, 

กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5, กลุ่มท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 อยูร่ะหวา่งการด าเนินงานประสานงานกบั
หน่วยงานรัฐบาล นอกจากน้ีหลงัจากการช าระหน้ีดงักล่าวทางบริษทัยงัคงมีหน้ีสินคงคา้งบางส่วนซ่ึงบริษทัฯไดต้กลง
ร่วมกบัเจา้หน้ีวา่บริษทัฯจะช าระหน้ีโดยวธีิการส่งมอบสินคา้ และ/หรือ ใหบ้ริการต่อไปจนกวา่จะเสร็จส้ิน 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 เพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 282.90 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 

1,768,106,235 หุ้น ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมติัการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้กบับริษทั เคมี
คลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั (“C&A”) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วน
จาก C&A ในการประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 0.16 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
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 วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทัซ้ือและรับโอนกิจการ (บางส่วน ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจการจดัจ าหน่าย
แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์าก C&A  

 วนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,768,106,235 หุ้น ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาทต่อ
หุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 282.90 ล้านบาท และ ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วเป็น จ านวน 
1,359,791,320 บาท โดยแบ่งเป็น 8,498,695,750 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.16 บาท 

 วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 บริษทัไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท ส่งผลใหจ้ านวนหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิม 8,498,695,750 หุน้ เป็น 2,719,582,640 หุน้ 

 วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 การท าค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ C&A ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันได้ส้ินสุดลง หลักทรัพย์ท่ีได้รับการซ้ือมีจ านวนรวมทั้ งส้ิน 2,731,344 หุ้น ส่งผลให้
โครงสร้างผูถื้อหุน้หลงัการเพ่ิมทุน เป็นดงัน้ี 
 

บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

% % %

1. รวมกลุ่มนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 3,068,805,014  45.59% 1,515,810,335 55.74% 1,518,541,679  55.84%

1.1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 2,968,805,014  44.11% 950,016,339   34.93% 952,747,683  35.03%

1.2 บจก. เอส ซี แคริเออร์* 100,000,000     1.49% -                  -           -                 -          

1.3 บจก. เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) -                   -         565,793,996   20.80% 565,793,996  20.80%

2. บรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย ** 648,343,448     9.63% -                   -           -                    -          

3. บจก. อินเตอร์ สเปค โกลบอล 1,375,000,000  20.43% 440,000,000    16.18% 440,000,000     16.18%

4. นายพิทยากร เนาถาวร 750,000,000     11.14% 240,000,000    8.82% 240,000,000     8.82%

5. รวมครอบครัวฉัตรพิมลกลุ 243,166,650     3.61% 77,813,328      2.86% 77,813,328       2.86%

5.1 นายดิเรก ฉัตรพิมลกลุ 104,000,000     1.55% 33,280,000     1.22% 33,280,000    1.22%

5.2 นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกลุ 50,000,000       0.74% 16,000,000     0.59% 16,000,000    0.59%

5.3 นายสมชาย ฉัตรพิมลกลุ 50,000,000       0.74% 16,000,000     0.59% 16,000,000    0.59%

5.4 น.ส.อภิญญา ฉัตรพิมลกลุ 39,166,650       0.58% 12,533,328     0.46% 12,533,328    0.46%

6. นายอาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 128,000,000     1.90% 30,400,000      1.12% 44,909,904       1.65%

7. นายวิชยั ทองแตง 200,000,000     2.97% 64,000,000      2.35% 64,000,000       2.35%

8. รวมครอบครัวไชยกลุงามดี 120,000,000     1.78% 38,400,000      1.41% 38,400,000       1.41%

8.1 นายฐานิศร์ ไชยกลุงามดี 84,000,000       1.25% 26,880,000     0.99% 26,880,000    0.99%

8.2 นายวิชยั ไชยกลุงามดี 20,000,000       0.30% 6,400,000       0.24% 6,400,000      0.24%

8.3 นางฐปนา ไชยกลุงามดี 16,000,000       0.24% 5,120,000       0.19% 5,120,000      0.19%

9. นางสาวรภทัภร ตรงวงศา -                    -         25,600,000      0.94% 25,600,000       0.94%

10. นายไชยอนนัต ์ชยัวณิชอนนัต์ 50,000,000       0.74% 16,000,000      0.59% 16,000,000       0.59%

11. นายสุชาติ อารีกลุ 116,048,541     1.72% 8,655,534        0.32% 8,655,534         0.32%

12. บจก. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) เพ่ือผูฝ้าก -                    -         247,720,485    9.11% 2,577,975         0.09%

13. ผูถื้อหุน้รายย่อยอ่ืน ๆ 31,225,862       0.46% 15,182,958      0.56% 243,084,220     8.94%

รวมทั้งส้ิน 6,730,589,515  100.00% 2,719,582,640 100.00% 2,719,582,640  100.00%

หมายเหตุ *ไดข้ายออกไปให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืนตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามแบบ 246-2

** ไดโ้อนไปให้ บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ากดั

***หลงัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบั บจก.เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย)

****ผูท้  าค  าเสนอซ้ือ คือ นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี และ บจก.เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย)

หน่วย : หุน้ / บาท

แบบ 56-1

รำยช่ือผู้ถือหุ้น

จ ำนวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 58 (รำคำพำร์ 0.16 บำท)

หลัง Tender Offer****

ณ 5 ต.ค. 59 (รำคำพำร์ 0.50 บำท)

จ ำนวนหุ้น

หลังจดัสรร*** 

ณ 30 ม.ิย. 59 (รำคำพำร์ 0.50 บำท)

จ ำนวนหุ้น
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการท่าเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคา้ โดยมีสัดส่วน
การถือหุน้ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทั  มีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  ผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษทั เอส ซี และ บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์
อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทั เอส ซี  เช่นกนั  

บริษทัไดพ้ึ่งพาและท าธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  ดงัน้ี 

 
 
 

 

 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือและรับฝากสินคา้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั บริการขนส่งทางน ้า มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั บริการขนส่งทางบก มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวิท จ ากดั สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก  (ประเทศไทย) จ ากดั จดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั บริการท่าเทียบเรือจดัเกบ็สินคา้บริการขนส่งทางน ้า มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั บริการขนส่งทางบกและทางน ้า มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ากดั บริการขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝ่ัง มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จ  ากดั ประกอบกิจการโรงงานผลิตเช้ือเพลิงจากผลิตภณัฑ์

พลอยไดจ้ากอุตสาหกรรมการเกษตร 
มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  
 

บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จ ากดั    
(เดิม คือ บริษทั เอเอม็ที - เอสซี (ประเทศไทย) จ ากดั) 

บริการทางโลจิสติกส์ มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จ  ากดั ประกอบกิจการขนส่งสินคา้ระหวา่ง  ประเทศทางทะเล บริษทัร่วมของบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ซีน่า ออฟชอร์ จ  ากดั บริการขนส่งทางน ้า มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั บริการคลงัก๊าซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) ใหบ้ริการท่าเทียบเรือและรับฝากสินคา้ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั น าเขา้และส่งออกสินคา้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ากดั  

 ใหบ้ริการต่อเรือและซ่อมเรือ 
บริการขนส่งทางน ้าก๊าซปิโตรเคมีเหลว 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 

83.25% 

บริษทั ท่าเรือ ระยอง จ ากดั 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
รายได้

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 867.50                 65.79     1,018.87             67.87     720.14 84.86

รายไดจ้ากการให้บริการ 159.13                 12.07     144.96                9.66       123.81 14.59

1,026.63              77.85     1,163.83             77.52     843.95 99.45

รายได้อื่น

รายไดอ่ื้น 5.36                     0.41       1.27                    0.08       2.40 0.28

รายไดจ้ากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 18.54                   1.41       -                     -         -                     -         

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                      -         305.24                20.33     -                     -         

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 23.66                   1.79       -                     -         -                     -         

กลบัรายการคา่เผ่ือตน้ทนุในการเคล่ือนยา้ยยิปซัม่ 0.25                     0.02       30.97                  2.06       -                     -         

ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพยถ์าวร 0.39 0.05

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 244.23                 18.52     -                     -         -                     -         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1.86 0.22

292.04                 22.15     337                     22.48     4.65 0.55

1,318.67              100.00   1,501.31             100.00   848.60                100.00
ท่ีมา: รายงานงบการเงินของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

อตัราการเพ่ิม (ลด) ของมูลคา่การจดัจ าหน่าย (%) (137.20) (11.78) 319.88 37.90 54.75 6.93

หมายเหตุ     เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้

            การควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

            และ 2557 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนว่ามีการรวมธุรกิจตัง้แต่แรก 

(หน่วย : ล้านบาท)โครงสร้างรายได้ของบริษทั ปี 2557 - 2559 

2559
(ปรับปรุงใหม่)

รวมรายได้

รวมรายไดอ่ื้น

รวมรายได้

2558 2557
(ก่อนการควบรวมกจิการ)

 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

      การผลติและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
 1) การจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 
                   บริษทัน าเขา้เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถนัมาจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ในประเทศ 

 แอมโมเนีย   ส าหรับอุตสาหกรรมยอ้มผา้ ยา เส้นใยสังเคราะห์ พลาสติก ปุ๋ย อุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็ โรงกลัน่ 
น ้ามนั และอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โรงงานผูผ้ลิตผงชูรส และ สารท าความเยน็ เป็นตน้ 
กรดก ามะถัน  ส าหรับใชใ้น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม และ
กระบวนการบ าบดัและปรับปรุงน ้าเสีย กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าประปา น ้ายาท าความสะอาดและแบตเตอร่ี
ส าหรับยานยนต ์เป็นตน้  
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 2) ปุ๋ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
บริษทัมีแผนท่ีจะจดัจ าหน่ายปุ๋ยเคมี 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ปุ๋ยเคมี

เชิงประกอบ (Compounded Fertilizer) และแม่ปุ๋ย ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการผลิตเฉพาะในส่วนของปุ๋ยเคมีเชิงผสม
เท่านั้น โดยในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเชิงประกอบนั้น บริษทัจะด าเนินการน าเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือจดั
จ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ภายในประเทศ โดยบริษทัจะจดัหาปุ๋ยเคมีจ าหน่ายให้ลูกคา้ในสูตรท่ีตลาดตอ้งการ เช่น 16-
20-0, 16-16-8, 15-15-15 และ 18-46-0 ในเคร่ืองหมายทางการคา้เช่นตราปุ๋ยแห่งชาติ, ตราสหกรณ์เป็นตน้ 
 ในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีบริษทัจะน าเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือจ าหน่ายนั้น (ซ้ือมาขาย
ไป) บางส่วนจะเป็นการขายต่อไปยงัลูกคา้โดยตรงโดยไม่มีการด าเนินการใดๆ และบางส่วนบริษทัจะจดัท าบรรจุ
ภณัฑก่์อนจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป 
 ทั้ งน้ีมีผลิตภณัฑ์พลอยได้ คือ ยิปซั่ม จากการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงประกอบในอดีต ไดถู้กจัดเก็บอยู่บนพ้ืนท่ี
โรงงานของบริษัทท่ีจังหวดัระยอง โดยการใช้ยิปซั่มแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านเกษตรกรรม (เพื่อเป็นสาร
ปรับปรุงดิน) และดา้นอุตสาหกรรม (ส่วนใหญ่ใชใ้นอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง) ในอดีตแหล่งยิปซั่มท่ีใชคื้อยิป
ซั่มธรรมชาติ แต่ส าหรับยิปซั่มของบริษทั เป็นยิปซั่มท่ีไดจ้ากการผลิตกรดฟอสฟอริคนั้นมีตน้ทุนต ่ากว่า จึงมี
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาสูงกวา่ยปิซัม่ธรรมชาติในภาคการเกษตร 

      การให้บริการ 
               1) การให้บริการคลงัสินค้า 

 บริษทัมีพ้ืนท่ีในอาคารคลงัสินคา้ท่ียงัมีพ้ืนท่ีวา่งอยู ่มาให้บริการกบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีดงักล่าว
ในการกองเก็บสินคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดส่้วนเพ่ิมให้กบับริษทั โดยมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทั ไดแ้ก่ 
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทนน าเขา้/ส่งออก ซ่ึงมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้
เพ่ือการน าเขา้และส่งออก 

2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ 
 สืบเน่ืองจากบริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 

ให้บริษัทสามารถน าท่าเทียบเรือของบริษทั ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพ่ือใช้ในกิจการของบริษัทเท่านั้ น 
ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด (RBT) เป็นการชั่วคราวคร้ังละ 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2555 หรือจนกวา่ กนอ. จะสามารถเปิดด าเนินการท่าเรือเองได ้เพ่ือแกไ้ขปัญหาความแออดัของเรือ
สินคา้ท่ีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพดุตามนโยบายของภาครัฐ 

3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 
บริษทัสามารถใหบ้ริการคลงัเกบ็สินคา้เหลวใหก้บักลุ่มลกูคา้ เพ่ือใชเ้กบ็เคมีภณัฑ ์รวมทั้งช่วยบริหารจดัการ

ปริมาณเคมีภณัฑใ์หเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ โดยคลงัสินคา้เหลวดงักล่าวตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีของบริษทัและ
มีการขนถ่ายสินคา้ผา่นทางท่อขนส่งจากบริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายไปยงัถงัจดัเกบ็สินคา้ โดยมีกลุ่มของผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถใหบ้ริการในการจดัเกบ็ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (มีเทน, อีเทน, โปรเพน และบิวเทน) เช้ือเพลิงเหลว

(น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเคร่ืองบิน น ้ามนัเตา น ้ามนัก๊าด และยางมะตอย) เป็นตน้ 
  กลุ่มท่ี 2 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เช่น เอทิลีน แอมโมเนีย กรดซลัฟิวริก เมทานอล โพรพิลีน เป็นตน้  

และมีการให้บริการในการขนถ่ายจากถงัจัดเก็บสินคา้ (Liquid Storage Tank) ไปยงัเรือ รถบรรทุก รถไฟ
ให้กบัลูกคา้ รวมถึงทางท่อไปยงัโรงงานผลิตของกลุ่มลูกคา้ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 
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4) การให้บริการลานประกอบ หรือร้ือถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
บริษทัมีแผนงานท่ีจะด าเนินการน าโครงสร้างเหลก็และระบบท่อของลูกคา้ในอ่าวไทย กลบัเขา้มาก าจดัและ

น ากลบัมาใชใ้หม่อยา่งถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัตามกฎหมายไทย ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจากการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ พบว่า 
โครงการน้ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขัน  

การผลติและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 
 1) การจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 

แอมโมเนียเป็นสารเคมีพ้ืนฐานท่ีมีประโยชน์อยา่งมากและมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในภาคเกษตรกรรมซ่ึง
จะใชแ้อมโมเนียในการผลิตปุ๋ย เช่น ปุ๋ยยเูรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท เป็นตน้ แต่ส าหรับในประเทศไทยไม่มีการ
ผลิตแอมโมเนีย จึงตอ้งน าเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศ ไม่มีการผลิตปุ๋ยจากแอมโมเนียโดยตรง แอมโมเนียท่ี
น าเขา้มาในประเทศจึงถูกใชเ้พื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคาโปรแลคตมั น ้ ายางขน้ ผงชูรส 
ท าความเยน็ เป็นตน้  สืบเน่ืองมาจากผูน้ าเขา้แอมโมเนียท่ีน าเขา้มาเพ่ือเป็นวตัถุดิบในขบวนการผลิต เร่ิมเปิดตลาด
ในการจ าหน่ายแอมโมเนียในประเทศ เพราะมีถงัเก็บแอมโมเนียขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะรองรับแอมโมเนียท่ี
น าเขา้มาเป็นวตัถุดิบและแบ่งจ าหน่ายภายในประเทศ  ทั้งยงัท าให้ตน้ทุนการด าเนินงานต ่าลง จึงท าให้สามารถ
แข่งขนัทางดา้นราคากบัผูจ้  าหน่ายรายเดิมได ้ 

กรดก ามะถนัเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี 
เยื่อกระดาษ สารส้ม ยาง เป็นตน้ ในประเทศไทยสามารถแบ่งผูผ้ลิตตามกรรมวิธีการผลิตออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ ผลิตจากการเผาก ามะถนั และผลิตภณัฑพ์ลอยไดใ้นอุตสาหกรรมถลุงแร่ การแข่งขนัในตลาดข้ึนอยูก่บัปริมาณ
การผลิตของผูผ้ลิตประเภทโรงถลุงแร่เป็นส าคญั โดยหากสามารถผลิตไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตแลว้จะท าให ้เกิดภาวะ
สินคา้ลน้ตลาด แต่ปัจจุบนัอุตสาหกรรมถลุงแร่ในประเทศไดช้ะลอตวั จึงตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้กรดก ามะถนัจาก
ต่างประเทศเป็นหลกั ปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากลกูคา้ของบริษทัส่งออกไปขายในประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย 

 2) ปุ๋ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
 บริษทัมีแผนงานดา้นการตลาดและการขาย โดยท่ีกลุ่มเป้าหมายของบริษทั ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจ าหน่าย สหกรณ์

ดา้นการเกษตรต่างๆ หน่ายงานภาครัฐดา้นการเกษตรต่างๆ เกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานผสมปุ๋ย  
 บริษทัจะเร่ิมด าเนินการโดยการติดต่อกบักลุ่มผูแ้ทนจ าหน่ายปุ๋ยและผูซ้ื้อรายใหญ่ พร้อมๆ กบัด าเนินการ

จดัหาผูแ้ทนจ าหน่ายรายใหม่ๆ  
 บริษทัจะพิจารณาราคาตลาดโลกและราคาขายของคู่แข่งเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดราคาขาย โดย

จะมีการหักส่วนลดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือเป็น
แรงจูงใจใหล้กูคา้ซ้ือสินคา้จากบริษทั  

ในปีท่ีผ่านมาบริษทัสามารถขายยิปซั่มท่ีเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได ้จ านวนประมาณ 1,500 ตนัโดยบริษทัจะ
ด าเนินการหาผูซ้ื้อยปิซั่มรายอ่ืนต่อไปดว้ย อยา่งไรกต็าม อุปสรรคส าคญัของการขายยปิซั่มดงักล่าว คือ ค่าขนส่ง
ท่ีมีมูลค่าค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าของยิปซั่ม รวมถึงยิปซั่มดังกล่าวน้ีอาจจะตอ้งมีการปรับปรุง
คุณสมบติับางประการเพ่ือใหมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสมท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปได ้
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   การให้บริการ 

               1) การให้บริการคลงัสินค้า 
 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กิจการท่ีด าเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทนน าเขา้/

ส่งออก ซ่ึงมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้เพ่ือการน าเขา้และส่งออก ทั้งน้ี บริษทัคาดการณ์ว่า ยงัมีลูกคา้ราย
อ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัอีก ท่ีจะใหค้วามสนใจกบับริการคลงัสินคา้ของบริษทั บริษทัจะคิดราคา
ค่าบริการคลงัเก็บสินคา้ตามพ้ืนท่ีการใช้งานจริง ทั้ งน้ีอตัราค่าบริการจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของ
สภาวะตลาด ณ ขณะนั้น เป็นตน้  

2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ  
ท่าเทียบเรือของบริษทัสามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้เดิมของ บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ี

อยูใ่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเป็นสินคา้ประเภทเทกอง เช่น เหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดมว้น  เหล็ก
แผน่รีดเยน็ชนิดมว้น  เหลก็เอชบีม (H-BEAM) เป็นตน้ โดยสามารถด าเนินการบริการเป็นการชัว่คราวคร้ังละ 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 หรือจนกวา่ กนอ. จะสามารถเปิดด าเนินการท่าเรือเองได ้ 

3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัไดแ้ก่ กิจการท่ีด าเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทนน าเขา้/

ส่งออก ซ่ึงมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้เหลวเพ่ือการน าเขา้และส่งออก และจุดประสงค์เพ่ือเป็นคลงัสต๊อ
กสินคา้ให้กบับริษทัลูกคา้ ทั้ งน้ีบริษทัจะคิดราคาค่าบริการคลงัเก็บสินคา้ตามพ้ืนท่ีการใช้งานจริง โดยอตัรา
ค่าบริการจะเป็นไปตามมูลค่าท่ีตกลงกนัในสัญญาซ้ือขายระยะยาวกบัทางลกูคา้แต่ละราย 

4) การให้บริการลานประกอบ หรือร้ือถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
ในตลาดยงัไม่มีคู่แข่งท่ีท าธุรกิจน้ี ซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีดีเน่ืองจากธุรกิจน้ีสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ 

“ไทยแลนด ์4.0” 

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 
      การผลติและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 

 1) การจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 
 บริษทัน าเขา้แอมโมเนียและกรดก ามะถนัมาจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ในประเทศ รวมถึงให้บริการล าเลียงขน
ถ่ายสินคา้ทางท่อและถงัเกบ็บรรจุภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ดว้ย 

 2) ปุ๋ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
  ในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเชิงประกอบท่ีบริษทัจะน าเขา้มาจากต่างประเทศเป็นหลกั แต่ในดา้นการจดัหา
วตัถุดิบของบริษทันั้นจะจดัหามาจากทั้งในและต่างประเทศ ข้ึนอยูก่บัปริมาณวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือในแต่
ละคร้ัง ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตหลายรายเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบและเพ่ือให้
ไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม  

 ในส่วนยปิซัม่ท่ีเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้จากการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบในอดีต ซ่ึงถกูจดัเกบ็อยูบ่นพ้ืนท่ี
โรงงานของบริษทัท่ีจงัหวดัระยอง บริษทัสามารถน าออกจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ทั้งภาคเกษตรกรรมและภาค 
อุตสาหกรรม 

     การให้บริการ 

1) การให้บริการคลงัสินค้า 
บริษทัน าพ้ืนท่ีในอาคารคลงัสินคา้ท่ียงัมีพ้ืนท่ีวา่งอยูม่าใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีดงักล่าว

ในการกองเกบ็สินคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดส่้วนเพ่ิมใหก้บับริษทั 
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2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ  
บริษทัยงัสามารถใชท่้าเทียบเรือของบริษทัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือรองรับและให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ของ

บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด (RBT) โดยสามารถด าเนินการบริการเป็นการชั่วคราวคร้ังละ 1 ปี ตั้ งแต่ว ันท่ี  1 
พฤศจิกายน 2555 หรือจนกว่า กนอ. จะสามารถเปิดด าเนินการท่าเรือเองได ้ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดส่้วนเพ่ิมให้แก่
บริษทั  

 3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 
บริษทัสามารถให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลวกบัลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้

เหลวเพ่ือการน าเขา้และส่งออก หรือใชเ้พ่ือเป็นคลงัเก็บสต๊อกสินคา้ให้กบับริษทัลูกคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างรายไดห้ลกั
เพ่ิมเติมใหก้บับริษทัในอีกทางหน่ึง 

 4) การให้บริการลานประกอบ หรือร้ือถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
  บริษทัมีแผนท่ีจะให้บริการลานประกอบหรือร้ือถอนโครงสร้างเหล็กและระบบท่อ ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและเตรียมแผนงานรองรับการด าเนินธุรกิจดงักล่าว หากไดรั้บอนุญาตจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
แผนการลงทุนในอนาคต  

บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับการบริหารจดัการดา้นการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคญัเพ่ือให้การลงทุนต่างๆ เกิดศกัยภาพสูงสุด ทั้งในดา้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่โครงการท่ีลงทุน การบริหารความเส่ียง 
และ สามารถด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของบริษทัในแต่ละช่วงระยะเวลาตามท่ีไดก้  าหนดไว ้ทั้งน้ีบริษทัไดท้ าการศึกษา
วิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัและความเส่ียงในการลงทุนในแง่มุมต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือความยดืหยุน่ในการประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุนและปรับแผนการลงทุน อีกทั้ง
ทบทวนกลุ่มเป้าหมายส าคญัส าหรับการขยายการลงทุน โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเป้าหมายท่ีบริษทัไดต้ั้งไว ้โดยท าการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆในการลงทุน 
อาทิเช่น ศกัยภาพของผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ ปัจจยัทางการจดัการระบบซพัพลายเชน การสร้างประโยชน์ร่วมกบัภาครัฐ 
ความเส่ียงในดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  
 ส าหรับปี 2560 บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) มีการด าเนินการบริหารการลงทุนท่ีส าคญั ในการลงทุนโครงการคลงั
จดัเกบ็ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีในพ้ืนท่ีบริษทั จากสาเหตุท่ีอุตสาหกรรมส่งออกใชว้ตัถุดิบพ้ืนฐานจากปิโตรเคมีและ
ในปัจจุบนัปริมาณความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองไปพร้อมกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยและภูมิภาคเช่นกนั ถือเป็นโอกาสท่ีดีเน่ืองจากการผลิตในประเทศ ยงัคงมีปริมาณจ ากดั ท าใหค้าดการณ์วา่จะมีการ
น าเขา้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเพ่ิมมากข้ึน บริษทัเองมีศกัยภาพท่ีจะรองรับความตอ้งการการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของลูกคา้ ทั้งในดา้นท าเลท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตปิโตรเคมีท่ีส าคญัของประเทศ (นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง) ซ่ึงมีท่าเรือท่ีสามารถรองรับเรือบรรทุกสินคา้เหลว พ้ืนท่ีดา้นหลงัท่าเรือในการสร้างคลงั
จดัเกบ็และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อยา่งไรกต็ามบริษทัมีแผนท่ีจะคดัเลือกพฒันาโครงการท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสม
ในการลงทุนเท่านั้น 
 แผนการลงทุนของ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ดงักล่าวขา้งตน้ มีแหล่งเงินลงทุนหลกัท่ีประเมินว่าจะสามารถ
น ามาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจะมาจากแหล่งเงินทุนของผูถื้อหุน้รวมถึงการก่อหน้ีระยะยาว โดยท่ีแผนการ
ลงทุนขา้งตน้เป็นแผนการลงทุนของ บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น 
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ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ตระหนักรู้ในการเสริมสร้างเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองให้แก่
พนกังานทุกระดบัในองคก์ร เพราะทีมงานเช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้องคก์รสามารถ
รับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้นอกจากน้ีการบริหารจดัการความเส่ียงยงัเป็นเคร่ืองมือในการช่วยมองหาโอกาสทาง
ธุรกิจและการตดัสินใจในการลงทุนด าเนินธุรกิจใหม่ๆ อีกดว้ย เพ่ือน ากรอบความคิดบริหารความเส่ียงมาใชใ้ห้เห็นผลในทาง
ปฏิบติัท่ีจะสามารถครอบคลุมทั้งแนวด่ิงและแนวนอน ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนและการบริหารความ
เส่ียงในการด าเนินงาน จากแนวทางท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ รวมถึงท าให้ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) สามารถเติบโตและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี ทางคณะกรรมการ
บริหารไดเ้ห็นชอบในความเส่ียงท่ีส าคญั 4 ดา้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั 
ดงัต่อไปน้ี 

 ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกจิ 

  ความเส่ียงจากข้อจ ากดัของสัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว 
 บริษทัไดเ้ช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพื่อประ 

กอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมี  หรือธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บความยนิยอมจาก กนอ. โดยในปี พ.ศ. 2565 สัญญาเช่าพ้ืนท่ี
ดงักล่าวจะหมดอายลุง อยา่งไรกต็ามในสัญญาเดิมระบุใหบ้ริษทัสามารถขอขยายเวลาในการเช่ากบัทาง กนอ. ต่อ ไปได้
อีกเป็นระยะเวลา 20 ปี แต่บริษทัมีความเส่ียงในเร่ืองมูลค่าสัญญาเช่าฉบบัใหม่ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนค่าเช่าและ
ค่าใชจ่้ายท่ีทาง กนอ. ขอเรียกเกบ็ในอตัราท่ีสูงข้ึนหรือเท่ากบัผูเ้ช่ารายอ่ืนท่ีจ่ายจริงในปัจจุบนั ทั้งน้ีบริษทัจะด าเนินการ
เจรจาเง่ือนไขและรายละเอียดในการต่อสัญญาฉบบัใหม่กบัทาง กนอ. อยา่งรัดกุมต่อไป  

             ความเส่ียงจากราคาวัตถุดบิส าคญัหรือเคมภีัณฑ์ผนัแปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก 
บริษทัด าเนินธุรกิจน าเขา้เคมีภณัฑต่์างๆ เขา้มาขายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายในประเทศ โดย

วตัถุดิบส าคญัหรือเคมีภณัฑมี์ลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์ (Commodity) ซ่ึงจะมีความผนัแปรไปตามราคาซ้ือขายใน
ตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั   หากในช่วงใดท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน หรือมีความตอ้งการใชใ้นตลาด
มาก กจ็ะเกิดการแข่งขนัสูง  ซ่ึงเป็นความเส่ียงหลกัท่ีสามารถส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อผลประกอบการ
บริษทัไดอ้ยา่งอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจุบนัราคาซ้ือขายวตัถุดิบส าคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลาดโลกมีความผนัผวนและเคล่ือน 
ไหวเร็ว บริษทัจึงบริหารความเส่ียงโดยก าหนดโครงสร้างราคาขายท่ีค  านึงถึงราคาเคมีภณัฑใ์นตลาดโลกและความตอ้ง 
การสินคา้ในประเทศรวมถึงตน้ทุนในการซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพ่ือใหค้รอบคลุมผลกระทบจากความเส่ียงจาก
ราคาวตัถุดิบส าคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลาดโลกท่ีมีความผนัแปรสูง อีกทั้งบริษทัยงัตอ้งบริหารสินคา้คงเหลือใหเ้หมาะ 
สมกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละเดือนเพ่ือใหก้ารก าหนดราคาขายสินคา้และตน้ทุนขายอยูใ่นงวดบญัชีเดียวกนั    

 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 
ในปี 2559 บริษทัขายเคมีภณัฑ ์ ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถนัใหก้บัลกูคา้รายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย และคงมี

ลกูคา้บางรายท่ีไม่ไดท้  าสัญญาระยะยาวในการซ้ือขาย บริษทัจึงมีความเส่ียงหากลูกคา้ไม่ซ้ือสินคา้ของบริษทัเพ่ือน าไป
เป็นวตัถุดิบในการผลิตหรือท าตลาดขายปลีก ดงันั้นบริษทัไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงโดยการท าสัญญาระยะยาวหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือขายสินคา้เคมีภณัฑก์บัทางลูกคา้ท่ีบริษทัตอ้งลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการขนถ่ายและกระจาย
สินคา้ในมูลค่าท่ีสูง รวมถึงพฒันามาตรฐานความปลอดภยัในการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้เพ่ือใหลู้กคา้พึง
พอใจ ท าใหบ้ริษทัสามารถรักษาลกูคา้รายใหญ่ไวไ้ด ้นอกจากน้ีบริษทัไดข้ยายฐานลกูคา้ใหมี้จ านวนมากข้ึนเพ่ือช่วยลด
ปัญหาในการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่นอ้ยราย โดยเฉพาะส าหรับการขายแอมโมเนียในปัจจุบนัท่ีบริษทัเป็นผูข้ายแอมโม 
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เนียแก่ลกูคา้ขั้นปลายดว้ยตนเอง ส่วนกรดก ามะถนับริษทัขายใหก้บัลกูคา้รายใหญ่เพียง 1 ราย ท่ีมีความพร้อมดา้น
การเงินและมีศกัยภาพในการขนส่งและกระจายสินคา้ โดยเป็นคู่คา้ท่ีดีกบับริษทัมานานมากกวา่ 9 ปี และในปี 2560 
บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมรายไดด้ว้ยการขยายฐานลูกคา้และปริมาณการขายกรดก ามะถนัมากยิง่ข้ึน  

 ความเส่ียงจากการมีผู้น าเข้ารายใหม่เกดิขึน้ 
ปัจจุบนัมีผูน้  าเขา้รายใหญ่อยูเ่พียง 3 ราย ส าหรับการขายแอมโมเนีย ภายในประเทศราคาจึงไม่มีการแข่งขนักนั

มาก อยา่งไรกดี็ หากมีผูน้ าเขา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน อาจท าใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาสูงข้ึน เน่ืองจากผูน้ าเขา้แต่ละรายตอ้ง
รักษาส่วนแบ่งตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกบัก าไรขั้นตน้และผลประกอบการของทางบริษทั แต่อยา่งไรกต็าม ตลาด
ดงักล่าวเป็นลกัษณะก่ึงผูข้าด การเขา้มาของผูน้ าเขา้รายใหม่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา และมีภาระตน้ทุนในการเขา้สู่ตลาด 

ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการลงทุน 
แมเ้ศรษฐกิจโลกเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ แต่กย็งัคงมีความไม่แน่นอนสูงในหลายประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่

รวมถึงเศรษฐกิจจีนท่ียงัคงชะลอตวั จึงอาจส่งผลต่อการลงทุน รายได ้ก าลงัซ้ือ และความสามารถในการช าระหน้ี 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) วางแผนท่ีจะท าการลงทุนขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลา ซ่ึงตอ้ง
เผชิญความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการลงทุน ทั้ งอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีอาจจะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเงินลงทุนโครงการสูงกวา่งบประมาณท่ีประเมินไว ้ซ่ึงความเส่ียงท่ีกล่าวดงัขา้งตน้อาจเกิดจากหลายปัจจยั 
ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและภาพรวมของประเทศ การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง นโยบาย
สนบัสนุนการลงทุนจากทางภาครัฐ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เพ่ือลดความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวนั้น บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุนของ
บริษทั เพื่อน ามาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาการตดัสินใจ ติดตาม และก ากบัดูแลการลงทุนโครงการต่างๆ โดยมี
คณะกรรมการบริหารท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท าหนา้ท่ีในการกลัน่กรองโครงการการลงทุน
ของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และมีศกัยภาพสูงสุดก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

ทั้งน้ี เม่ือการลงทุนไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการไดแ้ลว้นั้น บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) จะมีการติดตามผลการด าเนินงานของการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เคร่งครัดและเฝ้าระวงัปัจจยัความเส่ียงใหม่ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนและส่งผลใหผ้ลตอบแทนของการลงทุนไม่บรรลุตามเป้าหมาย กอปรกบัเพ่ือท่ีจะใหส้ามารถแกไ้ขและหา
แนวทางป้องกนัไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   ความเส่ียงด้านการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการน าเขา้สินคา้ท่ีมีผูข้ายก าหนดราคาซ้ือ

ขายเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนสินคา้ท่ีน าเขา้มาขายไม่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนโดยการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินบาท หรือท าสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารทนัทีท่ี
มีโอกาสเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 
บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บัลกูคา้บางส่วนเป็นเงินเช่ือ จึงมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือดงักล่าว ท าใหมี้

ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัอนัเน่ืองมาจากการเกบ็หน้ีไม่ไดอ้ยูบ่า้ง อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนับริษทัไดบ้ริหารความ
เส่ียงโดยเรียกเกบ็เงินค่าสินคา้และบริการล่วงหนา้จากลกูคา้เป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงการใหสิ้นเช่ือระยะสั้น ส่งผลใหมี้
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือลดลง 
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 ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมขีาดทุนสะสมเกนิทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 
ปัจจุบนับริษทัมีขาดทุนสะสม 606.53 ลา้นบาท ดงันั้นจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้าม

กฎหมายและผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้ แมว้า่ในปี 2559 
บริษทัไดด้  าเนินการเชิงรุกดว้ยการปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ในการพฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่โดยขายสินคา้ถึงลูกคา้
ปลายทางดว้ยตนเอง ท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานกต็าม 

ความเส่ียงจากการทีห่ลกัทรัพย์ของบริษัทอยู่ในกลุ่ม NPG ระยะที ่3 
เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดแ้จง้ประกาศบริษทัเป็น

บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ตลาด
หลกัทรัพยฯ์ มีหนงัสือแจง้การใหเ้วลาในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุน้สามญัของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน โดยเห็นวา่บริษทัมีแนวทางและความคืบหนา้ในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนอยา่งชดัเจน รวมทั้งมีความ
ตั้งใจและพยายามด าเนินการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนอยา่งต่อเน่ือง ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงไดข้ยาย
เวลาในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยบริษทัมีแผนท่ีจะยืน่ค  าขอพน้เหตุเพิกถอน 
รวมทั้งค  าช้ีแจงหรือเอกสารขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 น้ี 

 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่าร้อยละ 45 
ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ถือหุน้ในบริษทั จ านวน 1,518,541,679 หุน้ คิดเป็นร้อย

ละ 55.83 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงอาจท าใหน้ายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี สามารถควบคุม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการ หรือ การขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดตอ้งใหใ้ช้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

 ความเส่ียงด้านกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 

 การประกอบธุรกิจของบริษทั จะตอ้งมีใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมเจา้ท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และกรมศุลกากร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัไดมี้การด าเนินการก ากบัติดตามท่ีดีและปฏิบัติถูกตอ้งตามกฎระเบียบของทาง
ราชการอยา่งเคร่งครัด ท าใหผู้บ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่วา่บริษทัจะไม่มีปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บการต่ออายุ
ใบอนุญาตต่างๆน้ี 
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,359,791,320 บาทและทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 
1,359,791,320 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,719,582,640 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาทใชช่ื้อในการเสนอขายหลกัทรัพย์
วา่ “NFC” 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ จ านวนหุ้น % หมายเหตุ 
1 นาย ณฐัภพ รัตสุวรรณทวี 952,747,683 35.03  

2 
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก
(ประเทศไทย) จ ากดั 

565,793,996 20.80 

ไดจ้ าหน่ายหุน้ใหก้บั 
นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 
ตามแบบ 246-2 

3 บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั 440,000,000 16.18  
4 นาย พิทยากร เนาถาวร 240,000,000 8.82  
5 นาย เอเชีย ภุขนัอนนัต ์ 70,400,000 2.59  
6 นาย  ปรัชญา เสริมสุขสกลุชยั 70,400,000 2.59  
7 นาย วิชยั ทองแตง 64,000,000 2.35  
8 นาย อาชวร์ี องัศธรรมรัตน์ 42,669,904 1.57  
9 นาย ดิเรก ฉตัรพิมลกุล 33,280,000 1.22  
10 นาย ฐานิศร์ ไชยกุลงามดี 26,880,000 0.99  
11 นางสาว รภทัภร ตรงวงศา 25,600,000 0.94  
12 นาย สิตมน องัศธรรมรัตน์ 24,979,297 0.92  
13 อ่ืนๆ  162,831,760 5.99  

รวม 2,719,582,640 100.00  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหวา่งการแกไ้ขการด าเนินงานและยงัมีขาดทุนสะสมจึงยงัไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอยา่งไรก็
ตาม หากบริษทัสามารถแกไ้ขการด าเนินงานไดภ้ายในก าหนด และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมติัใหพ้น้เหตุ
เพิกถอนและน าหุ้นกลบัไปซ้ือขายในตลาดได ้ จะท าให้บริษทัสามารถด าเนินการปรับโครงสร้างทุนไดแ้ละมีก าไรเพียงพอ  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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โครงสร้างการจัดการและการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 
( 1ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559) 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 นายวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการ 

8 7 

2 นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 รองประธานคณะกรรมการ  8 8 
3 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา1 กรรมการอิสระ 8 6 
4 นางสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ 8 6 
5 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการอิสระ 8 6 
6 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ 8 8 
7 นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมการ 8 7 
8 นายวบิูลย ์ รัศมีไพศาล1 กรรมการ 8 8 
9 นางบงกช รุ่งกรไพศาล1 กรรมการ 8 8 

10 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการ 8 7 
11 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการ 8 8 
12 นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ 8 8 
หมายเหต:ุ กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  คือ นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ลงลายมือ
ช่ือร่วมกบั นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นาง
บงกช รุ่งกรไพศาล และ นายกิจจา สมญัญาหิรัญ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายยงยศ ปาละนิติเสนา หรือ นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์
รวมเป็นสามคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   31 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 2 2 
2 นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมการบริหาร 2 2 
3 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 2 2 
4 นางบงกช รุ่งกรไพศาล1 กรรมการบริหาร 2 2 
5 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 2 2 
6 นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการบริหาร 2 2 

หมายเหต:ุ  
1. กรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี  29 เมษายน 2559 
2. ภายใน 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559 มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารรวมท้ังส้ิน 2 คร้ัง หลงัจากน้ันกรรมการบริหารให้

ความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9 8 
2 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการตรวจสอบ 9 9 
3 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการตรวจสอบ 9 5 

หมายเหต ุ:  
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

      ผู้บริหาร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นายณฐัภพ    รัตนสุวรรณทวี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นางบงกช      รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงินและบริหาร 
3 นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการคา้และปฏิบติัการ 
4 นายกิจจา        สมญัญาหิรัญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหารองคก์ร 
5 นางศรินทิพย ์  กิตติวงศโ์สภณ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชีและการเงิน 
6 นายชยัยศ อุ่นพนัธ์ุวาท ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการคา้และปฏิบติัการ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 

 
เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งให ้นางศรินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และเป็นอตัราเดียวกบัในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้น
แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดอืนมกราคมถึงเดอืนธันวาคม 2559 

รายช่ือ 
กรรมการ 
(บาท) 

 

กรรมการบริหาร 
(บาท) 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 156,000 192,000 - 348,000 
  นางบงกช รุ่งกรไพศาล 120,000 120,000 - 240,000 
นายวบิูลย ์ รัศมีไพศาล 120,000 - - 120,000 
นายยงยศ ปาละนิติเสนา 120,000 120,000 - 240,000 
รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 120,000 - 96,000 216,000 
นางสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 120,000 - - 120,000 
นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์ 120,000 120,000 - 240,000 
นายกิจจา   สมญัญาหิรัญ 120,000 120,000 - 240,000 
นายวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 192,000 - - 192,000 
นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์ 120,000 - 50,000 170,000 
นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี 120,000 - 90,000 210,000 
นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี 120,000 120,000 - 240,000 

รวม 1,548,000 792,000 236,000 2,576,000 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดอืนมกราคมถึงเดอืนธันวาคม 2559 
ค่าตอบแทนในปี  2559  ผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่านไดค้่าตอบแทน รายละเอียดดงัน้ี 
 ปี 2558 ปี 2559 

 จ านวนราย จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 5 9.81 6 20.25 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  0.65  0.79 
เงินไดท่ี้จ่ายคร้ังเดียว  0.00  0.00 
เงินรายไดอ่ื้น  0.00  0.00 

รวม  10.46  21.04 
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บุคลากร 
 ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวน 96 คน 
(รวมเขา้ออกระหวา่งปี) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 49.24 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าเบ้ียเล้ียงกะ เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เงินเพ่ิมพิเศษต่างจงัหวดั เงินช่วยเหลือค่าท่ีพกัต่างจงัหวดั ค่าครองชีพ วนัหยดุพกัผอ่น เงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน  
               จ านวนพนักงาน  :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ล าดบั ส านักงาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 กรุงเทพ 16 27 43 
2 โรงงานมาบตาพุด จ.ระยอง 40 13 53 

รวม 56 40 96 
 

ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ ( ยกเวน้คดีนายกฤษฏ์ิ วิมไตรเมตเป็นโจทกย์ื่น
ฟ้องบริษทัและนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นจ าเลยทั้งสองใหรั้บผิดช าระค่าเสียหายจากการเลิกจา้งเม่ือปี 2547 แต่มายืน่ฟ้อง
ใหม่ในปี 2559) 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร  
บริษทัตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของความรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใตก้รอบวฒันธรรม
องค์กรเดียวกนั โดยบริษทัให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการบริหารและพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการท างานและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ผา่นระบบการบริหารจดัการท่ี
ทนัสมยั, มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

บริษทัไดจ้ดัอบรมภายในองคก์รและส่งพนกังานไปอบรมภายนอกองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งในดา้นความปลอดภยั  
การเพ่ิมประสิทธิภาพ  การเพ่ิมทกัษะในงานวิชาชีพ  การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตวัพนักงาน การด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขด้วยวิถีเซน  รวมถึงได้จัดระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับผูบ้ริหาร นอกจากน้ีบริษัทยงัจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้
ผลตอบแทนกบัสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้น
น า เพ่ือจูงใจและรักษาใหพ้นกังานท างานกบับริษทัในระยะยาว   
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การก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้งใน

การด าเนินธุรกิจมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ  และด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมี
จรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้  โดยมุ่งมัน่สร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั และสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษทั ทุกคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษัท  จะยึดถือแนวปฏิบัติท่ี เป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการ
มาตรฐานสากลอนัไดแ้ก่ การค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัการให้ความส าคญักบั
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน าหลกัส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมการบริษทั จะจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ บริหาร และผูถื้อหุ้น 
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส าคญั มีระบบการ
ติดตาม / วดัผลการด าเนินงาน และบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
1. นโยบายและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัตระหนักดีวา่ ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ และบริษทั มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ดว้ยความระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
 น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ โดย

สม ่าเสมอ และครบถว้นตามรความเป็นจริง 
 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึง

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้ มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

และไม่อา้งสิทธิความเป็นกรรมการ   ผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

2. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 
บริษทัตระหนกัวา่ พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่ายิง่ จึงเป็นนโยบายของ

บริษทั ท่ีจะให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้ งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทั ยดึแนวต่อไปน้ีเป็นหลกัปฏิบติั 

 จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 
 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
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 จดัให้มีระบบการบริหารบุคลากร ในเร่ืองการแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงระบบการให้รางวลั และการลงโทษ
พนักงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติโดยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนกังานนั้น ไม่เลือกปฏิบติัจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความ
ไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

 ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 บริหารงาน โดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของ

พนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
 ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 สร้างความเขา้ใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัได ้เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
 เปิดโอกาสและช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองการท าผดิกฎหมายขององคก์รต่อคณะกรรมการบริษทัได ้
 เปิดโอกาสใหพ้นกังานร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีก าหนด 

3. นโยบายและการปฏิบติัต่อลกูคา้ 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของความพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อความส าเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจ านงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตลอดเวลา และไดก้ าหนดเป็น
นโยบายและขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูคา้ 
 ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 ก าหนดระดบัคุณภาพท่ียอมรับไดข้องสินคา้และบริการ 
 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยค านึงถึง

ประโยชน์ส าหรับลกูคา้ 
 ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั้ งๆ ท่ีรู้ว่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิด

อนัตรายต่อลกูคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพต ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดตกถึงมือลกูคา้ 
 จดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการอยา่งดีท่ีสุด 

เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 
 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้หรือผูมี้

อ  านาจของบริษทัก่อน เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย รวมถึง
ไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 หาทางลดตน้ทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ เพ่ือสามารถเพ่ิมประโยชน์ให้กบัลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง 

 รักษาสัญญา และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 ไม่คา้ก าไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม
แก่ลกูคา้ 

 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ใหล้กูคา้ เพ่ือเป็นการใหไ้ดม้า หรือแยง่ชิงลกูคา้มาโดยการใชว้ธีิการท่ีไม่สุจริต 
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4. นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทั และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธะสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออก
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และหรือเจา้หน้ี 
 ถา้มีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่

คา้และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
5. นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกั

ปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 
 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
  บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติั

ดงัต่อไปน้ี 
 บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่างๆ ในด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศท่ีบริษทั เขา้ไปด าเนินการ 
 บริษทั จะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
 ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานของบริษทั ต่อความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
 สร้างจิตส านึกในการรับผดิชอบต่อสังคมในหมู่พนกังานทุกระดบัในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 ควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมยข์องกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ 
 ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย

หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น 
 ไม่กระท าหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตน 

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
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หลกัการในการด าเนินธุรกจิ 
ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัมีนโยบาย  ท่ีจะให้ความส าคญัเท่าเทียม

และควบคู่กนัไประหวา่งความส าเร็จตามเป้าหมายและวธีิการท่ีใชเ้พ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความส าเร็จนั้นๆ 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้  าหนดเป้าหมายและวิธีการเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงความส าเร็จตามเป้าหมายดงัระบุอยูใ่นวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ หลกัการและนโยบายบรรษทัภิบาล รวมทั้ งไดก้  าหนดขอ้พึงปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัท่ีจะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัท่ีบ ริษทั คาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน นบัตั้งแต่การปฏิบติัต่อพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม 
วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 

 วิสัยทศัน์ 
ด าเนินธุรกิจเชิงบูรณาการดา้นการผลิต ซ้ือมาขายไป และให้บริการจดัเก็บเคมีภณัฑ์ อย่างครบวงจร ใน
ภมิูภาคอาเซียนท่ีมีผลก าไรอยา่งย ัง่ยนื 

 พนัธกิจ 
i. เติบโตอยา่งมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื เพ่ือบรรลุซ่ึงวสิัยทศัน์ 

ii. ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ไดผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 
iii. พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ใหท้ดัเทียมกบัอาเซียน 
iv. ประกอบกิจการ โดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คุณค่าองคก์ร 
ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียดว้ยการปฏิบติังาน 

i. ใหบ้รรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอยา่งแน่วแน่ 
ii. ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ 

iii. ดว้ยความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้ท า และกลา้ตดัสินใจ ท างานเป็นทีม 
iv. ดว้ยการสนบัสนุนใหท้รัพยากรบุคคลใชศ้กัยภาพเตม็ขีดความสามารถ 
v. ดว้ยความเอ้ืออาทรต่อพนกังานและสังคม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษทั ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใชต้  าแหน่งหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน  จึงไดก้  าหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
1. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่ใน

กรณี ท่ีจ าเป็นต้องท ารายการนั้ น เพ่ือประโยชน์ของบริษัท โดยให้ท ารายการนั้ น เสมือนกับท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรายการดงักล่าว 
จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ในรายการท่ี
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั จะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น และประธานกรรมการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืนๆ 
การไปด ารงต าแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั 
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4. ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลกิจการ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการ กลต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเคร่งครัด 

5. รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
ตามล าดบั กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษทัท่านใด มีส่วนไดเ้สียในรายการท่ีเก่ียวโยง กรรมการ
ตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษทัท่านนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 

จริยธรรมทางธุรกจิ  
บริษทัไดอ้อกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและขอ้ห้ามปฏิบติัตนต่อฝ่ายบริหารและพนกังาน ทั้งน้ีเพ่ือให้ฝ่ายบริหารและ

พนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดย
ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนไดล้งนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบติั ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 และบริษทัได้
ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวนิยัไวด้ว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัไดป้รับปรุงคู่มือจรรยาบรรณเพ่ือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพ่ือใหฝ่้ายบริหารและพนกังานยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม  โดยได้จัดท าคู่มือ
จรรยาบรรณส าหรับพนกังาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 และไดมี้การประกาศโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้
ไป  
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4  ท่าน 
2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  5  ท่าน  
3. กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

 ดงันั้นบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ)  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทั้งน้ีมีการแยกอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ านาจอยา่งไม่มีขอ้จ ากดั และมีกรรมการอิสระ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
33.33 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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2. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประชุมกนัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือ
ส านักงานสาขาหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด ทั้ งน้ี กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริษทั
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
ด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทั ควรจะมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

5. ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม และจดัเกบ็เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมโดยมีการก าหนดวาระชดัเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ

ตามความเหมาะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั
ก่อนการประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 8 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-4 ชัว่โมง ทั้งน้ีมีการบนัทึกจดัท าเป็น
รายงานการประชุมเสนอเพ่ือคณะกรรมการผา่นการรับรองและจดัเกบ็ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน

รายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใชน้โยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมให้ถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลว่าการ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและให้ทราบ จุดอ่อนเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ เป็นไปอย่างทัว่ถึง ทั้ ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร  

และคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
2 นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 รองประธานคณะกรรมการ 
3 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา1 ประธานคณะกรรมการอิสระ 
4 นางสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ 
5 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ 
6 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการอิสระ 
7 นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมการ 
8 นายวบิูลย ์ รัศมีไพศาล1 กรรมการ 
9 นางบงกช รุ่งกรไพศาล1 กรรมการ 
10 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการ 
11 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการ 
12 นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ 

 หมายเหต:ุ 
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยใหรั้บทราบก าหนดให้
ปฏิบติัตามและติดตามใหมี้การปฏิบติั 

2. อนุมติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของ
บริษทั 

3. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี
ต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการอิสระตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไป 

5. พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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6. พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท  หรือผู ้บ ริหารของบริษัท  หรือ
บุคคลภายนอก พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
8. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัได ้
9. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบ

อ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้น ๆ ได ้

10. พิจารณาอนุมติัการท ารายการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีในการพิจารณาดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ/หรือ ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจารณาอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าววจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ทั้ งน้ีในการพิจารณาอนุมติัดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรพอสมควรท่ีจะท า
เช่นนั้นและรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

13. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้ งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติ
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและความระมดัระวงัเยีย่งวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระท าภายใต้
สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

15. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม 
และไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

16. จดัให้มีเลขานุการบริษทัรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองการ
จดัท าทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้น อีกทั้ ง
รายงานประจ าปีของบริษทั 

17. ทุ่มเทเวลา และให้ความส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มท่ี มีการแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณา
ประเดน็ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูบ้ริหารจะสามารถน าวิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ท่ี
ก าหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

18. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงิน
และแผนงานต่าง ๆ ของบริษทั และติดตามใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงาน ทิศทางและกลยทุธ์องคก์ร
อยา่งสม ่าเสมอ 

19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้ งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

20. จดัให้มีการพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว
อยา่งครอบคลุม ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าว 
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21. ตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และรายงานขอ้มูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในแบบรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

22. ตอ้งจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสมและมีการประเมินผลในดา้นการ
เปิดเผยขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูง 

คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมการบริหาร 
3 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 
4 นางบงกช รุ่งกรไพศาล1 กรรมการบริหาร 
5 นายกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 
6 นายณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ 
กรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั 

อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ระหว่าง ท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบในท่ี
ประชุมคราวถดัไป 

2. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหากไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษทั ทั้งน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือใหส้ัตยาบนัในท่ีประชุมคราวต่อไป 

3. อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยายโรงงานท่ีอยูน่อกเหนือ Business Plan ทั้งน้ีให้
น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือใหส้ัตยาบนัในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ ในกรณี 
เร่งด่วนและใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 

5. ก ากบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล  
และดา้นปฏิบติัการต่างๆ 

6. ดูแล ก ากบั และบริหารความเส่ียงของบริษทั 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา1 ประธานกรรมการอิสระ 
2 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ 
3 นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกยา้ย เลิกจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8.  มีอ  านาจวา่จา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาใหค้วามเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 
9.  มีอ  านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขา้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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10. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติในกรณีมีการเปล่ียนแปลง  หรือเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ ในกรณีท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การสรรหากรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัใหด้ าเนินการตามวธีิต่อไปน้ี 

1. ใหย้ืน่รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุมเพ่ือการ
ลงคะแนนใหบุ้คคลดงักล่าวคร้ังละหน่ึงคน 

2. กรรมการบริษทัแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ท่ีผา่นมา บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ี

ส าคญัในการด าเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือข่าวสาร
อนัมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มูลภายในท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
และถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั หากเปิดเผยแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ของบริษทั ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้มา
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือน าขอ้มูลภายในไปใชแ้สวงหาก าไรหรือผลประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในทางมิชอบ หรือท าให้บริษทั เสียประโยชน์ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อคู่
แข่งขนัทางธุรกิจ แมพ้น้สภาพจากการเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ไปแลว้ โดยบริษทั มีวิธีการดูแล
ป้องกนัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

1. ก าหนดแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหน้าท่ี ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์าม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. จ ากดัการรับรู้ขอ้มูลภายใน เฉพาะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามความ
จ าเป็น และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีแก่บุคคลากรผูมี้อ  านาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ใหช้ดัเจน 

3. จดัส่งหนงัสือเวียนแจง้ก าหนดช่วงระยะเวลาหา้มการซ้ือขาย / โอน / รับโอน หลกัทรัพยบ์ริษทั (Blackout Period) 
และห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายใน ขอ้มูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 
และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร) และฝ่ายจดัการต่างๆ ให้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
ช่วงเวลาดงักล่าว   

4. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร) แจ้งเก่ียวกบัการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
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5. รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทั ระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตก
ไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัเกิดความเสียหาย 

6. ก าหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั อยา่ง
เขม้งวด 

       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1,270,000 บาท 
 ค่าบริการอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกัการท่ีบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี 
จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนักว่า องค์กรจะเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตอ้งอาศยัทั้ ง
วิสัยทศัน์ ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน ดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึง
การมีความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม 

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส าหรับกจิกรรมภายในองค์กร 
บริษทัมีความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตามแผนฟ้ืนฟกิูจการใหเ้ป็นผลส าเร็จ เพ่ือประโยชน์ต่อเจา้หน้ีทั้งปวง นอกจากน้ี

บริษทัยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามหลกัการ  นโยบาย และทิศทางการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดโดย 
มุ่งเน้นความโปร่งใส การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ค  านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบติัต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมไม่วา่จะเป็น
พนักงาน เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เจา้หน้ีการคา้ปกติระหว่างปฏิบติัตามแผน ลูกคา้ผูถื้อหุ้นนอกจากน้ีบริษทัยงัค  านึงถึง
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงาน  ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยการด าเนินงาน
ของโรงงานไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยา่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ีบริษทัตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของความรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมุ่งเนน้การพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใตก้รอบวฒันธรรมเดียวกนั 
โดยบริษทัให้ความส าคญัอยา่งยิง่กบัการบริหารและพฒันาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุข
ในการท างานและจิตส านึกรับผดิชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษทัยงัจดัใหมี้การดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค การใหผ้ลตอบแทนกบั
สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้ งจดัระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหารนอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามความ
จ าเป็นของลกัษณะงาน พร้อมทั้งก าหนดระเบียบและวธีิปฏิบติัท่ีรัดกมุในการท างานท่ีโรงงานและท่าเทียบเรือของบริษทั 

อีกทั้งบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้เคมีภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ียติุธรรม โดยการด าเนินการ
ในดา้นต่างๆ ดงัเช่น  

  

 

 

 การเขา้เยีย่มเยยีนลกูคา้โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงาน เพื่อรับทราบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 คร้ัง 
 การส่งทีมงานผูเ้ชียวชาญเขา้ไปท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานของลูกคา้ ทุก 3 เดือน 
 การจดัฝึกอบรมสัมมนาใหข้อ้มูลทางดา้นปฏิบติัการและดา้นความปลอดภยัแก่ลกูคา้ตามท่ีร้องขอ 
 เปิดโอกาสใหลู้กคา้มีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาจากการจ าหน่ายสินคา้เคมีภณัฑแ์ละการบริการท่ีไม่ไดต้าม

คุณภาพและมาตรฐาน อา้งอิงจากนโยบาย Zero Complaint 

นอกจากนั้น บริษทัถือว่าการจดัการดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยเคมี  แอมโมเนีย กรดก ามะถนั รวมทั้งการให้บริการท่าเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้างจิตส านึกแก่พนักงานและบุคคลผูเ้ก่ียวข้องให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามยั ยงัรวมถึงความปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษทั และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม ส าหรับกจิกรรมภายนอกองค์กร 
บริษทัไดใ้หค้วามร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษทัไดส้นบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมเจา้ท่า  
สถานีต ารวจในพ้ืนท่ี  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ  และร่วมสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  ศาสนา และประเพณีต่างๆ
ในชุมชนพ้ืนท่ีรอบๆโรงงานอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผา่น ๆ มา 

การป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการผูบ้ริหารและพนกังานโดยก าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยูใ่นขอบข่าย

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดหรือ ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการด าเนินงานเน่ืองจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์กใ็หรั้บโทษ
จากภาครัฐโดยไม่มีการวิง่เตน้ใหพ้น้ผดิ 
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั  คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2559  โดยมีกรรมการตรวจสอบสอง (2) ท่าน
เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งไดอ้นุมติัแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัท าและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้า่ 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ
เส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ  านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุม
ภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาววราภรณ์ อิทธิธ ารง 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วฒิุการศึกษา ปริญญาโท การบริหารและการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั ไทยพฟัอุตสาหกรรม จ ากดั (ม.ค. 2549-พ.ย. 2558) 
 ท่ีปรึกษา บริษทั ไพสฟอร์มม่ิง อินดสัทรี (ประเทศไทย) จ ากดั (ต.ค.2549-พ.ย.2550) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (2545-2548) 
 ผูจ้ดัการส่วนการเงิน บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (2543-2544) 
 ผูจ้ดัการแผนกการเงิน บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) (มี.ค. 2538-2543) 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัและรายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1. สอบทานระบบใหมี้การจดัท างายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป 
2. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนิงานและการรายงานวา่ไดมี้การปฏิบติัท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์น รวมถึงการทดสอบวา่
ทรัพยสิ์นนั้นมีอยูจ่ริงและมีการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในองคก์ร เพื่อพฒันาและปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5. สอบทานระบบการควมคุมภายในขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้ัน่ใจวา่มีการประมวลผล
ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ครบถว้น น่าเช่ือถือและทนัต่อเวลา และมีการเกบ็รักษาขอ้มูลอยา่งปลอดภยั 

6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฎิบติังานวา่ไดมี้การปรับปรุง พฒันาระบบการ
ท างานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improment) 

7. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหาร 
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รายการระหว่างกนั 

รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2559 รายละเอียดแสดงไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9โดยมีรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง/ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่า (พนับาท) นโยบายการ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2559 2558 ก าหนดราคา 

บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น - - ราคาท่ีตกลงกนั 

- บริษทัถือหุน้ใน บจก.ท่าเรือระยอง ร้อยละ 83.25 - ค่าบริการ - - 
 

- มีกรรมการร่วมกนั - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 
 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 
 

  - รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขาย - -  

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก - รายไดจ้ากการขาย 234,787 599,242 ราคาท่ีตกลงกนั 

(ประเทศไทย) จ  ากดั - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 669 493 
 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 52 
 

- มีผูบ้ริหารร่วมกนั - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,709 4,766 
 

  - รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขาย - 2,561 
 

 - ค่าบริการ 1,469 -  

บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ากดั - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 1,139 27 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ร้อยละ 2.17 - ค่าบริการ 
 

51,082 
   

23,494
  

 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 575 16 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,099 24,213 
 

  - เงินมดัจ า 499 499 
 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 13,365 42,591 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั - ค่าบริการ 1,474 945 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,869 29,903 
 

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,361 1,769 
 

  - เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั - 21,110 
 

บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 3,905 23 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั - ค่าบริการ 47 - 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 694 - 
 

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 - 
 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 1,198 5 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,282 5 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 4 
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บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง/ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่า (พนับาท) นโยบายการ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 2559 2558 ก าหนดราคา 

 บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 6,460 2,228 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,814 53 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั   
 

 
 

 บริษทั เอน็ พี มารีน โลจิสติกส์ จ  ากดั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั   
   

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั   
   

 บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จ ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 139 - ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - -  

 
  

   
บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จ  ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 5,998 18,799 ราคาท่ีตกลงกนั 

  - บริษทัร่วมของบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้และ  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,327 40,230 
 

    กรรมการร่วมกนั   
   

 บริษทั ซีน่า ออฟชอร์ จ  ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น 2,866 847 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 407 9 
 

 - มีผูบ้ริหารร่วมกนั    

  
 

 บริษทั อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จ  ากดั  - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,951 9,951 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,730 1,730 
 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  - รายไดจ้ากการใหบ้ริการและรายไดอ่ื้น - 9 ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั   - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน          - 10 
 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ  ากดั  -  ค่าบริการ 2,059 - ราคาท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 - 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมธุรกจิ 
ในปี 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก 

(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 282.90 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัท าใหต้อ้งจดัท างบการเงินตามแนว
ทางการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เสมือนหน่ึงวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก จึงตอ้งมีการปรับปรุงงบการเงิน งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 

จุดประสงคใ์นการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในธุรกิจการน าเขา้ และจดั
จ าหน่ายแอมโมเนียของบริษทัไดอ้ยา่งครบวงจร เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการท าตลาดของบริษทั รวมถึงขยายฐานการคา้
ไปยงัเคมีภณัฑ์อ่ืนไดอี้กในอนาคต  อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมรายไดแ้ละผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดด้  าเนินการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือกิจการดงักล่าวจ านวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 282.90 ลา้นบาท เป็น
การช าระค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วนดงักล่าว 

หลงัจากนั้นบริษทัยงัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซ่ึงส่งผล
ใหจ้ านวนหุน้เปล่ียนแปลงจาก 8,498,695,750 หุน้ เป็น 2,719,582,640 หุน้  

ในปี 2558 ศาลฎีกามีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการตามค าพิพากษาของศาลลม้ละลายกลาง อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดอุ้ทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2552 ทั้งน้ี ค  าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการกระท าใดๆ ท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์หรือ ผูบ้ริหารแผนไดท้ าไปก่อนท่ีศาลฎีกาจะมีค าสั่งดงักล่าว ปัจจุบนั 
บริษทัจึงมีสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีออกจากกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการผ่านศาล
ลม้ละลายกลางแลว้ อ  านาจ หนา้ท่ีในการจดัการทรัพยสิ์นของบริษทักลบัมาเป็นของผูบ้ริหารของบริษทั และส่งผลให้ผูถื้อหุ้น
กลบัมามีสิทธิตามกฎหมาย 

ส่วนบริษทัยอ่ย ยงัคงอยูใ่นช่วงถูกพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามค าสั่งของศาลลม้ละลาย จึงยงัไม่สามารถด าเนินธุรกิจปกติได้
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มา  ท าให้บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากการด าเนินงาน ในขณะท่ีมีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามสัญญา อีกทั้งใน
เดือนมีนาคม 2558 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้องของบริษทัยอ่ยในการโตแ้ยง้ค  าสั่งเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ท าให้
สัญญาร่วมด าเนินงานพฒันาพ้ืนท่ีท่าเทียบเรือระหวา่งบริษทัยอ่ยกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดส้ิ้นสุดลง ปัจจยั
ดงักล่าวขา้งตน้มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัในมูลค่าของสิทธิการใชท่้าเทียบเรือ รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นๆในงบการเงินของ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยไดท้ าการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท่้าเทียบเรือมูลค่า 510 ลา้นบาทออกจากบญัชีแลว้ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 403.24 ลา้นบาท โดยแบ่งปัน

เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 397.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 316.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 394.59 เม่ือเทียบกบัก าไรส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปีก่อน 80.28 ลา้นบาท ทั้งน้ีเป็นผลมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการเท่ากบั 1,024.01 
ลา้นบาท ลดลง 137.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.81  เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยแบ่งรายไดจ้าการขายผลิตภณัฑเ์คมี 867.50 
ลา้นบาท ลดลง 151.37 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.86 และรายไดจ้ากการให้บริการ 156.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.18 ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากผลการด าเนินงานปี 2559  พบว่า บริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง แต่มีก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึนมาก ท าให้มีก าไรขั้นตน้ในส่วนของการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 
60.81 ลา้นบาทหรือร้อยละ 38.33 ซ่ึงเป็นผลมาจากบริษทัมีก าไรจากการขายแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน 51.70 ลา้นบาท ก าไรจากการ
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ขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พ่ิมข้ึน 3.83 ลา้นบาท ก าไรจากการขายกรดก ามะถนัเพ่ิมข้ึน 5.28  ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 
นอกจากน้ียงัมีก าไรจากการให้บริการเพ่ิมข้ึน 17.15 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัก าไรของปีท่ีผ่าน้มา กอรปกบับริษทัมีการตีราคา
สินทรัพยใ์หม่โดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวิธีการประเมินราคาแบบวธีิมูลค่า ณ ปัจจุบนั ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบาย
บญัชีของบริษทัท าใหต้อ้งบนัทึกกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น จ านวน 244.24 ลา้นบาทในปี 2559 

ในปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั ราคายางตกต ่า ลูกคา้กลุ่มผูใ้ชแ้อมโมเนียเป็นวตัถุดิบในการผลิต ไม่ขยาย
ก าลงัการผลิต ท าให้บริษทัขายแอมโมเนียไดใ้นปริมาณใกลเ้คียงกบัปี 2557 แต่เน่ืองจากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงวิธีการขาย
และการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ จึงมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างราคาขาย ท าให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน 
169.08ลา้นบาท ส่วนการขายกรดก ามะถนัในปี 2558 สามารถขายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 33 เม่ือเทียบกบัปริมาณขายของปี 2557 
เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัไดมี้การส่งออกไปขายในประเทศเพ่ือนบา้น ท าให้บริษทัมีรายไดจ้ากการขายกรดก ามะถนัเพ่ิมข้ึน 
129.64 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัคงมีรายไดค้่าบริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการท่ีลูกคา้มาใชบ้ริการท่าเทียบเรือ
ของบริษทั  รายไดจ้ากการให้บริการกองเก็บสินคา้   รายไดจ้ากการให้บริการขนถ่ายและล าเลียงสินคา้ รายไดค้่าบริการถงัเก็บ
กรดก ามะถนั  ซ่ึงในปี 2558  บริษทัมีรายไดค้่าบริการ 142.33 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 21.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เม่ือ
เทียบกบัรายไดข้องปี 2557  

ทั้งน้ี ในปี 2558 มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัในมูลค่าของสิทธิการใชท่้าเทียบเรือ รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นๆในงบการเงิน
ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงในระหวา่งปีบริษทัยอ่ยไดท้ าการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท่้าเทียบเรือมูลค่า 509.93 ลา้นบาทออกจากบญัชี ท า
ให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองในอนาคตของบริษทัยอ่ยอยา่งมากส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิในปี 
2558 จ านวน 73.39 ลา้นบาท  บริษทัจึงตอ้งบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  636.00 ลา้นบาท ท าให้
งบการเงินเฉพาะบริษทัมีขาดทุนสุทธิ 280.02 ลา้นบาทในปี 2558  

ดงันั้น สามารถสรุปรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
   ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม จ านวนเงิน 1,024.01 ลา้นบาท ลดลง 137.20 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.81 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม จ านวนเงิน 1,161.20 ลา้น
บาท เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 151.37 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.86 เน่ืองจากราคาขาย
เฉล่ียของกรดก ามะถนัลดลงอยา่งมากตามราคาในตลาดโลกเม่ือเทียบกบัปีก่อน นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมี
รายไดจ้ากการให้บริการ 156.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 14.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัรายไดข้องปี
ก่อน ท่ีมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการจ านวนเงิน 142.34 ลา้นบาท 

ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม จ านวนเงิน  1,161.20 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 319.87 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.02  เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวม จ านวนเงิน 841.33 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัสามารถขายผลิตภณัฑเ์คมีไดม้ากข้ึนและราคากรดก ามะถนัในตลาดโลกไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปีท่ีแลว้ อีกทั้งบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนวิธีขายและการก าหนดโครงสร้างราคาขายแอมโมเนียกบัลูกคา้ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2558 น้ี ส่งผลให้รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรายไดง้วดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน
เงิน 298.72 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.48  นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีรายไดจ้ากการให้บริการ 
142.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21.15 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.44 เม่ือเทียบกบัรายไดข้องปี 2557 ท่ีมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการจ านวนเงิน 121.19 ลา้นบาท 

 ในปี 2559 ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ านวน 696.13 ลา้นบาท ลดลง 215.15 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 23.61 จากจ านวนเงิน 911.28 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมีตน้ทุนขายผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 212.18 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.67 เป็นผลจากปริมาณขายแอมโมเนียลดลง รวมถึงราคาของกรดก ามะถันและ
แอมโมเนียในตลาดโลกลดลง นอกจากนั้นยงัมีตน้ทุนบริการ 48.06 ลา้นบาท ลดลง 2.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
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5.82 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เป็นผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้ 327.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 77.95 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.19 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้เพียง 249.92 ลา้นบาท 

      ในปี 2558 ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปีน้ี มีจ านวน 911.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 202.36 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.54 จากจ านวนเงิน 708.91 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากมีตน้ทุนขายผลิตภณัฑ์เคมี
เพ่ิมข้ึน 183.39 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.09 และตน้ทุนบริการเพ่ิมข้ึน 18.97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.18 
เม่ือเทียบกบัปี 2557  

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้น 5.55 ลา้นบาท รายไดจ้ากการยกหน้ีฟ้องร้องของธนาคารแห่งหน่ึง 18.54 
ลา้นบาท การกลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 244.24 ลา้นบาท การกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 
24.90 ลา้นบาท และการกลบัรายการค่าเผื่อตน้ทุนการเคล่ือนยา้ยยิปซั่มจ านวน 0.25 ลา้นบาท จึงท าให้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 621.35 ลา้นบาท ลดลง 215.13 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.72 จากก าไร 836.47 
ลา้นบาทของปี 2558 

     ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดอ่ื้น 1.64 ลา้นบาท มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 258.29 ลา้นบาทและ
บนัทึกลดส ารองตน้ทุนการขนยา้ยยปิซั่ม 30.96 ลา้นบาท การกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 44.99 ลา้นบาท และ 
การกลบัรายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสินตามสัญญาร่วมด าเนินการ 250.66 ลา้นบาท จึงท าให้มี
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 836.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 699.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 509.27 จากก าไร 137.29 ลา้นบาท
ของปี 2557 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายรวม 224.39 ลา้นบาท ลดลง 540.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 70.65 เม่ือเทียบ
กบัปี 2558 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 124.03 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายโรงงานหยุดผลิต 94.93 ลา้นบา
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินทุนระยะยาวอ่ืน 0.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายจากการใชป้ระโยชน์ท่าเทียบเรือ 0.02 ลา้นบาท
และตน้ทุนทางการเงิน 5.12 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนภาษีเงินได ้396.95 ลา้นบาท 

     ในปี 2558 มีค่าใชจ่้าย 764.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายขาย และบริหาร 96.52 ลา้นบาท  ขาดทุนจากการตดั
จ าหน่ายสิทธิการใชท่้าเทียบเรือ 509.93 ลา้นบาท ขาดทุนจากภาระหน้ีสินค ้าประกนั 35.20 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายจากการ
หยดุใชป้ระโยชน์ท่าเทียบเรือ 40.97 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายโรงงานหยดุผลิต 67.05 ลา้นบาท  และตน้ทุนทางการเงิน 14.80 
ลา้นบาทส่งผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้72.00 ลา้นบาท 

 อีกทั้งในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.29 ลา้นบาท จึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 403.24 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.16 บาทต่อหุ้น และในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
1.39  ลา้นบาท จึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 73.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.05 บาทต่อหุน้ 

  ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 32.02   เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง แต่มีก าไร

สุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึนมาก ท าให้มีก าไรขั้นตน้ในส่วนของการขาย
ผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 30.46 เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการบนัทึกขาดทุน
จากกตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท่้าเทียบเรือ 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.52 ในขณะท่ีมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 4.96 เน่ืองจากมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายผลิตภัณฑ์เคมีคือแอมโมเนียกับกรดก ามะถนั อีกทั้ งบริษทัและบริษัทย่อยมีก าไรจากการปรับ
โครงสร้างหน้ี การลดส ารองเคล่ือนยา้ยยิปซั่ม และการกลบัรายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสินตามสัญญา
ร่วมด าเนินงาน 
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  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 14.85 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  24 วนั  

ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 5.08  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  71 วนั นอกจากน้ี บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ  53.90 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 44.98 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  8 วนั  
ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 6.87  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 52 วนั นอกจากน้ี บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 10.46 

  สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 

2559 เท่ากบั 2.33 เท่า เพ่ิมข้ึนประมาณ  1.49 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2558ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 24 วนั  ระยะเวลาขาย
สินคา้ 71 วนั และระยะเวลาช าระหน้ี 24 วนั ส่งผลให้มี Cash Cycle ประมาณ 71 วนั เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัไดมี้การซ้ือ
และรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ท าให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึน จึงมีก าไรจากการด าเนินงานและมีเงินสด
สุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน 66.82 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นเท่ากบั 0.36 เท่า ลดลง 2.60 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2558 และมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 14.06 เท่า เพ่ิมข้ึน 9.10  
เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถเพ่ิมทุนมาช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิมไดเ้กือบ
ครบถว้น จึงไดรั้บการปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ 

ในปี 2558 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 
เท่ากบั 0.84 เท่า เพ่ิมข้ึน  0.37 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 ในขณะท่ีมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 8 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้ 52 วนั และ
ระยะเวลาช าระหน้ี 22 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมาณ 39 วนั เน่ืองจากในช่วงท่ีอยูใ่นกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการบริษทัตอ้ง
เกบ็เงินค่าขายสินคา้ล่วงหนา้จากลกูคา้มาช าระค่าวตัถุดิบจากต่างประเทศ อีกทั้งในปี 2558 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการ
ขายและการส่งมอบสินคา้แอมโมเนีย รวมถึงมีการก าหนดโครงสร้างราคาขายใหม่ ท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานและมี
เงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 58.55 ลา้นบาท และอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 2.96 เท่า เพ่ิมข้ึน 8.00 เท่า
เม่ือเทียบกบัปี 2557 และมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 4.96 เท่า ลดลง 4.22  เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากบริษทั
สามารถเพ่ิมทุนมาช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บการปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระ
ไดร้วมเป็นเงิน 305 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีก าไรสุทธิ 407.72 ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมข้ึน 687.74 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ปีท่ีแลว้ท่ีมีขาดทุน 280.02 ลา้นบาท  จึงขอสรุปรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,026.63 ลา้นบาท ลดลง 137.19 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 11.78 
เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 151.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.85  และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 14.17 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.77  เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากเน่ืองจากบริษทัสามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึนมาก ท าใหมี้ก าไรขั้นตน้ในส่วนของการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 

ในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,163.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 319.87 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.90 
เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีพ่ิมข้ึน 298.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 41.48 และรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 21.14 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.07  เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากสามารถขายผลิตภณัฑเ์คมี
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โดยรวมไดม้ากข้ึนและมีการปรับเปล่ียนวธีิการขายและโครงสร้างราคาขายแอมโมเนียกบัลกูคา้ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
ท าใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมีไดเ้พ่ิมข้ีน 

 ในปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการ 696.13 ลา้นบาท ลดลง 215.15 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.61 เน่ืองจากบริษทั
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึนส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรขั้นตน้ 330.50 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 77.95 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 30.86 

ในปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขายและบริการ 911.28 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 202.36 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28.55 เน่ืองจากบริษทั
สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรขั้นตน้ 252.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
117.56 ลา้นบาทหรือร้อยละ 87.08 

  ในปี 2559 บริษทัยงัมีรายไดอ่ื้น 5.37 ลา้นบาท มีก าไรจากกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 23.66 ลา้นบาท รายได้
จากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 18.54 ลา้นบาท กลบัรายการค่าเผือ่ตน้ทุนการขนยา้ยยปิซัม่ 0.25  ลา้นบาท และการ
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 244.24 ลา้นบาท จึงท าใหมี้ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 622.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 32.52 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.51 จากก าไร 590.02 ลา้นบาทของปี 2558 

ในปี 2558 บริษทัยงัมีรายไดอ่ื้น 1.26 ลา้นบาท มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 305.24 ลา้นบาทและบนัทึกลดส ารอง
ตน้ทุนการขนยา้ยยปิซัม่ 30.96 ลา้นบาท จึงท าใหมี้ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 590.02 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 450.38 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 322.52 จากก าไร 139.64 ลา้นบาทของปี 2557 

 ในปี 2559  มีค่าใชจ่้าย 221.12 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายขาย และบริหาร 121.29 ลา้นบาท  ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายระหวา่งการหยดุผลิต 94.93 ลา้นบาทและตน้ทุนทางการเงิน 4.60 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินได ้401.43 ลา้นบาท 

      ในปี 2558 มีค่าใชจ่้าย 871.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายขาย และบริหาร 95.51 ลา้นบาท  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.38 ลา้นบาท ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 636.00 ลา้นบาท ขาดทุนจากภาระ
หน้ีสินค ้าประกนั 35.20 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายระหวา่งการหยดุผลิตปุ๋ยเคมี 67.05 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงิน 14.28 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัมีขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้281.41 ลา้นบาท 

  อีกทั้งในปี 2559 บริษทัมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.29 ลา้นบาท จึงมีก าไรสุทธิส าหรับปี 407.72 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.16 บาทต่อหุน้ และในปี 2558 บริษทัมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีอีก 1.39 ลา้น
บาท จึงมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี 280.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.21 บาทต่อหุน้ 

 ความสามารถในการท าก าไร 
ในปี 2559 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 32.19   เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายลดลง แต่มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 

เน่ืองจากบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึนมาก ท าใหมี้ก าไรขั้นตน้ในส่วนของการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน ในขณะ
ท่ีมีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 30.77 เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัมีการบนัทึกดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ 

ในปี 2558 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 21.70   เน่ืองจากมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการขายผลิตภณัฑเ์คมี คือ แอมโมเนีย กบั 
กรดก ามะถนัไดม้ากข้ึน และลกูคา้ยงัมาใชบ้ริการท่าเทียบเรือมากข้ึนดว้ย ในขณะท่ีมีอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ (23.39) เน่ืองจาก
บริษทัมีการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท าใหมี้ขาดทุนสุทธิมากกวา่ปี 2557  
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 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า 14.91  เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  24 วนั  ในขณะท่ีมี

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 5.08  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  71 วนั นอกจากน้ี บริษทัมีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร้์อยละ  58.69 เน่ืองบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 

ในปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า 32.55  เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  11 วนั  ในขณะท่ีมี
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 6.87  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย  52 วนั นอกจากน้ี บริษทัมีอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยร้์อยละ  (37.82) ทั้งน้ี บริษทัไดต้ั้งส ารองสินคา้เส่ือมสภาพและลา้สมยัในส่วนของสินคา้คงเหลือและอะไหล่คง
คลงัท่ีไม่หมุนเวยีน อีกทั้งไดต้ั้งส ารองในส่วนของทรัพยสิ์นท่ีดอ้ยค่าในปื 2558 

 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 
หากพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 เท่ากบั 1.85 

เท่า เพ่ิมข้ึนประมาณ  1.09 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2558ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 24 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้ 71 วนั และ
ระยะเวลาช าระหน้ี 48 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมาณ 47 วนั เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการบางส่วน
จาก C&A ท าให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ข้ึน จึงมีก าไรจากการด าเนินงานและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมการ
ด าเนินงาน 66.82 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.45 เท่า ลดลง 8.50 เท่า เม่ือเทียบ
กบัปี 2558 และมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 105.13 เท่า เพ่ิมข้ึน 141.82  เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากปี 2558 
บริษทัสามารถเพ่ิมทุนมาช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บการปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ีย
คา้งช าระ 

ในปี 2558 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 เท่ากบั 0.76 เท่า 
ลดลงเลก็นอ้ยประมาณ  0.05 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2557ในขณะท่ีมีระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 11 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้ 52 วนั และ
ระยะเวลาช าระหน้ี 31 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมาณ 33 วนั เน่ืองจากในช่วงท่ีอยูใ่นกระบวนการฟ้ืนฟกิูจการ บริษทัตอ้ง
เก็บเงินค่าขายสินคา้ล่วงหนา้จากลูกคา้มาช าระค่าวตัถุดิบจากต่างประเทศ อีกทั้งในปี 2558 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงวิธีการ
ขายและการส่งมอบสินคา้แอมโมเนีย รวมถึงมีการก าหนดโครงสร้างราคาขายใหม่ ท าใหบ้ริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานและมี
เงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 130.45 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 8.95 เท่า 
ลดลง 35.75 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 และมีอตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 10.13 เท่า เพ่ิมข้ึน 0.17  เท่า เม่ือเทียบกบัปี 
2557 เน่ืองจากบริษทัสามารถเพ่ิมทุนมาช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บการปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือ
พร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระไดร้วมเป็นเงิน 305 ลา้นบาท 

ฐานะการเงิน 

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,024.61 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 273.87 ลา้น

บาท และส่วนของผูถื้อหุ้น 750.75 ลา้นบาท  หรือมูลค่าหุ้นตามบญัชีคิดเป็น 0.28 บาทต่อหุ้น และ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 471.53  ลา้นบาท หน้ีสินรวม 352.41 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิ 119.12 ลา้นบาท 
หรือมูลค่าหุน้สุทธิ 0.04 บาทต่อหุน้ ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ในปี 2559 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 553.08  ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 117.29 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากเป็นผลจาก
การซ้ือและรับโอนสินทรัพยบ์างส่วนจากบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั และ มีการตีราคา
สินทรัพยเ์พ่ิมโดยผูป้ระเมินอิสระภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนแบ่ง 
เป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 115.48 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 437.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 48.21 และ 188.61 ตามล าดบั และในปี 2558 สินทรัพยร์วมลดลง 459.59 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.36 เม่ือ
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เทียบกบัปี 2557 ทั้งน้ีแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 48.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 และสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนลดลง 507.96 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.64 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท่้าเทียบ
เรือของบริษทัยอ่ยในปี 2558  

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่าเท่ากบั 273.87 ลา้นบาท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 152.46 ลา้น
บาท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 121.40 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ลดลงจ านวน 78.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.28 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากในปี 2559 ไม่ตอ้งบนัทึกค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายตามสัญญากบั กนอ.ของบริษทัยอ่ย อีกทั้งมี
การบนัทึกหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน ส่วนในปี 2558 มีหน้ีสินรวมลดลง 901.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.89 เม่ือเทียบกบัปี 2557  ทั้งน้ีแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนลดลง 295.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 605.81 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.83 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากมีการช าระ
หน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการในปี 2558 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 750.98 ลา้นบาท ปรับตวัสูงข้ึน 632.58 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 534.26  เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 118.40 ลา้นบาทและ ในปี 2558 ส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยปรับตวัสูงข้ึน 484.80 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัจ านวน (366.39) ลา้นบาท เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัมีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,768,106,235 
หุน้ ในราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลา้นบาท และด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ช าระแลว้เป็น จ านวน 1,359.79 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 8,498,695,750 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.16 บาท ต่อมา
บริษทัไดด้  าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.16 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ส่งผลให้
จ านวนหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิม 8,498,695,750 หุน้ เป็น 2,719,582,640 หุน้ และ งบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงิน
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรากฏส่วนของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัมีจ านวนเท่ากบั 750.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามบญัชีหุน้ละ 0.28 บาท 

ในเดือนธนัวาคม 2558 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ากดั จ านวน 340 ลา้นบาท เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีใหก้บั
เจา้หน้ีตามค าขอปรับโครงสร้างหน้ี หรือเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการเดิม ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถปรับโครงสร้างหน้ี
ไดม้ากกวา่ร้อยละ 75 แลว้  

ฐานะการเงินของบริษัท  
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 982.84 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 305.88 ลา้นบาท และส่วน

ของผูถื้อหุ้น 676.96 ล้านบาท  หรือมูลค่าหุ้นตามบัญชีคิดเป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมี
สินทรัพยร์วม 406.51  ลา้นบาท หน้ีสินรวม 365.65 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิ 40.86 ลา้นบาท หรือมูลค่าหุ้นสุทธิ 0.02 
บาทต่อหุน้ ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 ในปี 2559 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 576.33 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ141.76 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากเป็นผลจาก
การซ้ือและรับโอนสินทรัพยบ์างส่วนจากบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดัและมีการตีราคา
ทรัพยสิ์นเพ่ิมโดยผูป้ระเมินอิสระ ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน
แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 115.59 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 460.74 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 51.11 และ 255.48 ตามล าดบั และ ปี 2558 สินทรัพยร์วมลดลง 581.59 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.86 
เม่ือเทียบกบัปี 2557 ทั้งน้ีแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 28.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30   และ
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 609.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.18  
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 ในปี 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวมมีมูลค่าเท่ากบั 305.88 ลา้นบาท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 184.48 ลา้นบาท และหน้ีสิน
ไม่หมุนเวยีน 121.40 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ลดลงจ านวน 59.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.35 เม่ือเทียบกบัปี 
2558 และในปี 2558 หน้ีสินรวมลดลง 669.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.69ทั้งน้ีแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน
เพ่ิมข้ึน 53.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.94  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 723.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
91.34 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจากมีการช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ 

 ในปี 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 676.96 ลา้นบาท ปรับตวัสูงข้ึน 636.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
1,556.89 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน 40.86 และ ในปี 2558 ส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัปรับตวัสูงข้ึน 88.33 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ านวน (47.47) ลา้นบาท 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบการด าเนินงานในอนาคต 
 หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ไดภ้ายในก าหนด ( Non-Performing Group : NPG)  

ปัจจุบนัอยูใ่นระยะท่ี 3 ซ่ึงไดค้รบก าหนดเม่ือวนัท่ี 10  มีนาคม 2557 และไดรั้บการผอ่นผนัขยายเวลาให้แกไ้ขเหตุแห่งการเพิก
ถอนมาอีก 3  ปี คือ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามล าดับ โดย ตลาด
หลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้ขอให้บริษทัเร่งด าเนินการให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนโดยเร็ว ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ทั้งน้ี
บริษทัมีความพร้อมและประสงค์ยืน่ค  าขอพน้เหตุเพิกถอนโดยใชง้บการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ฉบบัท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งค  าช้ีแจงหรือเอกสารขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาต่อ
ตลาดหลกัทรัพย ์

หากบริษทัไม่สามารถแกไ้ขให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนไดภ้ายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ทางตลาดหลกัทรัพยอ์าจไม่
ผอ่นผนัขยายเวลาใหแ้กไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนอีกแลว้ ซ่ึงจะท าใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัถกูถอนออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม บริษทัคาดว่าจะสามารถด าเนินการยื่นค าขอพน้เหตุเพิกถอนได้
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 

31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ
(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 84,491                    8.25      27,817                    5.90       10,385                          1.12      83,913                    8.54       27,252                    6.70      9,952                          1.01      

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้- กรมบงัคบัคดี 5,498                      0.54      5,499                      1.17       5,499                            0.59      -                          -         -                          -        -                              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง - สุทธิ 15,141                    1.48      32,548                    6.90       7,322                            0.79      15,128                    1.54       32,388                    7.97      27,374                        2.77      

- ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 83,957                    8.19      6,231                      1.32       5,527                            0.59      83,957                    8.54       6,231                      1.53      5,527                          0.56      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 123,279                  12.03    131,684                  27.93     118,796                        12.76    123,279                  12.54     131,684                  32.39    118,796                      12.02    

คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 17,180                    1.68      17,458                    3.70       17,675                          1.90      17,180                    1.75       17,458                    4.29      17,675                        1.79      

คา่สินคา้จ่ายล่วงหน้า 2,867                      0.28      2,565                      0.54       9,687                            1.04      2,867                      0.29       2,565                      0.63      9,687                          0.98      

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 8,252                      0.81      7,102                      1.51       7,475                            0.80      8,252                      0.84       7,102                      1.75      7,391                          0.75      

ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอเรียกคืน 9,811                      0.96      5,480                      1.16       5,479                            0.59      4,330                      0.44       -                          -        -                              -        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,524                      0.44      3,137                      0.67       3,303                            0.35      2,846                      0.29       1,485                      0.37      1,463                          0.15      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 355,000                  34.65    239,521                  50.80     191,148                        20.53    341,752                  34.77     226,165                  55.64    197,865                      20.02    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 6,147                      0.60      5,053                      1.07       5,045                            0.54      1,272                      0.13       178                         0.04      170                             0.02      

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง -                          -        21,110                    4.48       21,110                          2.27      -                          -         -                          -        -                              -        

เงินลงทนุในบริษทัย่อย - สุทธิ -                          -        -                          -         -                               -        -                          -         -                          -        636,000                      64.37    

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 3,352                      0.33      3,654                      0.77       3,654                            0.39      3,352                      0.34       3,654                      0.90      3,654                          0.37      

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 603,836                  58.93    143,889                  30.52     144,787                        15.55    603,836                  61.44     143,889                  35.40    117,794                      11.92    

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 23,053                    2.25      25,083                    5.32       -                               -        -                          -         -                          -        -                              -        

สิทธิการใชท้า่เทียบเรือ - สุทธิ -                          -        -                          -         532,159                        57.15    -                          -         -                          -        -                              -        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 33,225                    3.24      33,223                    7.05       33,221                          3.57      32,624                    3.32       32,622                    8.02      32,613                        3.30      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 669,613                  65.35    232,012                  49.20     739,976                        79.47    641,084                  65.23     180,343                  44.36    790,231                      79.98    

รวมสินทรัพย์ 1,024,613               100.00  471,533                  100.00   931,124                        100.00  982,836                  100.00   406,508                  100.00  988,096                      100.00  

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

  บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

(หน่วย : พันบาท)งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ
(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกนิทุน)

หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 26,937                    2.63      32,482                    6.89      12,738                          1.37      71,295                    7.25      82,241                    20.23    9,097                            0.92      

                                          - ผูค้า้ทัว่ไป 5,631                      0.55      26,843                    5.69      35,360                          3.80      5,631                      0.57      26,843                    6.60      35,360                          3.58      

หน้ีสินจากการค ้าประกนัหน้ีหุ้นกู้ -                         -        -                         -        46,956                          5.04      -                         -        -                         -        -                                -        

หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี -                         -        -                         -        44,067                          4.73      -                         -        -                         -        47,479                          4.81      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง -                         -        2,561                      0.54      42,422                          4.56      16,000                    1.63      20,561                    5.06      42,422                          4.29      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ - บคุคลอ่ืน 22,618                    2.21      57,835                    12.27    42,981                          4.62      22,618                    2.30      57,835                    14.23    42,981                          4.35      

คา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสินตามสญัญาร่วมด าเนินงาน 84,623                    8.26      109,730                  23.27    344,828                        37.03    57,091                    5.81      56,214                    13.83    57,432                          5.81      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,657                    1.24      54,417                    11.54    10,039                          1.08      11,843                    1.20      53,415                    13.14    8,875                            0.90      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 152,466                  14.88    283,868                  60.20    579,391                        62.22    184,478                  18.77    297,109                  73.09    243,646                        24.66    

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ - สุทธิ -                         -        -                         -        589,623                        63.32    -                         -        -                         -        707,196                        71.57    

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 63,247                    6.17      13,878                    2.94      -                               -        63,247                    6.44      13,878                    3.41      -                                -        

ส ารองเผ่ือคา่ใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยยิปซัม่ 42,960                    4.19      43,207                    9.16      74,172                          7.97      42,960                    4.37      43,207                    10.63    74,172                          7.51      

หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,023                      0.88      5,287                      1.12      4,384                            0.47      9,023                      0.92      5,287                      1.30      4,384                            0.44      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,170                      0.60      6,170                      1.31      6,170                            0.66      6,170                      0.63      6,170                      1.52      6,170                            0.62      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 121,400                  11.85    68,542                    14.54    674,349                        72.42    121,400                  12.35    68,542                    16.86    791,922                        80.15    
รวมหนี้สิน 273,866                  26.73    352,410                  74.74    1,253,740                     134.65  305,878                  31.12    365,651                  89.95    1,035,568                     104.80  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั
     - ทนุจดทะเบียน 1,359,791               1,076,894               736,894                        1,359,791               1,076,894               736,894                        

     - หุ้นท่ีออกและรับช าระเตม็มูลคา่แลว้ 1,359,791               1,076,894               736,894                        1,359,791               1,076,894               736,894                        

ส่วนเกิน (ต ่า) จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (255,264.00) (24.91) 9,489                      2.01      -                               -        (255,264.00) (25.97) 9,489                      2.33      -                                -        

ขาดทนุสะสม (606,531.00) (59.20) (1,023,494.00) (217.06) (1,103,664) (118.53) (680,558.60) (69.24) (1,101,040.00) (270.85) (784,743.00) (79.42)

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ -                         -        -                         -        377                               0.04 -                         -        -                         -        377                               0.04

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 252,989                  24.69    55,514                    11.77    -                               -        252,990                  25.74    55,514                    13.66    -                                -        

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ขาดทนุสะสมเกินทนุ) 750,985                  73.29    118,403                  25.11    (366,393) (39.35) 676,958                  68.88    40,857                    10.05    (47,472)                         (4.80)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยู่ในอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย (238.00) (0.02) 720                         0.15      43,777                          4.70      -                         -        -                         -        -                                -        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกนิทุน) 750,747                  73.27    119,123                  25.26    (322,616) (34.65) 676,958                  68.88    40,857                    10.05    (47,472)                         (4.80)     
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (สุทธิจากการขาดทุนสะสมเกนิทุน) 1,024,613               100.00  471,533                  100.00  931,124                        100.00  982,836                  100.00  406,508                  100.00  988,096                        100.00  

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

         บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

(หน่วย : พันบาท)

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (ต่อ)

132.71  228.38  79.14    138.35  264.91  74.58    
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2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ

(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ)

รายได้

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 867,497                  65.53   1,018,867               58.25     720,143                       85.10     867,497                  65.47   1,018,867                67.80     720,143                       84.86    

รายไดจ้ากการให้บริการ 156,510                  11.82   142,335                  8.14       121,189                       14.32     159,130                  12.01   144,955                   9.65       123,810                       14.59    

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,024,007               77.36   1,161,202               66.39     841,332                       99.42     1,026,627               77.48   1,163,822                77.45     843,953                       99.73    

ต้นทุนขายและบริการ 1,323,764               1,749,135               846,201                       1,324,965               1,502,684                848,607                       

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คมี 648,066                  48.96   860,242                  49.18     676,853                       79.99     648,066                  48.91   860,242                   57.25     676,853                       79.76    

ตน้ทนุบริการ 48,063                    3.63     51,034                    2.92       32,059                         3.79       48,063                    3.63     51,034                     3.40       32,111                         3.78      

รวมต้นทุนขายและบริการ 696,129                  52.59   911,276                  52.10     708,912                       83.78     696,129                  52.54   911,276                   60.64     708,964                       83.54    

ก าไรขั้นต้น 327,878                  32.02   249,926                  21.52     132,420                       15.74     330,498                  32.19   252,546                   21.70     134,989                       15.99    

รายไดอ่ื้น 5,546                      0.42     1,639                      0.09       4,632                           0.55       5,368                      0.41     1,266                       0.08       4,417                           0.52      

รายไดจ้ากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 18,539                    1.40     -                         -         237                              0.03       18,539                    1.40     -                           -        237                              0.03      

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                         -      258,290                  14.77     -                              -         -                         -       305,245                   20.31     -                               -       

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 24,901                    1.88     44,988                    2.57       -                              -         23,660                    1.79     -                           -        -                               -       

กลบัรายการคา่เผ่ือตน้ทนุในการเคล่ือนยา้ยยิปซัม่ 247                         0.02     30,966                    1.77       -                              -         247                         0.02     30,966                     2.06       -                               -       

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 244,235                  18.45   -                         -         -                              -         244,235                  18.43   -                           -        -                               -       

กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย

และหน้ีสินตามสญัญาร่วมด าเนินงาน -                         -      250,665                  14.33     -                              -         -                         -       -                           -        -                               -       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 621,346                  46.94   836,474                  47.82     137,289                       16.22     622,547                  46.99   590,023                   39.26     139,643                       16.46    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 48,993                    3.70     21,218                    1.21       354                              0.04       48,993                    3.70     21,218                     1.41       354                              0.04      

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 75,038                    5.67     75,300                    4.30       35,501                         4.20       72,298                    5.46     74,296                     4.94       23,521                         2.77      

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -      -                         -         1,316                           0.16       -                         -       23,383                     1.56       1,316                           0.16      

ขาดทนุจากภาระหน้ีสินค ้าประกนั -                         -      35,199                    2.01       -                              -         -                         -       35,199                     2.34       -                               -       

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -      -                         -         -                              -         -                         -       636,000                   42.32     -                               -       

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 302                         0.02     -                         -         -                              -         302                         0.02     -                           -        -                               -       

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท้า่เทียบเรือ -                         -      509,928                  29.15     -                              -         -                         -       -                           -        -                               -       

คา่ใชจ่้ายของโรงงานท่ีหยุดผลิต 94,929                    7.17     67,052                    3.83       101,753                       12.02     94,929                    7.16     67,052                     4.46       101,753                       11.99    

คา่ใชจ่้ายจากการหยุดใชป้ระโยชน์ทา่เทียบเรือ 15                           0.00     40,972                    2.34       118,393                       13.99     -                         -       -                           -        -                               -       

ตน้ทนุทางการเงิน 5,116                      0.39     14,803                    0.85       6,178                           0.73       4,596                      0.35     14,283                     0.95       5,659                           0.67      

รวมค่าใช้จ่าย 224,393                  16.95   764,472                  43.71     263,495                       31.14     221,118                  16.69   871,431                   57.99     132,603                       15.63    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 396,953                  29.99   72,002                    4.12       (126,206)                     (14.91)    401,429                  30.30   (281,408)                  (18.73)   7,040                           0.83      

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,289                      0.48     1,385                      0.08       -                              -         6,289                      0.47     1,385                       0.09       -                               -       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 403,242                  30.46   73,387                    4.20       (126,206)                     (14.91)    407,718                  30.77   (280,023)                  (18.63)   7,040                           0.83      

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

           บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

(หน่วย : พันบาท)

สรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั
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2559 2558 2557 2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่)  (ก่อนการควบรวมกจิการ)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 396,953 72,002 (126,206) 401,429 (281,408) 7,040

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัก่อนการท าธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (9,809) (42,430) -                                  (9,809) (42,430) 0

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี - สุทธิ 387,144 29,572 (126,206) 391,620 (323,838) 7,040

ปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 70,886 71,029 88,368 70,886 46,888 38,237

   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (781) 2,842 (2,078) (781) 2,842 (2,078)

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (56) 2,160 (394) (56) 2,160 (394)

   คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (243,236) 13,263 8,554 (243,236) 13,263 -                                  

   คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (18,903) 20,115 20,338 (28,188) 41,478 20,115

   คา่เผ่ือ (กลบัรายการคา่เผ่ือ) หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกคา้ทัว่ไป 530 (99,880) (392) 353 (99,828) (320)

   กลบัรายการคา่เผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพและมูลคา่ลดลง (503) (1,886) (614) (503) (1,886) (614)

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 302 -                                  -                                  302 636,000 -                                  

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 2,030 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท้า่เทียบเรือ -                                  509,928 -                                  -                                  -                                  -                                  

   คา่เผ่ือคา่ใชจ่้ายเคล่ือนยา้ยยิปซัม่ลดลง (247) (30,965) (2,104) (247) (30,965) (2,104)

   กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสิน

ตามสญัญาร่วมด าเนินงาน -                                  (250,665) -                                  -                                  -                                  -                                  

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป -                                  (122) -                                  -                                  (122) -                                  

   รับรู้รายไดรั้บล่วงหน้า -                                  -                                  -                                  (2,000) (2,000) (2,000)

   คา่เช่าท่ีดินจ่ายล่วงหน้า 22,750 22,750 -                                  22,750 22,750 -                                  

   รายไดจ้ากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง (18,539) -                                  -                                  (18,539) -                                  -                                  

   ก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                  (258,290) (237) -                                  (305,245) (237)

   ดอกเบ้ียรับ (195) (39) (58) (189) (34) (40)

   ดอกเบ้ียจ่าย 153 3,780 5,252 153 3,780 5,252

   คา่เผ่ือภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 650 511 310 650 511 310

เงนิสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด าเนินงาน 201,985 34,103 (9,261) 192,975 5,754 63,167

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

(หน่วย : พันบาท)
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2559 2558 2557 2559 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ)

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้- กรมบงัคบัคดี 1 -                                       -                                      -                                    -                                      -                                    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 36,310 (45,341) (16,090) 34,921 (46,492) (17,947)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - ลูกคา้ทัว่ไป (78,256) 99,176 7,551 (67,552) 99,124 7,447

สินคา้คงเหลือ 8,908 (10,880) (66,709) 8,908 (10,880) (66,709)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,159) (14,874) 27,511 (11,131) (15,144) 24,464

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2) -                                       1 (2) (8) 1

     หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (10,420) 19,744 (4,356) (10,946) 73,144 (4,873)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - ผูค้า้ทัว่ไป (20,431) (11,359) 32,468 (20,431) (11,359) 33,572

หน้ีสินจากการค ้าประกนัหน้ีหุ้นกู้ -                                     (46,956) -                                      -                                    -                                      -                                    

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (2,561) (39,861) (900) (2,561) (21,861) (900)

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ - บคุคลอ่ืน (35,217) 14,853 12,293 (35,217) 14,853 12,293

คา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสินตามสญัญาร่วมด าเนินงาน 878 15,567 68,595 877 (1,218) 834

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (23,220) 44,377 (849) (23,031) 44,540 (940)

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                                     -                                       300 -                                    -                                      300

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 66,816 58,549 50,554 66,810 130,453 50,709

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

รับคา่ดอกเบ้ีย 195 39 58 189 34 40

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (1,094) (8) -                                      (1,094) (8) -                                    

จ่ายซ้ือสินทรัพย์ (9,301) (2,195) (7,554) (9,301) (2,195) (7,554)

รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 57 31 395 57 31 395

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (10,143) (2,133) (7,101) (10,149) (2,138) (7,119)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

รับจากการเพ่ิมทนุของบริษทั -                                     340,000 -                                      -                                    340,000 -                                    

จ่ายดอกเบ้ีย -                                     -                                       (5,124) -                                    -                                      (5,124)

จ่ายช าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ -                                     (378,984) (36,682) -                                    (451,015) (36,823)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ -                                     (38,984) (41,806) -                                    (111,015) (41,947)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 56,673 17,432 1,647 56,661 17,300 1,643

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 33,316 15,884 14,237 27,252 9,952 8,309

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 89,989 33,316 15,884 83,913 27,252 9,952

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

           บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั
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อตัราส่วนสภาพคล่อง(LIQUIDITY RATIO) 2557 2558 2559   2557 2558 2559  

- อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.33 0.84 2.33 เทา่ 0.81 0.76 1.85 เทา่

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.05 0.25 1.24 เทา่ 0.18 0.22 0.99 เทา่

- อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.10 0.14 0.31 เทา่ 0.23 0.22 0.28 เทา่

- อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 54.43 44.98 14.85 เทา่ 24.50 32.55 14.91 เทา่

- ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 6.61 8.00 24.24 วนั 14.70 11.06 24.14 วนั

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 7.95 6.87 5.08 เทา่ 7.95 6.87 5.08 เทา่

- ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 45.28 52.41 70.82 วนั 45.28 52.41 70.82 วนั

- อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 20.21 16.97 15.15 เทา่ 22.77 11.87 7.48 เทา่

- ระยะเวลาช าระหน้ี 17.81 21.22 23.76 วนั 15.81 30.33 48.10 วนั

- Cash Cycle 34.08 39.20 71.29 วนั 44.17 33.14 46.86 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

- อตัราก าไรขั้นตน้ 15.74 21.52 32.02 % 15.99 21.70 32.19 %

- อตัราก าไรสุทธิ(ขาดทนุสุทธิ)ก่อนรายการพิเศษ (14.91) (12.40) 30.46 % 0.83 (48.88) 30.77 %

- อตัราก าไรสุทธิ(ขาดทนุสุทธิ) (14.91) 4.92           30.46         % 0.83 (23.39) 30.77 %

- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นก่อนรายการพิเศษ 40.23         149.12       92.76         % (14.02) 17,694.11 113.60 %

- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 48.78 (0.72) 188.37 % (14.02) 8,465.79 113.60 %

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยก่์อนรายการพิเศษ (13.13) (26.36) 53.90 % 0.73 (83.93) 58.69 %

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (13.13) 10.46 53.90 % 0.73 (40.16) 58.69 %

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรก่อนรายการพิเศษ (4.82) (23.43) 105.17 % 5.62 (110.94) 116.53 %

- อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (4.82) 29.72 105.17 % 5.62 (48.04) 116.53 %

- อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 88.07 212.57 176.96 เทา่ 86.07 171.72 190.73 เทา่

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAW POLICY RATIO)

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นก่อนรายการพิเศษ (3.89) 2.96 0.36 เทา่ (21.81) 8.95 0.45 เทา่

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (3.89) 2.96 0.36 เทา่ (21.81) 8.95 0.45 เทา่

- อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 9.18 4.96 14.06 เทา่ 9.96 10.13 15.54 เทา่

- อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั(Cash Basis) 0.05 0.46 0.67 เทา่ 0.06 1.79 0.94 เทา่

- อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 %

รายงานวิเคราะห์อตัราส่วนงบการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิตามวิธีราคาทุน
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           สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั 
   

  

                         หน่วย: ล้านบาท 

  2560 2559 2558 

สินทรัพย์รวม 61.56 87.00  623.00  

หนีสิ้นรวม 62.99 83.00  362.00  

ส่วนของผู้ถือหุ้น (1.43) 4.00  261.00  

รายได้รวม 0.18 282.00  1.01  

ก าไรสุทธิ (5.72) (257.00) (133.00) 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท) 0.02 0.06  3.42  

มูลค่าทีต่ราไว้ (บาท) 10.00  10.00  10.00  
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อืน่ ๆ  
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  

(แบบ 56-1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.set.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม และงบกระแสเงนิสดรวม  ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิรวม รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิัท บรษิัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแสเงนิสด
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี
ทีส่ าคญั 
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงนิสดรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และฐานะการเงนิเฉพาะ
ของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดเฉพาะของบรษิัท  ส าหรบัปีสิ้นสุดวนั
เดยีวกนัโดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความ
รบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษัทส าหรบังวดป จัจุบ ัน  ข ้าพ เจ ้า ได ้น า เรื่อ ง เหล่า นี้ม า
พ ิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิัทโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ีขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรือ่งเหล่านี้ 
 
เร่ืองส าคญัจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 
 
การตรีาคาอาคารและอุปกรณ์ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มบรษิทัจ านวน 603.84 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 59 ของสนิทรพัยร์วมของกลุม่บรษิทั 
 
กลุ่มบรษิทัตรีาคาอาคารและอุปกรณ์รวมถงึทรพัยส์นิ
ที่มาจากการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งจดัท า
โดยผู้ประเมนิราคาอสิระ วธิกีารตรีาคานัน้เกี่ยวขอ้ง
กบัการใชดุ้ลยพนิิจและเป็นประมาณการทางบญัชทีีม่ ี
สาระส าคญัทีจ่ดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 
 
ตามที่ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
5 เรื่อง ประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั และการใช้
ดุลยพินิจและหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 14 
เรือ่ง อาคารและอุปกรณ์ 
 

 

 

 
 
 
วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถงึ 
- ประเมนิความรูค้วามสามารถและความเป็น

อสิระและตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูป้ระเมนิ
ราคาและวตัถุประสงคข์องการวดัมลูคา่  

- หารือกับผู้ประเมินราคาถึงความสมเหตุ  
สมผลของวิธีการที่ ใช้ ในการวัดมูลค่ า
ยตุธิรรมของอาคารและอุปกรณ์ 

- ประเมนิความเหมาะสมของสมมตฐิานและ
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิราคา 

- เปรยีบเทียบขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้เชี่ยวชาญ 
กบัแหล่งขอ้มลูภายนอก 

- ประเมนิสภาพของสนิทรพัยใ์นระหว่างการ
เขา้รว่มการสงัเกตุการณ์นบัสนิทรพัยถ์าวร 

- สอบทานการบนัทกึบญัชทีีจ่ดัท าโดยบรษิทั 
เพื่ อมัน่ ใจว่าการบันทึกบัญชีสินทรัพย์
ถกูตอ้ง 

 
 
ขอ้มลูและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 
โดยไม่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรายงานการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
13 บรษิทัได้ลงนามท าสญัญาโอนกจิการบางส่วนจากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การ
ควบคุมเดยีวกนั ทัง้น้ีงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 งบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม 2558 ทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบ ไดม้กีารปรบัปรงุยอ้นหลงัเสมอืนวา่มกีารรวมธุรกจิตัง้แต่แรก 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรบัปรงุดงักล่าว และพบวา่รายการดงักล่าวไดม้กีารด าเนินการอย่างเหมาะสมแลว้  
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เรือ่งอืน่ๆ  
 
งบการเงนิรวมของบรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 (ก่อนปรบัปรุง) ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดย
นายสมคดิ เตยีตระกูล ซึง่เป็นผูส้อบบญัชใีนส านักงานเดยีวกนักบัขา้พเจา้ โดยไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบซึ่งแสดง
ความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขลงวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559  
 
ขอ้มลูอืน่  
 
ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปี
จะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั คอื การอ่าน
ขอ้มลูอื่นตามทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และพจิารณาวา่ขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมกีารแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็ นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มลู
ทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

ผูบ้รหิารมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บรหิารพจิารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้
เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู้บรหิารมคีวามตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน
หรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
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ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิ
เฉพาะของบรษิทัโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิ
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
แต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัเหล่าน้ี 
  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะของบรษิัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอื
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม
ภายในของกลุม่บรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่ผู้บรหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม ่
ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผู้สอบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั หรอืถา้การเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทัโดยรวม รวมถงึ
การเปิดเผยขอ้มลูวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ า
ใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วร    

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทภายในกลุ่มหรอื
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนด
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แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้
ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในซึ่งขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่ผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้
เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัในงวดปจัจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้
อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่อง
ดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่น
ไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
 
นางสาวกญัญาณัฐ  ศรีรตัน์ชชัวาลย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขทะเบยีน 6549 
 
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
กรงุเทพมหานคร 
3 มนีาคม 2560 
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557

หมำยเหตุ (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 84,491                27,817                10,385                83,913                27,252                9,952                  

เงนิฝากทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้- กรมบงัคบัคดี 7 5,498                  5,499                  5,499                  -                     -                     -                     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง - สุทธิ 8, 9 15,141                32,548                7,322                  15,128                32,388                27,374                

- ลูกคา้ทัว่ไป - สุทธิ 8 83,957                6,231                  5,527                  83,957                6,231                  5,527                  

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 10 123,279               131,684               118,796               123,279               131,684               118,796               

คา่เชา่ทีด่นิจ่ายล่วงหน้า 17,180                17,458                17,675                17,180                17,458                17,675                

คา่สนิคา้จ่ายล่วงหน้า 2,867                  2,565                  9,687                  2,867                  2,565                  9,687                  

ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่่าย 8,252                  7,102                  7,475                  8,252                  7,102                  7,391                  

ภาษมีลูคา่เพิม่รอเรยีกคนื 13 9,811                  5,480                  5,479                  4,330                  -                     -                     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 4,524                  3,137                  3,303                  2,846                  1,485                  1,463                  

รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 355,000               239,521               191,148               341,752               226,165               197,865               

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียน   

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ 11 6,147                  5,053                  5,045                  1,272                  178                     170                     

เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 9 -                     21,110                21,110                -                     -                     -                     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                     -                     -                     -                     -                     636,000               

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 3,352                  3,654                  3,654                  3,352                  3,654                  3,654                  

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13, 14 603,836               143,889               231,030               603,836               143,889               204,037               

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 23,053                25,083                -                     -                     -                     -                     

สทิธิการใชท้่าเทยีบเรอื - สุทธิ -                     -                     532,158               -                     -                     -                     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 33,225                33,223                33,222                32,624                32,622                32,614                

รวมสินทรพัย์ไม่หมนุเวียน 669,613               232,012               826,219               641,084               180,343               876,475               

รวมสินทรพัย์ 1,024,613            471,533               1,017,367            982,836               406,508               1,074,340            

_________________________ กรรมการ ___________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ครัง้ที ่______ เมือ่วนัที ่____________________

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย : พนับำท)

31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557

หมำยเหตุ (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ขำดทนุสะสมเกินทนุ)

หน้ีสินหมนุเวียน

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่

 - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 9 26,937                32,482                12,738                71,295                82,241                9,097                  

 - ผูค้า้ทัว่ไป 5,631                  26,843                38,561                5,631                  26,843                38,561                

หนี้สนิจากการค ้าประกนัหนี้หุน้กู้ -                     -                     46,956                -                     -                     -                     

หนี้สนิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายใน 1 ปี -                     -                     44,067                -                     -                     47,479                

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 9 -                     2,561                  42,422                16,000                20,561                42,422                

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - บุคคลอืน่ 22,618                57,835                42,981                22,618                57,835                42,981                

คา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหนี้สนิ

ตามสญัญาร่วมด าเนินงาน 15 84,623                109,730              344,829              57,091                56,214                57,432                

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 16 12,657                54,417                6,839                  11,843                53,415                5,676                  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 152,466              283,868              579,393              184,478              297,109              243,648              

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ - สุทธิ -                     -                     589,622              -                     -                     707,196              

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13, 22 63,247                13,878                15,263                63,247                13,878                15,263                

ส ารองเผือ่คา่ใชจ่้ายในการเคลือ่นยา้ยยปิซัม่ 42,960                43,207                74,172                42,960                43,207                74,172                

หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17 9,023                  5,287                  4,384                  9,023                  5,287                  4,384                  

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 6,170                  6,170                  6,170                  6,170                  6,170                  6,170                  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 121,400              68,542                689,611              121,400              68,542                807,185              

รวมหน้ีสิน 273,866              352,410              1,269,004            305,878              365,651              1,050,833            

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้ - หุน้สามญั
     - ทุนจดทะเบยีน 13, 18 1,359,791            1,076,894            736,894              1,359,791            1,076,894            736,894              

     - หุน้ทีอ่อกและรบัช าระเตม็มลูคา่แลว้ 18 1,359,791            1,076,894            736,894              1,359,791            1,076,894            736,894              

ส่วนเกนิ (ต ่า) จากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 13 (255,264)             9,489                  10,303                (255,264)             9,489                  10,303                

ขาดทุนสะสม (606,531)             (1,023,494)           (1,103,664)           (680,559)             (1,101,040)           (784,743)             

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 252,989              55,514                61,053                252,990              55,514                61,053                

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท (ขำดทนุสะสมเกินทนุ) 750,985              118,403              (295,414)             676,958              40,857                23,507                

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (238)                   720                    43,777                -                     -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ (ขำดทนุสะสมเกินทนุ) 750,747              119,123              (251,637)             676,958              40,857                23,507                

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ (สุทธิจำกกำรขำดทนุสะสมเกินทนุ) 1,024,613            471,533              1,017,367            982,836              406,508              1,074,340            

1-                        0-                        -                     0                        0-                        -                     

_________________________ กรรมการ ____________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ครัง้ที ่______ เมือ่วนัที ่____________________

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัทงบกำรเงินรวม

 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   76 

 

บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม

2559 2558 2559 2558

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

หมำยเหตุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

รำยได้

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คม ี 867,497               1,018,867            867,497               1,018,867            

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 156,510               142,335               159,130               144,955               

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 9, 25 1,024,007            1,161,202            1,026,627            1,163,822            

ต้นทนุขำยและบริกำร

ตน้ทุนขายผลติภณัฑเ์คมี 648,066               860,242               648,066               860,242               

ตน้ทุนบรกิาร 48,063                51,034                48,063                51,034                

รวมต้นทนุขำยและบริกำร 21, 25 696,129               911,276               696,129               911,276               

ก ำไรขัน้ต้น 327,878               249,926               330,498               252,546               

รายไดอ้ืน่ 9, 25 5,546                  1,639                  5,368                  1,266                  

รายไดจ้ากการยกหนี้สนิจากการฟ้องรอ้ง 16 18,539                -                     18,539                -                     

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ -                     258,290               -                     305,245               

กลบัรายการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 8 24,901                44,988                23,660                -                     

กลบัรายการคา่เผือ่ตน้ทุนในการเคลือ่นยา้ยยปิซัม่ 247                     30,966                247                     30,966                

กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ทรพัยส์นิ 14 244,235               -                     244,235               -                     

กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย

และหนี้สนิตามสญัญาร่วมด าเนินงาน -                     250,665               -                     -                     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 621,346               836,474               622,547               590,023               

คา่ใชจ่้ายในการขาย 48,993                21,218                48,993                21,218                

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 75,038                75,300                72,298                74,296                

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 -                     -                     -                     23,383                

ขาดทุนจากภาระหนี้สนิค ้าประกนั 16 -                     35,199                -                     35,199                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 -                     -                     -                     636,000               

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 302                     -                     302                     -                     

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสทิธิการใชท้่าเทยีบเรอื 2 -                     509,928               -                     -                     

คา่ใชจ่้ายของโรงงานทีห่ยดุผลติ 2 94,929                67,052                94,929                67,052                

คา่ใชจ่้ายจากการหยดุใชป้ระโยชน์ท่าเทยีบเรอื 2 15                      40,972                -                     -                     

ตน้ทุนทางการเงนิ 5,116                  14,803                4,596                  14,283                

รวมค่ำใช้จำ่ย 21, 25 224,393               764,472               221,118               871,431               

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 396,953               72,002                401,429               (281,408)              

รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 22 6,289                  1,385                  6,289                  1,385                  

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 403,242               73,387                407,718               (280,023)              

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (ต่อ)

2559 2558 2559 2558

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

หมำยเหตุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรบัปี

รำยกำรท่ีต้องไม่จดัประเภทใหม่เข้ำไปไว้

    ในงบก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์- สุทธิจากภาษี 14 222,642               -                     222,642               -                     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 17 (2,933)                 (197)                    (2,933)                 (197)                    

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรบัปี 622,951               73,190                627,427               (280,220)              

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 396,996               80,267                400,514               (316,200)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (958)                    (43,057)               -                     -                     

ส่วนทีเ่กดิขึน้กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 7,204                  36,177                7,204                  36,177                

403,242               73,387                407,718               (280,023)              

กำรแบง่ปันก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 616,705               80,070                620,223               (316,397)              

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มอ่ยูใ่นอ านาจควบคมุในบรษิทัยอ่ย (958)                    (43,057)               -                     -                     

ส่วนทีเ่กดิขึน้กอ่นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 7,204                  36,177                7,204                  36,177                

622,951               73,190                627,427               (280,220)              

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน 19

ก าไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 0.16                    0.05                    0.16                    (0.21)                   

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (หน่วย : พนัหุน้) 2,483,062            1,481,241            2,483,062            1,481,241            

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม

(หน่วย : พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุน้

ส่วนเกิน (ต ำ่) จำกกำร ส่วนเกินทนุจำกกำร รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย ส่วนท่ีเกิดขึ้นก่อน

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก รวมธุรกิจภำยใต้กำร ตีรำคำสินทรพัย์ ผู้ถือหุน้ ท่ีไม่อยู่ใน กำรรวมธุรกิจภำยใต้

หมำยเหตุ และรบัช ำระแล้ว ควบคมุเดียวกนั ขำดทนุสะสม - สุทธิจำกภำษี ของบริษัท อ ำนำจควบคมุ รวม กำรควบคมุเดียวกนั

งบกำรเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไว้ 736,894                 -                           (1,103,664)              377                            (366,393)                 43,777                   (322,616)                -                             

ผลกระทบจากการปรบัปรุงจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบรวมเดยีวกนั 13 -                        10,303                      -                        60,676                        70,979                   -                        70,979                   -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - หลงัปรบัปรุง 736,894                 10,303                      (1,103,664)              61,053                        (295,414)                 43,777                   (251,637)                -                             

เพิม่ทุนในระหวา่งปี 340,000                 -                           -                        -                             340,000                  -                        340,000                 -                             

คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                        -                           100                       (5,539)                         (5,439)                    -                        (5,439)                    5,439                          

ปรบัปรุงส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                        (814)                         -                        -                             (814)                       -                        (814)                      814                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี - ปรบัปรุงใหม่ -                        -                           80,070                   -                             80,070                   (43,057)                  37,013                   36,177                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 1,076,894               9,489                        (1,023,494)              55,514                        118,403                  720                       119,123                 42,430                        

(ตรวจสอบแล้ว)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไว้ 1,076,894               -                           (1,023,494)              251                            53,651                   720                       54,371                   -                             

ผลกระทบจากการปรบัปรุงจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบรวมเดยีวกนั 13 -                        9,489                        -                        55,263                        64,752                   -                        64,752                   -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559  - หลงัปรบัปรุง 1,076,894               9,489                        (1,023,494)              55,514                        118,403                  720                       119,123                 -                             

เพิม่ทุนในระหวา่งปี 18 282,897                 -                           -                        -                             282,897                  -                        282,897                 -                             

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                        -                           -                        222,642                      222,642                  -                        222,642                 -                             

คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                        -                           22,900                   (25,166)                       (2,266)                    -                        (2,266)                    2,266                          

ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                        (264,414)                   -                        -                             (264,414)                 -                        (264,414)                -                             

ปรบัปรุงส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                        (339)                         -                        -                             (339)                       -                        (339)                      339                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                        -                           394,063                 -                             394,063                  (958)                      393,105                 7,204                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 1,359,791               (255,264)                   (606,531)                252,989                      750,985                  (238)                      750,747                 9,809                          

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัท
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม

(หน่วย : พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุน้

ส่วนเกิน (ต ำ่) จำกกำร ส่วนเกินทนุ ส่วนท่ีเกิดขึ้นก่อน

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก รวมธุรกิจภำยใต้กำร จำกกำรตีรำคำ กำรรวมธุรกิจภำยใต้

หมำยเหตุ และรบัช ำระแล้ว ควบคมุเดียวกนั ขำดทนุสะสม สินทรพัย์ รวม กำรควบคมุเดียวกนั

งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไว้ 736,894                       -                              (784,743)                      377                             (47,472)                        -                              

ผลกระทบจากการปรบัปรุงจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบรวมเดยีวกนั 13 -                              10,303                         -                              60,676                         70,979                         -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - หลงัปรบัปรุง 736,894                       10,303                         (784,743)                      61,053                         23,507                         -                              

เพิม่ทุนในระหวา่งปี 340,000                       -                              -                              -                              340,000                       -                              

คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                              -                              100                             (5,539)                          (5,439)                          5,439                           

ปรบัปรุงส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                              (814)                            -                              -                              (814)                            814                             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี - ปรบัปรุงใหม่ -                              -                              (316,397)                      -                              (316,397)                      36,177                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 1,076,894                     9,489                           (1,101,040)                    55,514                         40,857                         42,430                         

(ตรวจสอบแล้ว)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไว้ 1,076,894                     -                              (1,101,040)                    251                             (23,895)                        -                              

ผลกระทบจากการปรบัปรุงจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบรวมเดยีวกนั 13 -                              9,489                           -                              55,263                         64,752                         -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - หลงัปรบัปรุง 1,076,894                     9,489                           (1,101,040)                    55,514                         40,857                         -                              

เพิม่ทุนในระหวา่งปี เพือ่การรวมธุรกจิ 18 282,897                       -                              -                              -                              282,897                       -                              

ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                              -                              -                              222,642                       222,642                       -                              

คา่เสือ่มราคาส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์ -                              -                              22,900                         (25,166)                        (2,266)                          2,266                           

ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                              (264,414)                      -                              -                              (264,414)                      -                              

ปรบัปรุงส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั -                              (339)                            -                              -                              (339)                            339                             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี -                              -                              397,581                       -                              397,581                       7,204                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 1,359,791                     (255,264)                      (680,559)                      252,990                       676,958                       9,809                           

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2559 2558 2559 2558

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 396,953                    72,002                      401,429                    (281,408)                   

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทักอ่นการท าธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (9,809)                      (42,430)                     (9,809)                      (42,430)                     

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี - สุทธิ 387,144                    29,572                      391,620                    (323,838)                   

ปรบัปรุงก ำไร (ขำดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จำ่ย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 70,886                      71,029                      70,886                      46,888                      

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น (781)                         2,842                       (781)                         2,842                       

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ (56)                           2,160                       (56)                           2,160                       

   คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (243,236)                   13,263                      (243,236)                   13,263                      

   คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (18,903)                     20,115                      (28,188)                     41,478                      

   คา่เผือ่ (กลบัรายการคา่เผือ่) หนี้สงสยัจะสญู - ลูกคา้ทัว่ไป 530                          (99,880)                     353                          (99,828)                     

   กลบัรายการคา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพและมลูคา่ลดลง (503)                         (1,886)                      (503)                         (1,886)                      

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 302                          -                           302                          636,000                    

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 2,030                       -                           -                           -                           

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสทิธิการใชท้่าเทยีบเรอื -                           509,928                    -                           -                           

   คา่เผือ่คา่ใชจ่้ายเคลือ่นยา้ยยปิซัม่ลดลง (247)                         (30,965)                     (247)                         (30,965)                     

   กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหนี้สนิ

ตามสญัญาร่วมด าเนินงาน -                           (250,665)                   -                           -                           

   อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป -                           (122)                         -                           (122)                         

   รบัรูร้ายไดร้บัล่วงหน้า -                           -                           (2,000)                      (2,000)                      

   คา่เชา่ทีด่นิจ่ายล่วงหน้า 22,750                      22,750                      22,750                      22,750                      

   รายไดจ้ากการยกหนี้สนิจากการฟ้องรอ้ง (18,539)                     -                           (18,539)                     -                           

   ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี้ -                           (258,290)                   -                           (305,245)                   

   ดอกเบี้ยรบั (195)                         (39)                           (189)                         (34)                           

   ดอกเบี้ยจ่าย 153                          3,780                       153                          3,780                       

   คา่เผือ่ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 650                          511                          650                          511                          

เงินสดรบัจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์

   และหน้ีสินด ำเนินงำน 201,985                    34,103                      192,975                    5,754                       

     สินทรพัย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 

เงนิฝากทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้- กรมบงัคบัคดี 1                             -                           -                           -                           

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 36,310                      (45,341)                     34,921                      (46,492)                     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - ลูกคา้ทัว่ไป (78,256)                     99,176                      (67,552)                     99,124                      

สนิคา้คงเหลอื 8,908                       (10,880)                     8,908                       (10,880)                     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (11,159)                     (14,874)                     (11,131)                     (15,144)                     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (2)                            -                           (2)                            (8)                            

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (10,420)                     19,744                      (10,946)                     73,144                      

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อืน่ - ผูค้า้ทัว่ไป (20,431)                     (11,359)                     (20,431)                     (11,359)                     

หนี้สนิจากการค ้าประกนัหนี้หุน้กู้ -                           (46,956)                     -                           -                           

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง (2,561)                      (39,861)                     (2,561)                      (21,861)                     

เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - บุคคลอืน่ (35,217)                     14,853                      (35,217)                     14,853                      

คา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหนี้สนิตามสญัญาร่วมด าเนินงาน 878                          15,567                      877                          (1,218)                      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (23,220)                     44,377                      (23,031)                     44,540                      

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 66,816                      58,549                      66,810                      130,453                    

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

2559 2558 2559 2558

(ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ 

รบัคา่ดอกเบี้ย 195                          39                            189                          34                            

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชเ้พิม่ขึน้ (1,094)                       (8)                             (1,094)                       (8)                             

จ่ายซื้อสนิทรพัย์ (9,301)                       (2,195)                       (9,301)                       (2,195)                       

รบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์ 57                            31                            57                            31                            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (10,143)                     (2,133)                       (10,149)                     (2,138)                       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

รบัจากการเพิม่ทุนของบรษิทั -                           340,000                    -                           340,000                    

จ่ายช าระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ -                           (378,984)                   -                           (451,015)                   

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน -                           (38,984)                     -                           (111,015)                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 56,673                      17,432                      56,661                      17,300                      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 33,316                      15,884                      27,252                      9,952                        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 89,989                      33,316                      83,913                      27,252                      

89,989                      33,316                      83,913                      27,252                      

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม -                           (0)                             -                           (0)                             

ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ในระหวา่งปี

- บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพือ่จ่ายช าระและการไดม้าซึ่งสนิทรพัยบ์างส่วนจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่งจ านวน 282.90 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิ

  เฉพาะของบรษิทั  (หมายเหตุ 13)

- บรษิทัมสี่วนเกนิจากการตรีาคาทรพัยส์นิจ านวน 344.03 ลา้นบาท และ 278.11 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั ตามล าดบั (หมายเหตุ 14)

- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัช าระคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหนี้สนิตามสญัญาร่วมด าเนินงานจ านวน 25.99 ลา้นบาทแทนบรษิทัยอ่ย โดยจ่ายเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั

    กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว จ านวน 21.11 ลา้นบาท และบนัทกึผลต่างเป็นเจ้าหนี้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง

- บรษิทัไดร้บัการยกหนี้จากการฟ้องรอ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งจ านวน 18.54 ลา้นบาท (หมายเหตุ 16)

_________________________ กรรมการ _________________________ กรรมการ

(  นายศภุกจิ ดุลยพชิช ์ )                (   นายณฐัภพ รตันสุวรรณทว ี  )     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท
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บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
1. ข้อมลูทัว่ไป 
 

บริษทัจดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยในปี 2525 และ
ได้เปล่ียนสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2538 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นาย
ณัฐภพ รตันสวุรรณทวี 

 

บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิหลกัในการจ าหน่ายผลติภณัฑ์เคม ีและบรกิารอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการผลติภณัฑ์เคม ีนอกจากน้ี บรษิทัให้บรกิารท่าเรอืรวมถงึคลงัสนิค้าให้เช่า โดยบรษิทัมโีรงงาน คลงัเก็บ
สนิคา้ และ ส านกังานอยูท่ี ่

 

โรงงาน และ  
คลงัเกบ็สนิคา้ 

: เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย ปจัจุบนัไม่มกีารด าเนินการผลติปุ๋ ยเคม ีแต่มกีารผลติแอมโมเนียม  
ไฮดรอกไซด ์

   

 : เลขที ่ 9/25 หมูท่ี ่4 ต าบลบงึยีโ่ถ อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ประเทศไทย 
   

 : เลขที่ 105/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ – ปากน ้า ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ประเทศไทย 

   

ส านกังาน : อาคารเอสซ ีกรุ๊ป ชัน้ 3 เลขที ่88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(ถนนบางนา-ตราด กม. 5) แขวง
บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (เดมิ “เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชัน้ 
4 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร”) 

 

บริษัทมีเงินลงทุนร้อยละ 83.25 ในบริษัทย่อยคือ บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด ประกอบกิจการหลักในการ
ใหบ้รกิารท่าเทยีบเรอืและคลงัสนิคา้ใหเ้ช่า ซึ่งปจัจุบนัไดห้ยุดด าเนินการเน่ืองจากสญัญาร่วมด าเนินงานระหว่าง
บรษิทัยอ่ยกบัการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (“กนอ.”) ไดส้ิน้สดุลงจากค าสัง่ของศาลลม้ละลายกลาง 

 

2. ข้อมลูและสถานะของบริษทัและบริษทัย่อย 
 

สถานะของบรษิทั 
 

เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2559 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 ไดม้มีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัใิห้บรษิทัเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัยก์บับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัจะเขา้ซื้อและรบัโอนกจิการ
บางสว่น (Partial Business Transfer) จากบรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด์ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิให้เข้าท ารายการดงักล่าวเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 13 
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บรษิทัมสีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรกต็ามหุน้ของบรษิทัไดถู้กระงบั
การซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์เน่ืองจากบรษิทัเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการผ่านศาลลม้ละลายกลางในปี 2552 
เมื่อวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 ศาลฎีกามคี าสัง่ยกค ารอ้งขอฟ้ืนฟูกจิการและปจัจุบนับรษิทัอยู่ระหวา่งด าเนินการ
เพื่อใหก้ลบัมาซื้อขายหุน้ไดอ้กีครัง้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยายเวลาในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพกิ
ถอนไปจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2560 
 
สถานะของบรษิทัยอ่ย 
 
ในปี 2554 ศาลลม้ละลายกลางได้มคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดของบรษิทั ท่าเรอืระยอง จ ากดั ซึ่งเป็นสาเหตุให้
บรษิทัย่อยตอ้งหยุดด าเนินงาน ในระหว่างปี 2558 ศาลลม้ละลายกลางไดม้คี าสัง่ยกค ารอ้งของบรษิทัย่อยในการ
โตแ้ยง้ค าสัง่ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์ท าใหส้ญัญารว่มด าเนินงานพฒันาพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืระหวา่งบรษิทัยอ่ย
และกนอ.ไดส้ิน้สุดลง และบรษิทัย่อยไดท้ าการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสทิธกิารใชท้่าเทยีบเรอืทัง้จ านวนมลูค่า 510 
ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบขอ้ 13 
 
ภายหลงับรษิทัและบรษิทัย่อยไดด้ าเนินการถอนค าฟ้องหรอืค ารอ้ง เพื่อยุตคิดแีละขอ้พพิาทต่างๆ ทีม่อียู่กบัการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกฝา่ยมแีนวทางทีเ่หน็ชอบรว่มกนัในการบรหิารจดัการท่าเทยีบเรอืในพืน้ที่
เดมิของบรษิทัย่อย นอกจากน้ีบรษิทัย่อยเสนอแผนการช าระหน้ีแก่ที่ประชุมเจา้หน้ีในวนัที ่7 ตุลาคม 2558 และ
เจา้หนี้ของบรษิทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการพจิารณาขอ้เสนอดงักล่าว  

 
3. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินและงบการเงินรวม 

 
3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิ 

 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 และ
ตามมาตรฐานการบญัชขีองไทยที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ
ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยจดัท าเป็นทางการเป็นภาษาไทย 
การแปลงบการเงนิฉบบัน้ีเป็นภาษาอื่น ใหย้ดึถอืงบการเงนิทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์ 
 
งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิ เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   84 

 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหม ่
  
สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึ่งมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 ในเบือ้งตน้การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมน่ัน้ มผีลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองบรษิทัในบางเรือ่ง 
การเปลีย่นแปลงน้ีไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ข้างต้น สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอื่นๆ ซึ่งมผีลบงัคบัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ซึ่งมรีายละเอยีดตามทีแ่สดงไวข้า้งล่างน้ี โดยบรษิทัไม่มแีผนทีจ่ะน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิเหลา่น้ีมาใชก้่อนวนัถอืปฏบิตั ิ
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2559) การน าเสนองบการเงนิ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2559) สนิคา้คงเหลอื 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2559) งบกระแสเงนิสด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละ

ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559) ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2559) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2559) สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2559) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2559) ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2559)  การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2559) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2559) ประมาณการหนี้สนิ หน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2559)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2559) อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่104 (ปรบัปรงุ 2559)  การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหน้ีทีม่ปีญัหา 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่105 (ปรบัปรงุ 2559)  การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 (ปรบัปรงุ 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2559) การรวมธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2559)  สว่นงานด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2559) งบการเงนิรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอืน่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2559) การวดัมลูคา่ยุตธิรรม 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง  2559) การประเมนิเนื้อหาสญัญาเชา่ทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1 
(ปรบัปรุง 2559) 

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และ
หนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 
(ปรบัปรุง 2559) 

งบการเงนิระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14 
(ปรบัปรุง 2559) 

ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่า
และปฏสิมัพนัธข์องรายการเหลา่น้ี ส าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 
(ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

บรษิัทและบรษิัทย่อยได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะของบรษิทัจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมเ่หล่าน้ี  ซึง่
คาดวา่ไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิในงวดทีถ่อืปฏบิตั ิ  

 
3.3 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงนิรวม 

 
งบการเงนิรวมนี้ไดร้วมงบการเงนิของบรษิทัยอ่ย ซึง่มขีอ้มลูดงัน้ี 
 

    สดัสว่นเงนิลงทุน (รอ้ยละ)   
ชือ่บรษิทั  ประเทศทีต่ ัง้  2559  2558  ลกัษณะธุรกจิ 

         
บรษิทั ท่าเรอืระยอง จ ากดั  ไทย  83.25  83.25  ใหบ้รกิารทา่เทยีบเรอืและรบัฝากสนิคา้ 

 
3.4 อตัราส่วนของสนิทรพัยแ์ละรายไดข้องบรษิทัย่อย ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

และ   2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัยอ่ย รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิเป็น 
 คดิเป็นอตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

 2559 2558 2559 2558 
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั 6.01 17.67 0.01 16.07 
 

3.5 รายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ยทีม่สีาระส าคญัไดถ้กูหกักลบออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 
 

3.6 งบการเงนิรวมน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชเีช่นเดยีวกบัทีใ่ชส้ าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอื
เหตุการณ์ทางบญัชทีีค่ลา้ยคลงึกนัส าหรบัการจดัท างบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย 
 

บรษิทัรบัรูร้ายไดใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเมื่อไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนที่
เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสนิคา้ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้้าฝ่ายบรหิารยงัมกีาร
ควบคุมหรอืบรหิารสนิค้าที่ขายไปแลว้นัน้ หรอืมคีวามไม่แน่นอนที่มนีัยส าคญัในการได้รบัประโยชน์จาก
รายการบญัชนีัน้ หรอืไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื หรือมคีวาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีจ่ะตอ้งรบัคนืสนิค้าหรอืหากบรษิทัยงัคงมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการเกีย่วกบั
สนิคา้   

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหบ้รกิาร 

 

รายไดค้า่เชา่ รบัรูร้ายไดต้ามระยะเวลาของสญัญา 

 

ดอกเบี้ยรบั รบัรู้เป็นรายได้จากยอดเงนิต้นที่คงเหลือตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิ 

 

ตน้ทุนบรกิารรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยตามระยะเวลาของการใหบ้รกิาร 

 

คา่ใชจ้า่ยอื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งในงวดทีเ่กดิรายการ 

 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย เงนิสดในมอื เงนิฝากสถาบนัการเงนิที่มอีายุไม่เกิน 3 
เดอืน และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสงูในการเปลี่ยนมอื และมอีายุคงเหลอืนับแต่วนัออกตราสาร
จนถงึปจัจุบนัเป็นระยะเวลาสามเดอืนหรอืต ่ากวา่ โดยไมร่วมรายการเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตส้นิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

4.3 ลกูหนี้การคา้ 
 

ลูกหน้ีการคา้ แสดงตามมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไม่ได ้ซึ่งโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงนิ และการวเิคราะหอ์ายลุกูหน้ีคงเหลอื รวมถงึแนวโน้มทีจ่ะไดร้บัช าระเงนิจากลกูหน้ีโดยพจิารณา
เป็นรายๆ ไป 
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4.4 บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุม
โดยบรษิทั ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั 

 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคญักบับรษิทัและบรษิทัย่อย ผู้บรหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ที่มอี านาจในการ
วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทั 

 

4.5 สนิคา้คงเหลอื 
 

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของ
สนิคา้ค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก ตน้ทุนในการซื้อประกอบดว้ยราคาสนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงที่
เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อสนิค้านัน้ มูลค่าสุทธทิี่คาดว่าจะได้รบั ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกจิ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นเพื่อให้สนิคา้นัน้ขายได ้บรษิทัไดต้ัง้ค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรบัสนิค้า
เคลื่อนไหวชา้ หรอืเสื่อมคุณภาพ โดยพจิารณาจากการประเมินสถานการณ์ดา้นการตลาดเป็นส าคญั และ
ประมาณการคา่เผื่อมลูคา่ของสนิคา้ลดลงจากอายขุองสนิคา้คงเหลอื  

 

4.6 การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั  
 

การรวมธุรกจิของกจิการหรอืการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนับนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิเีสมอืนว่าเป็น
วธิกีารรวมสว่นไดเ้สยี และตามแนวปฏบิตัทิีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนระหวา่งปี 2552 

 

การรวมธุรกจิซึง่เกดิจากการโอนสว่นไดเ้สยีในกจิการภายใตก้ารควบคุมของผูถ้อืหุน้ซึ่งควบคุมกลุ่มบรษิทั 
ถอืเป็นการเขา้ครอบครองเสมอืนวา่ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัตน้งวดของปีเปรยีบเทยีบก่อนหน้าสดุหรอื ณ วนัทีม่ ี
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนัแล้วแต่วนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรบัปรุงงบการเงนิเปรยีบเทียบ 
สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ได้มาจะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่าตามบญัชีเสมือนได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงนิรวมโดยใช้
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบรษิัทตัง้แต่แรก ที่กลุ่มบรษิัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของ
เจา้ของทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกจิถอืเป็นสว่นหน่ึงของทุนของกลุ่มบรษิทั เวน้แต่สว่นทีไ่ดม้านัน้ไดร้บัรูเ้ป็น
สว่นหนึ่งของสว่นเกนิมลูคา่หุน้ เงนิสดจา่ยในการรวมธุรกจิรบัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของ 

 

4.7 เงนิลงทุน 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะ บรษิทับนัทกึโดยวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ          
ดอ้ยคา่  
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เงนิลงทุนทัว่ไป 

เงนิลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่  

 

4.8 อาคารและอุปกรณ์ 
 

บรษิทับนัทกึบญัชทีีอ่าคารและอุปกรณ์ดงัน้ี 

 
ก) อาคารโรงงาน ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 

อาคารท่าเรือ ท่าเรือ โกดังและระบบล าเลียง 
เครื่องจกัรโรงงาน อุปกรณ์โรงงาน เครื่องมือ
บรรจุปุ๋ ย เครื่องมอืในการขนยา้ย  อุปกรณ์การ
บรรจุและจัดเก็บ เครื่องมือวิจัยและทดลอง
ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบ
สาธารณูปการอื่น 

-  ในราคาประเมนิซึง่ตรีาคาโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

         
ข) สนิทรพัยถ์าวรอื่น     -  ในราคาทุน 

 
บญัชอีาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ยตรีาคาในราคาทุน 

 

ราคาทุนค านวณจากราคาซือ้สนิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและจ านวนเทยีบเท่าเงินสดในการท าใหส้นิทรพัยน์ัน้
อยู่ในสถานที่หรอืสภาพที่พรอ้มที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์  อาคารและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงนิตามราคาทุนหกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (ถา้ม)ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีาร
ประเมนิราคาสนิทรพัยโ์ดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทุก 3 ปี ถงึ 5 ปี บรษิทับนัทกึสว่นต่างซึง่เกดิจากการตรีาคา
สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 

 
- เมื่อสินทรพัย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่จะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร้จอื่นและแสดงในบัญช ี

“สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์” ในสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ อยา่งไรกต็าม หาก
สนิทรพัยน์ัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษิทัไดร้บัรูร้าคาทีล่ดลงเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นแลว้ สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน้ี่จะถูกรบัรู้โดยกลบัรายการไมเ่กนิจ านวน
ทีเ่คยลดลงซึง่ไดร้บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นงวดก่อนแลว้ 

 
- บรษิทัรบัรูร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนและ

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น อย่างไรกต็าม หากสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีารตรีาคาเพิม่ขึน้และยงัมยีอดคงคา้ง
ของบญัช ี“ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย์” อยู่ในส่วนของผู้ถอืหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตรีาคา
ใหมจ่ะถกูน าไปหกัออกจาก “สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย”์ ไมเ่กนิจ านวนซึง่เคยตรีาคาเพิม่ขึน้
ของสนิทรพัยช์นิดเดยีวกนั  
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เมื่อมกีารจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ที่มกีารประเมนิราคา บรษิทัจะตดับญัชสี่วนเกนิทุนจากการตีราคา
อาคารและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดบ้นัทกึไวจ้ากการประเมนิราคาทีผ่า่นมาไปยงัก าไร (ขาดทุน) สะสม 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยคดิค่าเสื่อมราคาส่วนปรบัปรุงที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ดว้ยวธิเีสน้ตรงตามอายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยพจิารณาแต่ละสว่นแยกต่างหากจากกนัเมื่อแต่ละสว่นประกอบนัน้มสีาระส าคญัและมอีายุ
การใหป้ระโยชน์ต่างกนั อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัยม์ดีงัน้ี  

 

 ปี 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 25 
อาคารและโรงงาน 5 - 25 
ทา่เทยีบเรอื 10 - 20 
สว่นปรบัปรุงอาคารส านกังาน 5 - 10 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์  5 - 20 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 6 
เครือ่งมอืวจิยัและทดลอง 5 - 20 
ยานพาหนะ 5 

 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการต่อเตมิ การต่ออายุ หรอืการปรบัปรุงถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์ ส่วนค่าซ่อมแซม
และคา่บ ารงุรกัษารบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิขึน้ 

 

4.9 สทิธกิารใชท้า่เทยีบเรอื 
 

บรษิัทย่อยตดับญัชีต้นทุนการได้มาซึ่งสทิธิการใช้ท่าเทียบเรอื โดยวธิีเส้นตรงตามอายุของสญัญาร่วม
ด าเนินงานและตดับญัชเีมือ่เลกิสญัญา 

 

4.10 สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 
 
สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานแสดงในราคาตามบญัช ีณ วนัทีส่นิทรพัยน์ัน้เลกิใชง้านหกัค่าเผื่อการ            
ดอ้ยคา่ 

 

4.11 สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นผูเ้ชา่ 
 

การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพจิารณาว่าความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทัง้หมดได้โอนให้บรษิทั
และบรษิทัยอ่ย จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิ การจ่ายเงนิตามสญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธขิองสนิทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสนิและค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิ เพื่อใหจ้ านวนเงนิที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมจี านวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพนัหกั
กบัค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จะบนัทกึเป็นหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ สว่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิจะบนัทกึ
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ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรพัย์ภายใต้สญัญาเช่า
การเงนิ จะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายขุองการใชง้านของสนิทรพัยน์ัน้  

การเช่าสนิทรพัย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กบัผู้ให้เช่า จะถูกจดัเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน การช าระเงนิภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นโดยวธิีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการยกเลกิสญัญา
เช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรบัที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีม่กีารยกเลกิสญัญา 

 

4.12 สญัญาเชา่ระยะยาว - กรณีทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นผูใ้หเ้ชา่ 
 

สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่าภายใตเ้งือ่นไขสญัญาเชา่ด าเนินงาน จะบนัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ายใตห้วัขอ้ “อุปกรณ์” ในงบ
แสดงฐานะการเงนิ บรษิทัคดิค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยด์งักล่าวตามอายุการใชง้านโดยประมาณ ในหลกัการ
เดียวกับสินทรพัย์ที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า บันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่นโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 

 

4.13 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยประเมนิการด้อยค่าของ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น เมื่อมี
เหตุการณ์หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ที่ท าให้เกดิขอ้บ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จาก
สนิทรพัย์มจี านวนต ่ากว่ามูลค่าที่บนัทึกบญัชีไว ้ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ส าหรบัสนิทรพัย์ที่บนัทึกในราคาทุน หรอืถือเป็นรายการหกัจาก
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาใหม่ ในกรณีที่สนิทรพัยน์ั ้นแสดงในราคาที่ตใีหม่ โดยขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่
น ามาหกันัน้ตอ้งไม่เกนิจ านวนทีบ่นัทกึอยู่ในสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยส์ าหรบัสนิทรพัยร์ายการ
เดยีวกนั บรษิทัและบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์เป็นรายไดห้รอื
ถอืเป็นรายการเพิม่สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาใหม ่เมื่อขอ้บ่งชีเ้กีย่วกบัการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่อียูอ่กี
ต่อไปหรอืขาดทุนจากการดอ้ยค่ามจี านวนลดลง จ านวนเงนิทีก่ลบัรายการจะตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัช ี
(สทุธจิากค่าเสือ่มราคาหรอืรายจ่ายตดับญัช)ี ทีค่วรเป็นหากบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมเ่คยรบัรูผ้ลขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยน์ัน้ในปีก่อนๆ 

 

4.14 การแปลงคา่เงนิตราต่างประเทศ 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยแปลงค่ารายการที่เป็นเงนิตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงนิบาทเพื่อการบนัทกึบญัชโีดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ที่เกิดรายการ สินทรพัย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงนิที่มีมู ลค่าเป็นสกุลเงนิตรา
ต่างประเทศ และมยีอดคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไร
และขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรอืจ่ายช าระเงนิตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิทีม่มีลูค่าเป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศดงักล่าว รบัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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4.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ผลประโยชน์ปจัจุบนัของพนกังาน 

บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจ้าง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
รายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงนิ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยและพนักงานบรษิัทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงนิที่บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย เงนิที่บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ 

 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมภีาระส าหรบัเงนิชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน บรษิัทและบรษิทัย่อยตัง้ค่าเผื่อหน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึ่งค านวนโดยผูเ้ชีย่วชาญ
อสิระตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

     

ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรบัรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นและรบัรู้
โดยตรงเขา้ก าไรสะสม 

 

หน้ีสนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยโ์ครงการและผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
4.16 ภาษเีงนิได ้
 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดส้ าหรบัปีที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละภาษี
เงนิไดป้จัจุบนัทีไ่มไ่ดร้บัรูใ้นงบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืสว่นทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 
ภาษีเงนิได้ปจัจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรอืที่เรยีกร้องสทิธิได้ โดยค านวณจากก าไรหรอื
ขาดทุนประจ าปีที่ต้องเสยีภาษี ซึ่งแตกต่างจากก าไรขาดทุนที่ปรากฎในงบการเงนิ คูณด้วยอตัราภาษีที่
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ประกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่รวมรายการการปรบัปรุงทางภาษี
ทีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิกบัจ านวนเกีย่วขอ้งทีใ่ชส้ าหรบัการค านวณภาษ ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณโดย
ใชอ้ตัราภาษทีีค่าดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอื
ทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชสีามารถหกักลบได้เมื่อบรษิทัมี
สทิธติามกฎหมายที่จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษีเงนิได้ของงวด
ปจัจุบนัเมื่อภาษีเงนิไดน้ี้ประเมนิโดยกรมสรรพากรดว้ยยอดสุทธ ิหรอืเมื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี
และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะครบก าหนดทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในเวลาเดยีวกนั 

 
4.17 ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบัปี ดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีไ่ดร้บัช าระ
แลว้ทีม่อียูร่ะหวา่งปีดว้ยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั          

 
4.18 เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงนินอกงบแสดงฐานะการเงนิที่
เป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก าไรหรอืเพือ่การคา้ 

 

เครื่องมือทางการเงนิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
ลูกหน้ีการค้า เจ้าหน้ีการค้า และเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรบัแต่ละ
รายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4.19 สว่นงานด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานของสว่นงานทีร่ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารของกลุ่มบรษิทั (ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถงึรายการทีเ่กดิขึน้จากส่วนงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ดร้บั
การปนัสว่นอยา่งสมเหตุสมผล 
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4.20 การใชป้ระมาณการทางบญัช ี
 

ในการจดัท างบการเงนิ ฝา่ยบรหิารใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานเกี่ยวกบัการรบัรู ้และ
การวดัมลูค่าของสนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชดุ้ลยพนิิจ 
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝา่ยบรหิาร 

 
4.21 ประมาณการหนี้สนิและคา่ใชจ้า่ย และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยบนัทกึประมาณการหน้ีสนิและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงนิ เมื่อบรษิทัและบรษิทัย่อยมี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืเป็นภาระผูกพนัที่ค่อนขา้งแน่นอนที่มผีลสบืเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดตี ซึ่ง
อาจท าให้บรษิัทและบรษิัทย่อยต้องช าระหรอืชดใช้ตามภาระผูกพนันัน้ และจ านวนที่ต้องชดใช้ดงักล่าว
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สนิทรพัยท์ี่อาจเกดิขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมี
ปจัจยัสนบัสนุนวา่จะไดร้บัแน่นอน 

 

5. ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ข้อสมมติฐาน การใช้ดลุยพินิจ และการจดัการความเส่ียงในส่วนของทนุ 
 
5.1 ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ขอ้สมมตฐิาน และการใชดุ้ลยพนิิจ 

 

5.1.1 การดอ้ยคา่ของลกูหนี้ 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถงึการด้อยค่าของลูกหน้ี
การค้าอนัอาจเกดิจากการที่ไม่สามารถเรยีกช าระหน้ีจากลูกค้า โดยประเมนิจากประสบการณ์ใน
อดตีของการติดตามทวงถามควบคู่กบัการสอบทานอายุของลูกหน้ีคงเหลอื ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ 

 
5.1.2 คา่เผื่อมลูคา่สนิคา้ลดลง และเสือ่มคุณภาพ 
 

บรษิทัประมาณการค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง และเสือ่มคุณภาพเพื่อใหส้ะทอ้นถงึการดอ้ยค่าลงของ
สนิค้าคงเหลอื โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมุนเวยีนและการเสื่อมสภาพของ
สนิคา้คงเหลอืแต่ละประเภท 

 
5.1.3 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 

 
บรษิทัพจิารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนดงักล่าว
ลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระส าคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของฝา่ยบรหิาร  
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5.1.4 อาคารและอุปกรณ์ 
 

ฝา่ยบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืของอาคารและอุปกรณ์
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื
มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภาพ
หรอืไมไ่ดใ้ชง้านอกีต่อไป 

 
 
 
5.1.5 การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 
ผูบ้รหิารใชว้ธิกีารประเมนิมูลค่าในการก าหนดมูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิ โดยใชข้อ้สมมตทิี่ผู้ร่วม
ตลาดใชใ้นการก าหนดราคาสนิทรพัย ์ขอ้สมมตฐิานของผูบ้รหิารก าหนดจากขอ้มลูทีส่ามารถสงัเกตได้
ซึ่งอาจไม่ได้มอียู่อย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี ผู้บรหิารจะใช้ประมาณการที่ดีที่สุดที่จะสามารถหาได้ การ
ประมาณการมูลค่ายุตธิรรมอาจแตกต่างกนัจากราคาที่เกดิขึน้จรงิกบัรายการค้าที่เป็นไปตามราคา
ตลาด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
5.1.6 สญัญาเชา่ 

 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่าย
บรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิทัและ
บรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
 

5.1.7 คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยพิจารณาว่าสินทรพัย์มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์
ดงักล่าวลดลงอย่างมสีาระส าคญั และต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจนท าใหม้ลูค่าต ่ากว่าต้นทุน หรอืมี
หลกัฐานอื่นทีบ่่งชีว้า่สนิทรพัย ์มกีารดอ้ยค่าลง ทัง้น้ีการพจิารณาความมนียัส าคญัหรอืระยะเวลานาน
ทีว่า่นานนัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของฝา่ยบรหิาร  
 

5.1.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ 
 

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึง่ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคดิลด จ านวนเงนิเดอืนที่
คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต อตัรามรณะและปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในเชงิประชากรศาสตร ์ในการก าหนด
อตัราคดิลดฝา่ยบรหิารไดพ้จิารณาถงึอตัราดอกเบีย้ทีส่ะทอ้นถงึสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิในปจัจุบนั 
สว่นอตัรามรณะใชข้อ้มลูตารางอตัรามรณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไปในประเทศ อยา่งไรกต็ามผลประโยชน์หลงั
การเลกิจา้งงานทีเ่กดิขึน้จรงินัน้อาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว ้
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5.1.9 คดคีวามฟ้องรอ้ง 
 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมขีอ้พพิาททางกฎหมาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิผลของขอ้
พพิาทแลว้ อยา่งไรกต็าม ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากทีไ่ดม้กีารประมาณการไว ้ 
 

5.2 การจดัการความเสีย่งในสว่นของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องบรษิทัในการบรหิารทุนนัน้ เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบรษิทั เพื่อสรา้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่ง
โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม  
 

ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิทัอาจออกหุน้ใหมห่รอืออกหุน้กูเ้พื่อปรบัโครงสรา้งหน้ี หรอื
การขายสนิทรพัยเ์พือ่ลดภาระหน้ี  
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  2559  2558  2559  2558 
        

เงนิสดในมอื 199  169  164  142 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 84,292  27,648  83,749  27,110 

รวม 84,491  27,817  83,913  27,252 
 

เงนิฝากออมทรพัยม์อีตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราทีธ่นาคารก าหนด 
 

7. เงินฝากท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ – กรมบงัคบัคดี 
 
บรษิัทย่อยสามารถเบิกถอนเงนิฝากที่มีข้อจ ากดัในการใช้ที่น าฝากอยู่กับกรมบงัคบัคดีได้ โดยจะต้องได้รบั
อนุญาตจากทีป่ระชุมเจา้หนี้หรอืเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย ์
 

8. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัมยีอดลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
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บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 43,919  80,230  66,288  101,209 
ลกูคา้ทัว่ไป 102,967  35,461  98,554  31,002 
รวม 146,886  115,691  164,842  132,211 
หกั : คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (47,788)  (76,912)  (65,757)  (93,592) 
สทุธ ิ 99,098  38,779  99,085  38,619 

 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นแยกตามอายหุนี้คา้งช าระ มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
        

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 46,002  13,473  46,793  14,060 
เกนิก าหนดช าระ        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 45,110  23,813  45,179  23,729 
3 – 6 เดอืน  5,115  10,959  5,139  11,319 
6 – 12 เดอืน 8,851  10,276  9,859  12,383 
12 เดอืนขึน้ไป 41,808  57,170  57,872  70,720 

รวม  146,886  115,691  164,842  132,211 
หกั : คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (47,788)  (76,912)  (65,757)  (93,592) 
สทุธ ิ 99,098  38,779  99,085  38,619 

 

ในระหวา่งปี รายการเคลื่อนไหวของคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูมดีงัต่อไปนี้ 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
        

ยอดตน้ปี 76,912  155,762  93,592  151,079 
เพิม่ขึน้ 6,771  20,824  8,014  42,187 
ลดลง (35,895)  (99,674)  (35,849)  (99,674) 
ยอดสิน้ปี 47,788  76,912  65,757  93,592 

 
ในระหว่างปี บริษัทได้ตัดจ าหน่ายรายการลูกหน้ีที่ได้ถูกตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทัง้จ านวน 36 ล้านบาท 
เน่ืองจากลกูหนี้ไมส่ามารถเรยีกเกบ็หน้ีไดต้ามกระบวนการทางกฎหมาย 
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9. รายการระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

บรษิทัมรีายการบญัชทีี่เกดิขึน้กบับุคคลและบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัตามที่สรุปขา้งล่างน้ี  รายการเหล่าน้ีตกลงราคา
ตามมูลฐานที่พจิารณาร่วมกนั ซึ่งมูลฐานที่ใชใ้นการจดัท ารายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้ส าหรบั
รายการทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืบรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 
 

ชือ่บรษิทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

บรษิทั ท่าเรอืระยอง จ ากดั ใหบ้รกิารทา่เทยีบเรอืและรบัฝากสนิคา้ บรษิทัยอ่ยและมกีรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั บรกิารขนสง่ทางน ้า มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั บรกิารขนสง่ทางบก มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ุขมุวทิ จ ากดั สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) สถาบนัการเงนิ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ   
(ประเทศไทย) จ ากดั 

จดัจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 

บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั บรกิารทา่เทยีบเรอืจดัเกบ็สนิคา้บรกิาร
ขนสง่ทางน ้า 

มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 

บรษิทั เอส ซ ีจ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั บรกิารขนสง่ทางบกและทางน ้า มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั เอส ซ ีออฟชอร ์เซอรว์สิ จ ากดั บรกิารขนสง่ทางทะเลและทะเลชายฝ ัง่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ
จ ากดั 

ประกอบกจิการโรงงานผลติเชือ้เพลงิจาก
ผลติภณัฑพ์ลอยไดจ้ากอุตสาหกรรม
การเกษตร 

มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั  
 

บรษิทั นิโคทรานส ์สยาม จ ากดั          
(เดมิ คอื บรษิทั เอเอม็ท ี- เอสซ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั) 

บรกิารทางโลจสิตกิส ์ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 

บรษิทั แพลทตนิัม่ เอม็เมอรลัด ์จ ากดั ประกอบกจิการขนสง่สนิคา้ระหวา่ง  
ประเทศทางทะเล 

บรษิทัรว่มของบรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 

บรษิทั ซน่ีา ออฟชอร ์จ ากดั บรกิารขนสง่ทางน ้า มผีูถ้อืหุน้และกรรมการ/ผูบ้รหิารรว่มกนั 
บรษิทั เอส ซ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั บรกิารคลงัก๊าซปิโตรเคมเีหลว มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 
บรษิทั บางปะกง เทอรม์นิอล จ ากดั 

(มหาชน) 
ใหบ้รกิารทา่เทยีบเรอืและรบัฝากสนิคา้ มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 

บรษิทั อนิเตอร ์สเปค โกลบอล จ ากดั น าเขา้และสง่ออกสนิคา้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล ด๊อคยารด์ 
จ ากดั 

ใหบ้รกิารต่อเรอืและซ่อมเรอื มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   98 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแต่ละประเภทรายการมดีงัน้ี 
 

ประเภทรายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
   

รายไดจ้ากการขาย  ตามทีต่กลงกนั 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   ตามทีต่กลงกนั 
ซือ้สนิคา้  ราคาตลาด 
คา่เชา่และคา่บรกิาร  ตามทีต่กลงกนั 
 

รายการบญัชกีบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีม่สีาระส าคญัที่เกดิขึน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
        
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ้ื่น        
บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั       -        -  2,620  2,620 
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั 13,365  42,591  12,719  41,521 
บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั 3,905  23  3,905  23 
บรษิทั เอส ซ ีจ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 1,198  5  1,198  5 
บรษิทั เอส ซ ีออฟชอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 6,460  2,228  6,460  2,228 
บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั 1,139  27  1,139  27 
บรษิทั นิโคทรานส ์สยาม จ ากดั 139        -  139        - 
บรษิทั แพลทตนิัม่ เอม็เมอรลัด ์จ ากดั 5,998   18,799  5,998  18,799 
บรษิทั เอส ซ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั       -  9        -  9 
บรษิทั ซน่ีา ออฟชอร ์จ ากดั 2,866  847  2,866  847 

รวม 35,070  64,529  37,044  66,079 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
คา่บรกิาร        
บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั 51,082  23,494  51,082  23,494 
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั 1,474  945  954  425 
บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั       -        -  703  756 
บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั 47        -  47        - 
บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล ด๊อคยารด์        
        จ ากดั 2,059        -  2,059        - 

รวม 54,662  24,439  54,845  24,675 
        
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั          
ผลประโยชน์ปจัจุบนัของพนกังาน 29,237  13,363  29,237  13,363 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 639  509  639  509 

รวม 29,876  13,872  29,876  13,872 
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ยอดคงเหลอืทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น        

บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั       -        -  22,605  21,363 
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั 2,869  29,903  2,856  29,743 
บรษิทั อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

จ ากดั 9,951  9,951  9,728  9,728 
บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั 694        -  694        - 
บรษิทั เอส ซ ีออฟชอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 6,814  53  6,814  53 
บรษิทั เอส ซ ีจ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 1,282  5  1,282  5 
บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั 575  16  575  16 
บรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ          

(ประเทศไทย) จ ากดั       -  52        -  52 
บรษิทั แพลทตนิัม่ เอม็เมอรลัด ์จ ากดั 21,327  40,230  21,327  40,230 
บรษิทั เอส ซ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั       -  10        -  10 
บรษิทั ซน่ีา ออฟชอร ์จ ากดั 407  9  407  9 

รวม 43,919  80,229  66,288  101,209 
หกั คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (28,778)  (47,681)  (51,160)  (68,821) 
สทุธ ิ 15,141  32,548  15,128  32,388 
 
ผูบ้รหิารพจิารณาวา่ การเรยีกช าระหน้ีจากลกูหนี้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มคีวามไมแ่น่นอนอยา่งมาก บรษิทัจงึได้
ตัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของลกูหน้ีดงักล่าวไวอ้ยา่งเพยีงพอแลว้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
เงนิมดัจ า        

บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั 499  499  499  499 
        
เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั        
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั          -  21,110          -         - 

 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 เน่ืองจากสญัญาร่วมด าเนินงานพฒันาพื้นที่ท่าเทยีบเรอืระหว่างบรษิทั
ย่อยกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) สิน้สุดลงตามค าสัง่ศาลลม้ละลายกลาง ดงันัน้ทางกนอ. 
ได้ขอให้ธนาคารในฐานะผู้ออกหนังสอืค ้าประกนัช าระหน้ีแทนบรษิทัย่อยเป็นจ านวน 25.99 ล้านบาท ดงันัน้ใน
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เดอืนกรกฎาคม 2559 ทางธนาคารได้ขอให้บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัช าระหน้ีในฐานะผูอ้อกหนังสอืค ้าประกนัช าระ
แทนบรษิทัยอ่ย  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558  2559  2558 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น        

บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั       -        -  56,402  56,408 
บรษิทั อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิ

จ ากดั 1,730  1,730  1,730  1,730 
บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จ ากดั 7,361  1,769  220  23 
บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จ ากดั 13,099  24,213  12,905  24,019 
บรษิทั เอส ซ ีจ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั       -  4        -  4 
บรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ           

(ประเทศไทย) จ ากดั 4,709  4,766        -  57 
บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั            18        -  18        - 
บรษิทั ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล        

ด๊อคยารด์ จ ากดั 20        -  20        - 
รวม 26,937  32,482  71,295  82,241 
        
เงนิรบัลว่งหน้าจากลกูคา้        

บรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ           
(ประเทศไทย) จ ากดั       -  2,561        -  2,561 

บรษิทั ทา่เรอืระยอง จ ากดั       -        -  16,000  18,000 
รวม       -  2,561  16,000  20,561 

        
หนี้สนิภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        

ผูบ้รหิารคนส าคญั 5,146  4,145  5,146  4,145 
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10. สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

     2559  2558 
(i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  (vi)    

สนิคา้ส าเรจ็รปู     81,725  102,122 
วตัถุดบิ     57  63 
วสัดุสิน้เปลอืงและอื่นๆ     107,843  108,399 
งานระหวา่งท า     22  - 
สนิคา้ระหวา่งทาง     25,781  13,752 
รวม     215,428  224,336 
หกั คา่เผื่อการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืลดลง     (5)  (5) 
     คา่เผื่อสนิคา้คงเหลอืเสือ่มสภาพ     (92,144)  (92,647) 
สทุธ ิ     123,279  131,684 

 
ในระหวา่งปี คา่เผื่อการตรีาคาสนิคา้ลดลงและค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพมกีารเปลีย่นแปลง ดงัน้ี 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     2559  2558 
        
ยอดยกมาตน้ปี     92,652  94,538 
ลดลง     (503)  (1,886) 
ยอดคงเหลอืสิน้ปี     92,149  92,652 

 
11. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัมเีงนิฝากทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชท้ี่ตดิภาระค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบั
ธนาคารสองแห่งเป็นจ านวนเงนิ 1.27 ลา้นบาท และ 0.18 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากน้ีบรษิทัย่อยมเีงนิฝากที่
ตดิภาระค ้าประกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัในการใหธ้นาคารแห่งหน่ึงออกหนงัสอืค ้าประกนั เป็นจ านวนเงนิประมาณ 
4.87 ลา้นบาท 
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12. เงินลงทนุในบริษทัย่อย - สทุธิ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 
 สดัสว่นการถอืหุน้ พนับาท 
  (รอ้ยละ) ทุนรบัช าระแลว้ ตามวธิรีาคาทุน เงนิปนัผลรบั 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
บรษิทัยอ่ย         
บรษิทั ท่าเรอืระยอง จ ากดั 83.25 83.25 764,000 764,000 636,000 636,000     -    - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิ

ลงทุน 
  

  (636,000) (636,000)     -    - 
สุทธ ิ     -      -     -    - 

 
13. การรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2559 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาโอนกจิการบางสว่นจากบรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรมาตกิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่มคีุณณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี(ผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทั) เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ภายใต้
เงื่อนไขสญัญาดงักล่าวบรษิทัไดร้บัธุรกจิจดัจ าหน่ายสนิคา้เคมภีณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอก
ไซด์และสนิทรพัยเ์ฉพาะส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ถงัใชบ้รรจุก๊าซแอมโมเนียพรอ้มอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง ลูกคา้ และ
สญัญาทางการคา้พรอ้มใบอนุญาตทัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัการประกอบกจิการ จากบรษิทั เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 282 ล้านบาท การโอนกจิการครัง้น้ีเป็นการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั (Business combination under common control) โดยมสีว่นต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกจิกบัมลูค่า
สุทธติามบญัชขีองกจิการที่รบัโอนจ านวนรวม 255 ลา้นบาท ผลต่างดงักล่าวถอืเป็น “ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั” ทีบ่นัทกึอยูใ่นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรพัย์ทางธุรกิจจดัจ าหน่ายสนิค้าเคมีภัณฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนีย                             
ไฮดรอกไซด ์ณ วนัซือ้ (2 มถุินายน 2559) และหุน้สามญัออกเพือ่รบัโอนกจิการดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี  
 

(หน่วย : พนับาท) 
หุน้สามญัออกเพื่อรบัโอนกจิการ  282,897 
มลูค่าสุทธติามบญัชขีองสนิทรพัยส์ าหรบัจดัจ าหน่ายสนิคา้เคมภีณัฑป์ระเภท 
    แอมโมเนียและแอมโมเนียไฮดรอกไซด ์ณ วนัซื้อ  

 
  (9,150) 

ภาษมีลูค่าเพิม่ (18,483) 
สว่นต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 255,264 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 งบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 ที่แสดงเปรยีบเทียบ ได้มีการปรบัปรุงโดยรวมรายการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเสมอืนวา่มกีารรวมธุรกจิตัง้แต่แรก ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

 2558  2557 
งบแสดงฐานะการเงินรวม     
อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้  78,629  86,242 
สว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 55,311  60,751 
สว่นเกนิจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเพิม่ขึน้ 9,489  10,303 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 13,878  15,263 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 

 

รายไดเ้พิม่ขึน้ 122,637 
ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้ 45,068 
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 35,139 
คา่เสือ่มราคาเพิม่ขึน้ 7,613 
รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ 1,360 
ก าไรส าหรบัปีเพิม่ขึน้ 36,177 
ก าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้ 0.02 
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14. อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
 
 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  

2558 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

  

 

เพิม่ขึน้ 

  

ปรบัปรุงมลูคา่
ตามบญัชปีีก่อน 

 ปรบัปรุงการ
ประเมนิราคาปี

ปจัจุบนั 

  

 

ลดลง 

  

โอนเขา้       
(ออก) 

  

 

2559 

ราคาทนุและราคาประเมิน              

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 70,548                 -                  -                 -             -             -  70,548 
อาคารและโรงงาน 3,787,707                 -  (3,783,886)  411,680             -             -  415,501 
ทา่เทยีบเรอื 233,937                 -  (213,213)  34,287             -             -  55,011 
สว่นปรบัปรุงอาคารส านกังาน 12,272                 -                  -                 -  6,388             -  5,884 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 4,042,086  2,260  (3,007,299)  70,569  976  965  1,107,605 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 120,524 
 

1,882                  -                 -  31,164 
 

463 
 

91,705 

เครื่องมอืวจิยัและทดลอง 23,922 
 

               -                  -                 -  132 
 

           - 
 

23,790 
ยานพาหนะ 

307,801 
 

               -  (306,108)  6,767             - 
 

           - 
 

8,460 

อะไหลแ่ละวสัดุสิน้เปลอืง - โรงงาน 56,835 
 

               -                  -                 -             - 
 

           - 
 

56,835 

งานระหวา่งตดิตัง้ 8 
 

5,159                  -                 -             - 
 

(1,428) 
 

3,739 
     รวม 

8,655,640 
 

9,301  (7,310,506)  523,303  38,660 
 

           - 
 

1,839,078 
 

 
 

       
 

 
 

 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม              
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 31,957  1,587                  -                 -             -             -  33,544 
อาคารและโรงงาน 1,567,556  40,548  (1,570,154)                 -             -             -  37,950 
ทา่เทยีบเรอื 206,063  9,900  (213,213)                 -             -             -  2,750 
สว่นปรบัปรุงอาคารส านกังาน 12,272                 -                  -                 -  6,388             -  5,884 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์* 1,567,978  11,795  (1,169,027)                 -  952             -  409,794 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน* 55,520 
 

6,228                  -                 -  30,950             -  30,798 

เครื่องมอืวจิยัและทดลอง 15,009 
 

96                  -                 -  132             -  14,973 
ยานพาหนะ 

115,891 
 

732  (115,122)                 -             -             -  1,501 
     รวม 

3,572,246 
 

70,886  (3,067,516)                 -  38,422             -  537,194 
 

 
           

 
หกั ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรพัย ์              
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 28,341                 -                  -                 -             -             -  28,341 
อาคารและโรงงาน 2,213,732  465  (2,213,732)                 -             -             -  465 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 2,447,136  1,306  (1,838,272)                 -  24             -  610,146 

เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส านกังาน 513 
 
           -                  -                 -  214             -  299 

เครื่องมอืวจิยัและทดลอง 8,623 
 
           -                  -                 -             -             -  8,623 

ยานพาหนะ 
191,000 

 
           -  (190,986)                 -             -             -  14 

อะไหลแ่ละวสัดุสิน้เปลอืง - โรงงาน 50,160 
 

               -                  -                 -             -             -  50,160 
     รวม 

4,939,505  1,771  (4,242,990)                 -  238             -  698,048 
 

             
อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 

143,889 
 

         
 

603,836 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี 2559 
 

           
 

ตน้ทุนขาย 
    - 

           
10,374 

ตน้ทุนบรกิาร 
16,531 

           
10,729 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
7,739 

           
45,338 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
46,759 

           
4,445 

    รวม 
71,029 

           
70,886 

 
* ค่าเสื่อมราคาจ านวน 3.17 ล้านบาท ที่เกิดจากการปรบัปรุงรายการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัถูก
รวมอยู ่         
  ตามแต่ละประเภทของสนิทรพัย ์
 
 
บรษิทัตรีาคาสนิทรพัยใ์หม่ โดยใชผู้เ้ชีย่วชาญอสิระภายใตห้ลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นนโยบายบญัชขีองบรษิทั บรษิทั
ได้ว่าจ้างบรษิัท อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทประเมนิราคาสนิทรพัย์อิสระท าการ
ประเมนิราคาสนิทรพัย์ของบรษิทัใหม่ตามรายงานการประเมนิราคาลงวนัที่ในเดอืนมถุินายน 2559 ทัง้น้ีบรษิทั
ประเมนิราคาโดยใชว้ธิกีารประเมนิราคาแบบวธิมีูลค่า ณ ปจัจุบนั (Replacement cost) โดยมกีารบนัทกึค่าเผื่อ
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัยใ์นระหวา่งปี 
 
นอกจากน้ีบรษิทัไดต้รีาคาสนิทรพัยท์ี่เกดิขึน้จากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัโดยบรษิทัไดใ้ชร้าคา
เฉลี่ยจากบรษิทั อเมรกินั แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส 
จ ากดั ตามรายงานการประเมนิราคาลงวนัที่ในเดอืนมถุินายน 2559 โดยใชว้ธิกีารประเมนิราคาแบบวธิมีลูค่า ณ 
ปจัจุบนั (Replacement cost) บรษิทัไดป้รบัปรุงการประเมนิราคายอ้นหลงัเสมอืนว่ามกีารตรีาคาใหม่เกดิขึน้มา
ตัง้แต่แรก 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 อาคารและอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยสว่นหน่ึงถูกตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่
ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี านวนเงนิประมาณ 5,767 ล้านบาท 
(สว่นของบรษิทั : 5,767 ลา้นบาท) 
 
เครื่องจกัรที่ตดิตัง้ในโรงงานและอาคารโรงงานของบรษิทัตดิจ านองเป็นหลกัทรพัยท์ี่ใชค้ ้าประกนัเงนิกู้  (หน้ีสนิ
ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการทีช่ าระแลว้และปจัจุบนัอยูใ่นระหวา่งการไถ่ถอนหลกัทรพัยค์ ้าประกนั)  
 

15. ค่าผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายและหน้ีสินตามสญัญาร่วมด าเนินงาน 
 

บรษิทัมภีาระผูกพนัต้องช าระค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กนอ. ตามสญัญาเช่าที่ดนิและสญัญาร่วม
ด าเนินงานพฒันาพืน้ทีก่่อสรา้งท่าเทยีบเรอืเป็นจ านวน 57.09 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 56.21 ลา้นบาท)  
 
บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัในการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่ายและหน้ีสนิตามสญัญาร่วมด าเนินงานแก่ 
กนอ. มจี านวน 27.53 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 53.52 ลา้นบาท) ซึ่งในระหว่างปีไดช้ าระแลว้บางสว่นเป็น
จ านวนเงนิ 25.99 ลา้นบาท ตามหมายเหตุขอ้ 9 
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16. หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน - หน้ีสินจากการฟ้องร้อง 
 
บรษิัทมีหน้ีสนิที่เกิดจากการเป็นจ าเลยร่วมกบัธนาคารแห่งหน่ึง ในคดีความการประกวดราคาปุ๋ ยบ ารุงของ
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (“สกย.”) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 35.20 ลา้นบาท ซึ่ง
ทางธนาคารเรยีกช าระคนืจากบรษิทัเมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2558 บรษิทับนัทกึหน้ีสนิดงักล่าวในงบการเงนิ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวน 35.20 ลา้นบาท 
 

ในเดอืนมถุินายน 2559 บรษิทัไดม้กีารลงนามสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัธนาคารโดยบรษิทัตอ้งช าระหน้ีเงนิตน้
จ านวน 16.66 ลา้นบาท ใหค้รบถ้วนภายในระยะเวลา 4 เดอืน และบรษิทัไดจ้่ายช าระหน้ีสนิครบทัง้จ านวน เมื่อ
วนัที ่30 กนัยายน 2559  
 

บรษิทัไดร้บัการลดหน้ีและบนัทกึรายไดจ้ากการลดหน้ีจ านวน 18.54 ลา้นบาท เป็น “รายไดจ้ากการยกหน้ีสนิจาก
การฟ้องรอ้ง” ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

17. หน้ีสินภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
- คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 

 

ผลประโยชน์พนกังานทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยมดีงัน้ี  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558 
    
คา่จา้งและเงนิเดอืน 46,782  19,228 
คา่ใชจ้า่ยประกนัสงัคม 588  367 
เงนิสมทบ – โครงการสมทบเงนิ 1,874  1,001 

รวม 49,244  20,596 
 

- รายการเคลื่อนไหวส าหรบัส ารองหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มดีงัน้ี 
 
      (หน่วย : พนับาท) 
    งบการเงนิรวมและ                                       

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559 2558 
   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่1 มกราคม 5,287 4,384 
ตน้ทุนบรกิารปีปจัจุบนั 650 511 
ดอกเบีย้จา่ย 153 195 
การปรบัมลูคา่ – ผลขาดทุน (ก าไร) ตามหลกัคณิตศาสตร์   
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ประกนัภยัจาก 
- การเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทางการเงนิ (1,282) (87) 
- การปรบัปรงุจากประสบการณ์ 4,215 284 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 9,023 5,287 
   
ไมไ่ดจ้ดัตัง้เป็นกองทุนทัง้หมด 9,023 5,287 
 
ก าไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกิด
จากการเปลีย่นแปลงอตัราการขึน้เงนิเดอืนและคา่แรงและอื่นๆ ในการค านวณผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานแสดงไวภ้ายใตส้ว่นของผูถ้อืหุน้ 
 
 
 

- ขอ้สมมตหิลกัที่ส าคญัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่รายงาน ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : รอ้ยละ) 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558 
    

อตัราคดิลด 2.72  2.57   
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 4.46  3.05   
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์

ทีก่ าหนดไว ้(ปี) 9  10 
 

มลูคา่ปจัจุบนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ถกูวดัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการ 
 

- คา่ใชจ้า่ยในโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 
 
ผลก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่มมดีงัน้ี 
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558 
    
ตน้ทุนการบรกิารปีปจัจุบนั 650  511 
ดอกเบีย้จา่ยสทุธ ิ 153  195 
รวมคา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 803  706 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   109 

 

ต้นทุนการให้บรกิารในปจัจุบนัจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธจิะ
รวมอยูใ่นตน้ทุนทางการเงนิ 
 

- ผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของกลุ่มมดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559  2558 
    
ผลขาดทุน (ก าไร) ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจาก    
- การเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทางการเงนิ (1,282)  (87) 
- การปรบัปรงุจากประสบการณ์ 4,215  284 
รวมคา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,933        197 
 
คา่ใชจ้่ายทัง้หมดขา้งตน้จะถูกรวมอยูใ่นรายการทีจ่ะไดร้บัการจดัประเภทเป็นรายการใหมไ่มไ่ด ้ภายหลงัใน
การท าก าไรหรอืขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
- การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

 
การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจ
เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้ 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 ผลกระทบภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้

 งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (167) 
อตัราคดิลด (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 174 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ต่อปี) 164 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงลดลงรอ้ยละ 0.5 ต่อปี) (159) 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   110 

 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ผลประโยชน์พนกังานทีค่าดวา่จะจา่ยก่อนคดิลด มดีงัน้ี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 
 

 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
     
ภายใน 1 ปี                             - 
ระหวา่ง 2 – 5 ปี    8,340 
ระหวา่ง 6 – 10 ปี    4,710 
ระหวา่ง 11 – 15 ปี    1,428 

รวม    14,478 
 

18. ทนุเรือนหุ้น 
 

ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีต ิ 
 
18.1 อนุมตัิการซื้อและรบัโอนกิจการบางส่วนจากบรษิัท  เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั 

(“C&A”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบรษิัท โดยบรษิัทช าระค่าตอบแทนการซื้อและรบัโอนกิจการ
บางส่วนดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท  เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 1,768,106,235 หุน้ ในราคามูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.16 บาท คดิเป็นจ านวน
เงินรวม 282,896,997.60 บาท ส่งผลให้บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ วเป็นจ านวน 
1,359,791,320 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนดงักล่าวเมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2559 และไดร้บั
ช าระทุนจดทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ 2 มถุินายน 2559 ตามหมายเหตุขอ้ 13 

 
18.2 จากรายการทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ในหมายเหตุขอ้ 18.1 ทีป่ระชุมอนุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวเ้ดมิ

หุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งท าให้จ านวนหุ้นหลังการปรบัมูลค่าที่ตราไว้เปลี่ยนเป็น 
2,719,582,640 หุ้น โดยใช้วธิคี านวณคอื อตัราหุ้นเดมิ 3.125 หุ้นเป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งในกรณีที่มเีศษหุ้น
เหลอืจากการค านวณการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวด้งักลา่ว ใหป้ดัเศษหุน้ดงักล่าวขึน้เป็นหน่ึงหุน้เตม็ 
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
 
 
 

 
ตามมตทิี่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีติ
อนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิทัใหก้บับุคคลในวงจ ากดั จากเดมิทุนจดทะเบยีน 736.89 ลา้นบาท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 1,076.89 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่จ านวน 2,125,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.16 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2558 และได้รบัช าระทุนจดทะเบียน
เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2558 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเงนิมาช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีตามขอ้ตกลงการ

 มลูคา่ทีต่ราไวเ้ดมิ หลงัการปรบัมลูคา่ทีต่ราไว ้
จ านวนทุนจดทะเบยีน (หุน้) 8,498,695,750 2,719,582,640 
จ านวนทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ (บาท) 1,359,791,320 1,359,791,320 
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ปรบัโครงสร้างหน้ี (เจ้าหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิม) และได้ด าเนินการช าระหน้ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 28 
ธนัวาคม 2558 
 

19. ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่มอียู่ในระหว่างงวดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนัก โดยไดป้รบัจ านวนหุน้สามญัตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจ านวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวจ้ากมลูค่าหุน้ละ 0.16 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18 ซึง่ได้
ปรบัปรงุจ านวนหุน้สามญัโดยถอืเสมอืนวา่การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอ
รายงานจงึมผีลท าใหก้ าไรต่อหุน้เปลีย่นแปลง 
 
การจดัท างบการเงนิขึน้ใหมแ่ละผลกระทบต่อก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
 2559 

 
2558  

(ปรบัปรุงใหม)่ 
2559 

 
2558 

(ปรบัปรุงใหม)่ 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี – ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือ
หุ้นบริษทั (พนับาท) 

 
396,996 

 
80,267 

 
400,514 

 
(316,200) 

     
จ านวนหุน้สามญั (พนัหุน้)     
   ก่อนเพิม่ทุน  6,730,590 4,605,590 6,730,590 4,605,590 
หลงัเพิม่ทุน  1,768,106 2,125,000 1,768,106 2,125,000 

จ านวนหุน้สามญัจดทะเบยีน (พนัหุน้) - ราคาทีต่รา
ไว ้: 0.16 บาทต่อหุน้ 

 
8,498,696 

 
6,730,590 

 
8,498,696 

 
6,730,590 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) - 
ราคาทีต่ราไว ้: 0.16 บาทต่อหุน้ 

 
7,759,569 

 
4,628,877 

 
7,759,569 

 
4,628,877 

     
จ านวนหุน้สามญัจดทะเบยีน (พนัหุน้) - ราคาทีต่รา
ไว ้: 0.50 บาทต่อหุน้ 

 
2,719,583 

 
2,153,789 

 
2,719,583 

 
2,153,789 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) - 
ราคาทีต่ราไว ้: 0.50 บาทต่อหุน้ 

 
2,483,062 

 
1,481,241 

 
2,483,062 

 
1,481,241 

     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.16 0.05 0.16 (0.21) 
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20. กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
 

บริษัท บริษัทย่อย และพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความใน
พระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทั บรษิทัย่อย และพนักงานจะจ่ายเงนิสมทบและเงนิ
สะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพี น้ีบรหิารโดย บรษิทั 
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเอม็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ทัง้น้ี พนักงานทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุนฯ จะไดร้บัคนืเงนิที่
จา่ยสมทบและสว่นของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เมือ่พนกังานลาออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทุน  
 
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1.87  ลา้น
บาท และ 1.00  ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะของบริษัท : 1.87 ล้านบาท และ 1.00 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 
 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2559  2558  2559  2558 
        
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอื 
    และงานระหวา่งท า 

 
20,375 

  
438 

  
20,375 

  
438 

ซือ้สนิคา้ 620,261  807,123  620,261  807,123 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 70,886  71,029  70,886  46,888 
ขาดทุนจากสทิธกิารใชท้า่เทยีบเรอื            -  509,928              -              - 
เงนิเดอืน คา่แรงและผลประโยชน์

พนกังาน 
56,283  26,125  56,283  26,125 

คา่ธรรมเนียมวชิาชพี 15,575  8,244  15,184  7,934 
คา่ตอบแทนจา่ยใหก้ารนิคมอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย                                     64,902  62,003 
 

64,902 
 

62,003 
 

22. ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
   2559                        2558 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี                    -                - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    63,247 13,878 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ   (63,247) (13,878) 
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การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2558 
งบก าไร
ขาดทุน 

สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2559 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี :     

การตรีาคาสนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ 13,878 (6,289) 55,658 63,247 

 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทกึเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 
1 มกราคม 

2557 
งบก าไร
ขาดทุน 

สว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ 

31 ธนัวาคม 
2558 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี :     

การตรีาคาสนิทรพัยถ์าวรเพิม่ขึน้ 15,263 (1,385)       - 13,878 

 
ภาษเีงนิได ้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2559 2558 
   
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั                  -                  - 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่าง  
  ชัว่คราวทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (6,289) (1,385) 

รายไดภ้าษเีงนิได ้ (6,289) (1,385) 

   
ภาษีเงินได้ทีร่บัรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่   
จากสว่นเกนิทุนจากการตรีาคาสนิทรพัย ์ 55,658                  - 
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สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีย่งัไมไ่ดร้บัรู ้เกดิจากรายการดงัต่อไปนี้   
 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 2559 2558 
ผลแตกต่างชัว่คราว   
คา่เสือ่มราคา และคา่เผื่อการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิ 935,011 983,816 
ยอดขาดทุนยกไป 90,112 29,272 
อื่นๆ 2,305 1,498 

รวม 1,027,428 1,014,586 
 

ขาดทุนทางภาษจีะสิน้อายุในปี 2563 ผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษทีีย่งัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเกี่ยวกบัภาษี
เงนิได้ปจัจุบนันัน้ บรษิทัยงัมไิด้รบัรูร้ายการดงักล่าวเป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่บรษิทัจะมกี าไรทางภาษเีพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทางภาษดีงักล่าว 
 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เครื่องมอืทางการเงนิที่ส าคญัที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะแสดงรวมเงนิ
สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ลูกหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอื่น เงนิลงทุนในบรษิทั
ยอ่ย เงนิลงทุนระยะยาวอื่น เจา้หน้ีการคา้ รายไดร้บัลว่งหน้าจากการขายและใหบ้รกิาร ค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ค้างจ่ายและหน้ีสนิตามสญัญาร่วมด าเนินงานและตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงนิกู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างจ่าย
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั ส าหรบันโยบายการบญัชทีีบ่รษิทัใชใ้นการพจิารณาและวดัค่ารายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไว้
แลว้ในนโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง (หมายเหตุ 4) 

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งเกีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง 
ดงัน้ี 
 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากความเป็นไปไดท้ีลู่กคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทั
ย่อยได้ภายในก าหนดเวลาโดยปกติของการค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงน้ีบริษัทและบริษัทย่ อยได้ประเมิน
ความสามารถทางการเงนิของลกูคา้เป็นระยะๆ 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 
ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยเกิดจากการผนัผวนอย่างมากของอตัราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยไมไ่ดท้ าสญัญาเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 
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ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 
ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากทีคู่่สญัญาไมส่ามารถหรอืไมป่ระสงคจ์ะปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีใ่หไ้วก้บับรษิทั
และบรษิทัย่อย บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้นีโยบายในการป้องกนัความเสีย่งน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ
ของคูค่า้และจ ากดัการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อ 
 
มลูค่าตามบญัชขีองลกูหนี้ทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิสทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยั         
จะสญู เป็นมลูคา่สงูสดุทีเ่กดิจากความเสีย่งทางดา้นสนิเชื่อ 
 

มลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มลูคา่ยุตธิรรมหมายถงึ จ านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครือ่งมอืทางการเงนิกนัในขณะทีท่ ัง้สองฝา่ย
มคีวามรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเกี่ยวขอ้งกนั มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่ก าหนด กระแสเงนิสดคดิลด หรอืมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิ
แลว้แต่ความเหมาะสม 
 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยใชว้ธิกีารและสมมตฐิานดงัต่อไปนี้ในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ลกูหนี้การคา้ และลกูหน้ีอื่น มรีาคาตาม
บญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม เน่ืองจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหลา่น้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและเงนิลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งไมม่รีาคาขายในตลาด ไม่สามารถค านวณมลูค่ายุตธิรรมได้
อยา่งเหมาะสม 
 
เจา้หน้ีการคา้ รายไดร้บัล่วงหน้าจากการขายและใหบ้รกิาร มรีาคาตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบั
มลูคา่ยตุธิรรมเนื่องจากเครือ่งมอืทางการเงนิเหลา่น้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 

24. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รบัจากการขายสนิทรพัย์หรอืจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิในรายการที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปกตริะหวา่งผูร้ว่มตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูคา่ 
 
สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิวดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงนิโดยก าหนดล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยตุธิรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภทของมลูคา่ทีส่ามารถสงัเกตไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มสีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ
อยา่งเดยีวกนั 

• ข้อมูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอนันอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถอ้างอิงหรอื
เปรยีบเทยีบกนัไดโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม ส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนินัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถอา้งองิหรอืเปรยีบเทยีบกนัไดท้ีจ่ะน ามาใชก้บัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้ 
 

สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 



รายงานประจ าปี 2559 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)   116 

 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 
  ขอ้มลูระดบัที ่1  ขอ้มลูระดบัที ่2  ขอ้มลูระดบัที ่3 

สนิทรพัย ์       
อาคารและอุปกรณ์         -         -  581,267 

 

มูลค่ายุตธิรรมของทรพัยส์นิหลกัของบรษิทัประเมนิราคาโดยผู้เชี่ยวชาญอสิระ ซึ่งมกีารปรกึษาหารอืขอ้มู ลและ
สมมตฐิานที่ส าคญัที่ใชใ้นการประเมนินัน้กบัผูบ้รหิารอย่างใกลช้ดิ กระบวนการวดัมูลค่าและการเปลีย่นแปลงใน
มูลค่ายุตธิรรมไดร้บัการทบทวนจากคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน 

 
25. ส่วนงานด าเนินงาน 

 
รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มดีงัน้ี 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 2559 

 
 

2558 
(ปรบัปรงุใหม)่ 

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
 ขาย

ผลติภณัฑ์
เคมแีละ

บรกิารอื่นที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ใหบ้รกิาร
ทา่เรอืและ
คลงัสนิคา้ 

 
 

รวม 

ขาย
ผลติภณัฑ์
เคมแีละ

บรกิารอื่นที่
เกีย่วขอ้งกนั 

ใหบ้รกิาร
ทา่เรอืและ
คลงัสนิคา้ 

 
 

รวม 
       
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คม ี 867,497      - 867,497 1,018,867       - 1,018,867 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร      - 156,510 156,510      - 142,335 142,335 
ตน้ทนุขายผลติภณัฑเ์คม ี (648,066)      - (648,066) (860,242)       - (860,242) 
ตน้ทนุบรกิาร      - )48,063(  )48,063(       - (51,034) (51,034) 
ก าไรขัน้ต้น 219,431 108,447 327,878 158,625 91,301 249,926 
รายไดอ้ื่น      - 5,546 5,546      - 1,639 1,639 
รายไดจ้ากการยกหนี้สนิจากการฟ้องรอ้ง 18,539      - 18,539      -       -       - 
ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี้      -      -         - 258,290       - 258,290 
กลบัรายการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู      - 24,901 24,901 (2,020) 47,008 44,988 
กลบัรายการคา่เผือ่ตน้ทุนในการเคลื่อนยา้ยยปิซัม่ 247      - 247 30,966       - 30,966 
กลบัรายการคา่เผือ่ดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ 207,600 36,635 244,235      -       -       - 
กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจา่ยและหนี้สนิตาม

สญัญารว่มด าเนนิงาน      -      -         -      - 250,665 250,665 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (48,993)      - (48,993) (21,218)       - (21,218) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (63,782) (11,256) (75,038) (66,264) (9,036) (75,300) 
ขาดทุนจากภาระหนี้สนิค ้าประกนั      -      -         - (35,199)       - (35,199) 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุระยะยาวอื่น (302)      - (302)      -       -       - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสทิธกิารใชท้า่เทยีบเรอื      -      -         -      - (509,928) (509,928) 
คา่ใชจ้า่ยของโรงงานทีห่ยดุผลติ (80,690) (14,239) (94,929) (59,006) (8,046) (67,052) 
คา่ใชจ้า่ยจากการหยดุใชป้ระโยชน์ทา่เทยีบเรอื      - (15) (15)      - (40,972) (40,972) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
    ก่อนต้นทุนทางการเงิน 252,050 150,019 402,069 264,174 (177,369) 86,805 
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ตน้ทนุทางการเงนิ (4,349) (767) (5,116) (13,027) (1,776) (14,803) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 247,701 149,252 396,953 251,147 (179,145) 72,002 

รายไดภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,289     - 6,289 1,385     - 1,385 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 253,990 149,252 403,242 252,532 (179,145) 73,387 

       
รวมสินทรพัย ์ 870,921 153,692 1,024,613 400,803 70,730 471,533 

รวมหน้ีสิน (232,786) (41,080) (273,866) (299,548) (52,862) (352,410) 

 
อาคารและอุปกรณ์ของแต่ละสว่นงานเป็นสนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการด าเนินงานของส่วนงานนัน้ๆ สว่นสนิทรพัยอ์ื่นสว่น
ใหญ่ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลูกหนี้การคา้ ลูกหน้ีอื่น สนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยห์มุนเวยีน
อื่น เงนิลงทุนและสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 

 
ลกูค้ารายใหญ่  
บรษิทั ศกัดิศ์ร ีอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นลกูคา้ภายนอกรายใหญ่ของบรษิทั 
 

26. สญัญาระยะยาว 
 
26.1 บรษิทัท าสญัญาเช่าที่ดนิเพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้โรงงานกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็น

ระยะเวลา 30 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่18 กนัยายน 2535 ถงึวนัที ่17 กนัยายน 2565 โดยจา่ยคา่เชา่ดงัต่อไปนี้ 
 

  ลา้นบาท (ต่อปี) 
   
ปีที ่1   - ปีที ่10  22.3 
ปีที ่11 - ปีที ่17  24.5 
ปีที ่18 - ปีที ่20  20.4 
ปีที ่21 - ปีที ่30  22.5 

 
26.2 บรษิทัท าสญัญารว่มด าเนินงานพฒันาพืน้ทีท่่าเทยีบเรอืจาก กนอ. และไดต้กลงจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

เริม่ตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน 2539 ดงัน้ี 
 

  ลา้นบาท (ต่อปี) 
   
ปีที ่1   - ปีที ่10  15.4 
ปีที ่11 - ปีที ่20  18.7 
ปีที ่21 - ปีที ่30  23.2 

 
26.3 ตัง้แต่เริม่เปิดด าเนินการ บรษิทัตอ้งจา่ยคา่สนิคา้น าเขา้หรอืสง่ออกผ่านท่าเรอืในอตัรา 6.1 บาทต่อตนัของ

สนิคา้น าเขา้หรอืสง่ออกแลว้แต่กรณีตามจ านวนสนิคา้ทีผ่่านท่าจริง อตัราดงักล่าวจะเพิม่ขึน้ปีละรอ้ยละ 4 
ของอตัราค่าผ่านท่าในปีที่ผ่านมา และนับตัง้แต่ปี 2545 หากสนิค้าผ่านท่าน้อยกว่า 700,000 ตนัต่อปี 
บรษิทัจะตอ้งจา่ยคา่สนิคา้น าเขา้หรอืสง่ออกตามจ านวนเทา่กบัสนิคา้ผา่นทา่ 700,000 ตนัต่อปี 
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27. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้   
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

27.1 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารออกหนงัสอืค ้าประกนัจ านวน 19.54 ลา้นบาท 
 
27.2 บรษิทัมภีาระผูกพนัต้องช าระค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กนอ. ตามสญัญาเช่าที่ดนิและสญัญา

รว่มด าเนินงานพฒันาพืน้ทีก่่อสรา้งท่าเทยีบเรอืตามระยะเวลาทีเ่หลอื เป็นจ านวนเงนิประมาณ 412.53 ลา้น
บาท  

 
27.3 บรษิทัมภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารกบับรษิทัแห่งหนึ่งโดยมคี่าเช่าที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า

ด าเนินงานทีม่อียูใ่นปจัจุบนั ดงัน้ี 
 

ปี  บาท 
   

ไมเ่กนิหนึ่งปี  4,200,000 
เกนิหนึ่งปีแต่ไมเ่กนิหา้ปี  2,550,000 

รวม  6,750,000 
 

27.4 บรษิทัมภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวชิาชพีให้กบับรษิทัที่ปรกึษาทางการเงนิแห่งหน่ึง จ านวน
เดอืนละ 0.2 ลา้นบาท จนถงึเดอืนทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัเขา้ท าการซื้อขาย และเมื่อ
หุน้ของบรษิทัไดร้บัอนุมตัใิหก้ลบัเขา้ท าการซือ้ขายจะตอ้งช าระอกี จ านวน 1 ลา้นบาท 
 

27.5 บรษิัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายแห่งหน่ึง จ านวน 0.6 ล้านบาท ตัง้แต่เดือน 
มนีาคม 2560 จนถงึวนัทีห่ลกัทรพัยข์องบรษิทัไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหก้ลบั
เขา้ท าการซือ้ขาย 

 
27.6 บรษิทัมภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายค่ารกัษาความปลอดภยัตามสญัญาเริม่ต้นตัง้แต่ 1 มถุินายน 2559 จนถงึ 

31 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวนเงนิ 345,679 บาทต่อเดอืน 
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28. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
 

บรษิทัไดม้กีารจดัประเภทรายการบญัชบีางรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัใหมเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บัญชีในปีปจัจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทดังกล่าวมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี้ 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ ตามทีเ่คยรายงานไว ้
   
สนิทรพัยข์องการด าเนินงานทีย่กเลกิ                   - 51,668 
สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 25,083                   - 
เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 21,110                   - 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 4,875                   - 
สนิทรพัยอ์ื่น 600                   - 
 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ ตามทีเ่คยรายงานไว ้
   
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คม ี 1,018,867 896,779 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 142,335 142,828 
ตน้ทุนขายผลติภณัฑเ์คม ี 860,242 790,441 
ตน้ทุนบรกิาร 51,034 34,326 
รายไดอ้ื่น 1,639 78,637 
กลบัรายการคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 44,988                 - 
กลบัรายการคา่เผื่อตน้ทุนในการเคลื่อนยา้ยยปิซัม่ 30,966                 - 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 21,218 20,599 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 75,300 51,574 
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั                 - 1,316 
คา่ใชจ้า่ยของโรงงานทีห่ยุดผลติ 67,052 100,822 
ตน้ทุนทางการเงนิ 14,803 4,712 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 ตามทีจ่ดัประเภทใหม ่ ตามทีเ่คยรายงานไว ้
   
รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑเ์คม ี 1,018,867 896,779 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 144,955 145,448 
ตน้ทุนขายผลติภณัฑเ์คม ี 860,242 790,441 
ตน้ทุนบรกิาร 51,034 34,377 
รายไดอ้ื่น 1,266 31,309 
กลบัรายการคา่เผื่อตน้ทุนในการเคลื่อนยา้ยยปิซัม่ 30,966                 - 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 21,218 20,599 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 74,296 50,571 
คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,383 22,679 
คา่ใชจ้า่ยของโรงงานทีห่ยุดผลติ 67,052 100,822 
ตน้ทุนทางการเงนิ 14,283 4,193 
 

29. การฟ้องร้อง 
  

ในปี 2559 บรษิทัถูกฟ้องเป็นจ าเลยจากอดตีพนักงานของบรษิทั เพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการเลกิจ้าง เป็น
จ านวนเงนิ 8.49 ลา้นบาท คดดีงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาของศาล ทัง้น้ีบรษิทัไมไ่ดม้กีารตัง้ส ารองค่า
ความเสยีหายที่อาจเกดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าว เน่ืองจากฝ่ายบรหิารพจิารณาแล้วว่าเป็นการฟ้องรอ้งที่ไม่
เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย  
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คดดีงักล่าวขา้งตน้ยงัไมม่ขีอ้ยตุ ิ
 

30. การอนุมติังบการเงิน 
 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัเมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2560 
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