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สารจากประธานกรรมการ  

ปี 2561 บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงและขั้นตอนด ำเนินกำรเพื่อขอพน้เหตุอำจถูก
เพิกถอนครบถว้น และตลำดหลกัหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุมติัให้บริษทัพน้เหตุอำจถูกเพิกถอนและอนุญำตให้หลกัทรัพย์
ของบริษทัเร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใตก้ลุ่มอุตสำหกรรมสินคำ้อุตสำหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เม่ือวนัท่ี 
15 มิถุนำยน 2561 ซ่ึงเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีบริษทัก ำหนดไว ้โดยจะเห็นควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรท่ี จดัโครงสร้ำงทุน จดักำร
ดำ้นบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งรอบดำ้น ด ำเนินธุรกิจตำมแผน และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือน ำพำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยท่ีเจริญรุ่งเรือง
ในอนำคต   ดว้ยควำมร่วมมือของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดบั จึงส่งผลให้บริษทักำ้วขำ้มผ่ำน
อุปสรรคต่ำงๆ มำไดด้ว้ยดี โดยบริษทัเน้นกำรด ำเนินธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ ให้บริกำรคลงัสินคำ้ ให้บริกำรดำ้นโลจิ
สติกส์และคลงัสินคำ้เหลว และให้บริกำรท่ำเทียบเรือ เป็นส ำคญั 

ในปี 2562 บริษทัด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแผนธุรกิจต่อเน่ืองจำกเดิม และมีแผนระยะยำวในธุรกิจท่ีมีศกัยภำพท่ีจะ
เพิ่มมูลค่ำของกิจกำรให้เติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเน้นกำรพฒันำปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เดิมมำใชใ้ห้เกิดประโยชน์เต็มท่ี ลด
ภำระท่ีไม่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนและลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ท่ีสร้ำงคุณค่ำให้กบัองค์กร และย  ้ำเน้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ท่ีมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
เพื่อที่บริษทัจะไดเ้ติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและยัง่ยืน ทั้งน้ีบริษทัมีกำรใชเ้คร่ืองมือประเมินระดบัควำมเป็นไปไดข้องโครงกำร
ต่ำงๆ ก่อนกำรลงทุน ซ่ึงจะช่วยควบคุมและจ ำกดัควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ 

สุดทำ้ยน้ี ในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั  ผมใคร่ขอขอบพระคุณ ท่ำนผูถื้อหุ้น นักลงทุน ลูกคำ้ สถำบนักำรเงิน ท่ีได้
ให้ควำมร่วมมือกบับริษทัดว้ยดีเสมอมำ ทั้งน้ีคณะกรรมกำรมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ
ทุ่มเทก ำลงัควำมสำมำรถ ที่จะน ำพำบริษทัให้เจริญกำ้วหน้ำยิ่ง ๆ ข้ีนไป และหวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผูถื้อหุ้นทุกท่ำนจะไดก้ำ้วไป
ขำ้งหน้ำพร้อมๆ กบับริษทัตลอดไป 

 

                                                             พลเอก       

        มนตรี สงัขทรัพย ์
        ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ ผูท้รงคุณวฒิุ  จ ำนวน 3 
ท่ำน  และมีคุณสมบัติครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฏบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงจดัท ำตำมแนวทำงและขอ้ก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.)   โดยมี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑำ  เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ    นำงอำรีย ์เติมวฒันำภกัดี   และนำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระและเท่ียงธรรม ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั และตำมกฏบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  และทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัโดยผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี ซ่ึงไดส้อบทำน
ให้บริษทัปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้   และมีระบบบริหำรควำมเส่ียงและ
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเพียงพอ   รวมทั้งดูแลใหผู้บ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมนโยบำยของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริตและควำม
รับผิดชอบ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย      

ในปี 2561  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทั้ งส้ิน 6  คร้ัง   โดยมีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ประชุมครบองค์
ประชุมทุกคร้ัง    ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับปี 2561 ไดด้งัน้ี   

1.   การสอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องงบ
กำรเงิน  และงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษทั  ทั้ งรำยไตรมำสและ
ประจ ำปี 2561  โดยประชุมร่วมกบัฝ่ำยจัดกำร และผูส้อบบัญชี   สอบทำนประเด็นท่ีมีสำระส ำคญั  สอบทำนควำม
เหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  และกำรใชดุ้ลยพินิจตำ่งๆ ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน  เพื่อใหก้ำรจดัท ำงบกำรเงิน
และกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทั เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำร
บญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีควำมเช่ือถือได ้โปร่งใส และทนัเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
เป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บกำรเงิน   ทั้งน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี เป็นกำรเฉพำะ 1 คร้ัง
โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วม  เพ่ือหำรือเก่ียวกบัแผนกำรสอบบญัชี ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี และกำรแสดง
ควำมเห็นของผูส้อบบญัชี โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรน ำเสนอขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ  

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
สอบทำน ก ำกบัดูแล และใหค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ของบริษทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส  โดยยดึหลกัควำมสมเหตุสมผล ควำมโปร่งใส  กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอเป็น
ปกติทำงธุรกิจ  และประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่ฝ่ำยจดักำรไดต้ดัสินใจท ำรำยกำร
ดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั ดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทัว่ไป  โดยมีเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ ดว้ยรำคำ
ท่ีสมเหตุสมผล และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำกลำงของตลำดในธุรกิจนั้ นๆ แล้ว  รวมทั้ งมีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศอยำ่งครบถว้นและเพียงพอ 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมกำรบริษทั  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และฝ่ำยจดักำร ไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประเมินทั้งปัจจยัภำยในและภำยนอก  โอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบ และ
จดัท ำแผนกำรจดักำรควำมเส่ียง  เพ่ือป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้    ทั้ งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั  ผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบัญชีของบริษทั  ซ่ึงสำมำรถ
เช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยใน  โดยใชแ้บบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  และผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี   ซ่ึงไม่พบ
ประเด็นหรือขอ้บกพร่องท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั   ตลอดจนฝ่ำยจดักำรไดด้ ำเนินกำรปรับปรุง
แกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ผูส้อบบญัชี และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอยำ่งต่อเน่ือง   ซ่ึง
สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 

5.  การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบติังำนของบริษทัให้ด ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้หลักบรรษัทภิบำล  เป็นไปตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์  กฏระเบียบของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  โดยเฉพำะในเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  เพื่อให้
มัน่ใจว่ำบริษัท มีกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม  และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำรสนเทศอยำ่งครบถว้นเพียงพอ 

6. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็น
อิสระ และมีหนำ้ท่ีรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยกำรสอบทำนกฏบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  พิจำรณำ
อนุมติัแผนงำนตรวจสอบภำยใน ควำมเหมำะสมของงบประมำณรำยจ่ำย  รวมทั้งอตัรำก ำลงัคน เป็นประจ ำทุกปี  
และสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนท่ีอนุมติัไว ้  พิจำรณำประเด็นจำกกำรตรวจสอบท่ีมีนัยส ำคญัและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบตรวจสอบภำยใน รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมขอ้เสนอแนะอยำ่งสม ่ำเสมอทุกไตรมำส   

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอ
ค่ำตอบแทนของผู ้สอบบัญชีประจ ำปี  2562 โดยได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชี   ทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบ  ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีตำมจรรยำบรรณของผูป้ระกอบ
วชิำชีพบญัชี  และขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  รวมทั้งคุณภำพของ
งำนสอบบญัชีในรอบปีท่ีผ่ำนมำ   และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี    จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั   เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562   

สรุปในภำพรวมปี 2561  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครบถว้น  โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ  ควำมระมดัระวงั ควำมรอบคอบ และควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ  ในกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนของบริษทั  ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อยำ่งสร้ำงสรรค ์ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษทัไดร้ำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินในสำระส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ   มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ มี
ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ  รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ
อยำ่งครบถว้น                                                                                             
 
 

     รศ.ดร.เสรี วงศม์ณฑา 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 

  
พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี
ประธำนกรรมกำร /  

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 

 

 

                     

                      
นายศุภกจิ ดุลยพชิช์ นายยงยศ ปาละนิตเิสนา 

กรรมกำร /  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  

 
 

 

 
 

 
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข นายวบูิลย์ รัศมไีพศาล 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายกจิจา สมญัญาหิรัญ 

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
 
 

 

 
 

 
นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

 

 
 

 
นายสุมติร เพชราภิรัชต์ นางอารีย์ เตมิวฒันาภักด ี

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
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ประวตัแิละประสบการณ์การท างาน 

1. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์                                               
(ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง) 

 
การศึกษา 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้ รุ่นท่ี 20 
ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต (กำรทหำร) ปี 2539 
ประกาศนียบัตร 
โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก หลกัสูตรประจ ำชุดท่ี 61 
วิทยำลยักำรทพับก รุ่นท่ี 39 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (องักฤษ) รุ่นปี 2541 
วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร รุ่น 44 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน รุ่นท่ี 9 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

-Director Certification Program 261/2018 
-Role of the Chairman Program 16/2007 
-Advanced Audit Committee Program 30/2018 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
2561: ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั สตำร์เฟล็กซ์ จ  ำกดั 
2560-ปัจจุบนั: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั 
เอน็ พี มำรีน จ ำกดั 
2553-ปัจจุบนั: ปรึกษำประธำนกรรมกำร กลุ่ม บริษทั เอสซี กรุ๊ป 
2554-ปัจจุบนั: ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทศัน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
ประวตัิการท างาน 
2556 – 2558: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ บริษทั บี จิสติกส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)) 
 

2. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี                                           
(รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บณัฑิต สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประกาศนียบัตร 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

-Directors Accreditation Program 28/2004,                          
-Directors Certification Program 53/2005,                           
-Financial Statement for Directors 17/2005 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
2549-ปัจจุบนั: ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เอน็เอฟซี จ  ำกดั (มหำชน) 
2549-ปัจจุบนั: ประธำนกรรมกำร บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั  
2528-ปัจจุบนั: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
กลุ่มบริษทั เอส ซี  กรุ๊ป 

- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั        -  บริษทั ลิควิดแก๊ส ซพัพลำย จ ำกดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั                -  บริษทั ซีนำ ออฟชอร์  จ  ำกดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ำกดั   - บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ำกดั 
-  บริษทั เอน็พี มำรีนโลจิสติกส์ จ  ำกดั    -  บริษทั เอส ซี สิรภทัรจ ำกดั 
-  บริษทั สตรำทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ำกดั      -  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ำกดั   -  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ำกดั 
-  บริษทั พีเคอำร์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั          -  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิจ จ  ำกดั 
-  บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

    -  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ  ำกดั 
2542-ปัจจุบนั  - กรรมกำร บริษทั รุ่งนที จ  ำกดั 
ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั 
ปัจจุบนั  - ประธำนกรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั 
ปัจจุบนั  -ประธำนกรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซีที จ  ำกดั 
ประวตัิการท างาน 
2558-2560: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ไทย ไปป์
ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ำกดั  
2538-2560: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั เอน็ พี 
มำรีน จ ำกดั  
2556-2559: รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรกำรบริหำร บริษทั บี จิ
สติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)) 
2555-2560: ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั นิโค
ทรำนส์ สยำม จำกดั (เดิมช่ือ บจ.เอ เอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 
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3. นายศุภกจิ ดุลยพชิช์                                             
(กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง) 

การศึกษา 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประกาศนียบัตร  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
-Directors Accreditation Program 66/2007 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
ขำ้รำชกำรบ ำนำญ กรมศุลกำกร                                         
(เกษียณอำยรุำชกำรเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2548) 
ประวตัิการท างาน 
2556-2558: กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั บี จิสติกส์ จ  ำกดั 
(มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นายยงยศ ปาละนิตเิสนา                                         
(กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง) 

การศึกษา 
ปริญญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑิต  Central State University, Oklahoma USA. 
ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประกาศนียบัตร  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program 42/2005 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั:  กรรมกำร บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั 
ปัจจุบนั: ท่ีปรึกษำ บริษทั STAKE INTERNATIONAL 
BANGKOK จ ำกดั 
ปัจจุบนั: กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ภทัร
เฮำ้ส์ แอนด ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ำกดั (มหำชน) 
ประวตัิการท างาน 
2555-2560:  ท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำร บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ำกดั 
2556-2558: กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั บี จิสติกส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน)) 
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5.   ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข                                           
(กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง) 

การศึกษา                 
ปริญญำเอก สำขำกำรจดักำรกำรส่ือสำร  หลกัสูตรกำรจดักำรดุษฎี
นิพนธ์บณัฑิต มหำวิทยำลยัรำชภฎัสวนดุสิต 
ปริญญำโท สำขำวิชำธุรกิจอุตสำหกรรม สถำบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลำ้พระนครเหนือ 
ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประกาศนียบัตร 
หลกัสูตรนกับริหำรระดบัสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสงัคม” (นมธ.) รุ่นท่ี 1 
หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (หลกัสูตร 
ปรอ.) รุ่นท่ี 24 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร สถำบนัวิชำกำร
ป้องกนัประเทศ 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 11 สถำบนั
วิทยำกำรตลำดทุน 
หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรับ
นกับริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 10 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

-Director Certification Program 53/2005, 66-67/2005 
-Director Accreditation Program  28/2004 
-Audit Committee Program 5/2005 
-Director Diploma Examination 18/2005  
-Monitoring the System of Internal Control and Risk --
Management Current Issue Seminar 1/2008 
-Monitoring the Internal Audit Function 3/2008 
-Role of the Chairman Program 18/2008 
-Improving the Quality of Financial Report 5/2007 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบนั: กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระบริษทั บี
กริม เพำเวอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 
2559-ปัจจุบนั: ป ระธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
บริษทั นำมยง เทอร์มินลั จ  ำกดั (มหำชน) 
2558-ปัจจุบนั: ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ำกดั 
2556-ปัจจุบนั: ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บริษทั เอเอม็ซี เมดิคอล
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
ประวตัิการท างาน 
2553-2556: กรรมกำรบริหำร บริษทั เฮลซ์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
2550-2558: ประธำนกรรมกำรสรรหำรและพิจำรณำค่ำผลตอบแทน 
และ กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั อีเอม็ซี จ  ำกดั (มหำชน) 
2547-2556: กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ศูนยก์ำรได้
ยนิดีเมด จ ำกดั 
2547-2556: กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ดุสิตเมด จ ำกดั 

6.   นายวบูิลย์ รัศมไีพศาล                                 
(กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง) 

การศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
ประกาศนียบัตร 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

- Directors Accreditation Program 28/2004  
- Directors Certification Program 147/2011  
- Role of the Compensation Committee 13/2011  
- Monitoring Fraud Risk Management 8/2012  
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012  
- Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 
- Monitoring system of Internal Control and Risk Management 13/2012 
- Audit Committee Program 41/2012  
- Anti-Corruption for Executive Program 13/2014  
- Role of the Chairman Program 35/2014 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
2558-ปัจจุบนั: กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษทั อนนัดำ    
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั (มหำชน) 
2552-ปัจจุบนั: กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ส ำนกังำน วรัชญ์
ไพศำล จ ำกดั 
2552-ปัจจุบนั: กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั เอลเทคพำวเวอร์
(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
ประวตัิการท างาน         
2554-2558: บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ำกดั 
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7.  นางบงกช รุ่งกรไพศาล                                         
(กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ) 

การศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประกาศนียบัตร 
-Directors Accreditation Program 28/2004 
-Company Secretary Program 74/2016 
-Director Certification Program 147/2011 
 -Role of the Compensation Committee 13/2011 
-Advance Audit Committee Programs 12/2012 
-Role of the Chairman Program 35/2014 
-Audit Committee Program 41/2012 
-Monitoring Fraud Risk Management 8/2012 
-Monitoring the Quality of Financial Reporting 16/2012 
-Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 
-Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management  13/2012 
-Anti-Corruption for Executive Program 13/2014 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั:รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดำ้นกำรเงิน และกรรมกำร 
บริษทั เอน็เอฟซี จ  ำกดั (มหำชน)                                
2549-ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั 
2552-ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั เอลเทค พำวเวอร์ จ  ำกดั 
2556-ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั บริษทั เทคนอร์ จ  ำกดั 
2552-ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั ส ำนกังำนวรัชญไ์พศำล จ ำกดั 
ปัจจุบนั:กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กลุ่มบริหำรองคก์ร
กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 
ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั 
ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ  ำกดั 
ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซีที จ  ำกดั 
ประวตัิการท างาน         
2556 -2559: กรรมกำร บริษทั ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท ์จ ำกดั 
2556-2558: กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรบริษทั บี จิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง 
เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) 
2554-2558: กรรมกำร บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ำกดั 
 
 
 
 
 
 

8. นายกจิจา สมญัญาหิรัญ  
    (กรรมการ / กรรมการบริหาร) 
การศึกษา  
ปริญญำตรีบญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบัตร 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

-Director Accreditation Program  112/2014 
-Company Secretary Program 10/2005                      

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน   
ปัจจุบนั: ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบริหำรองคก์ร  
บริษทั เอน็เอฟซี จ  ำกดั (มหำชน) 
ปัจจุบนั: ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ทรัพยำกรบุคคลองคก์ร  
กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป  
ประวตัิการท างาน 
2556-2558: กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร บริษทั บี จิ
สติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ  บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล 
จ ำกดั (มหำชน)) 
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9.  นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี                                
(กรรมการ / กรรมการบริหาร) 

การศึกษา 
ปริญญำตรี  กำรบริหำรกำรปกครอง มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประกาศนียบัตร 
Directors Accreditation Program 132/2016 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั: รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดำ้นกำรคำ้ และปฎิบติักำร 
บริษทั เอน็เอฟซี จ  ำกดั (มหำชน) 
ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ  ำกดั 
ปัจจุบนั: กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เอน็เอฟซีที จ  ำกดั 
ปัจจุบนั: กรรมกำร บริษทั - บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั 
 ปัจจุบนั: กรรมกำรและ รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยพฒันำ
ธุรกิจ และกำรร่วมทุน กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 

- บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ำกดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ  ำกดั 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั 
- บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ำกดั 

   - บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
- บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จกัด 

    - บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ดอกร์ยำร์ด จ  ำกดั 
- บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
- บริษทั พี เคอำร์โลจิสติกส์ จ  ำกดั 
- บริษทั สตรำทิจิค พอร์ทลิงค ์จ  ำกดั 
- บริษทั ลิควิด แก๊ส ซพัพลำย จ ำกดั 
-  บริษทั เอส ซี สิรภทัรจ ำกดั 

2557 -ปัจจุบนั: กรรมกำรบริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ  ำกดั 
ประวตัิการท างาน         
2557 -2560: กรรมกำรบริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา                                    
(กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา 
Ph.D.(Journalism) เนน้ส่ือสำรกำรเมือง 
Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA 
Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern 
University Evanston, USA 
Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, 
Seattle USA 
ศิลปศำสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและ
ภำษำต่ำงประเทศ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั: ประธำนกรรมกำร หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่     
ปัจจุบนั: อำจำรยป์ระจ ำ วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัพะเยำ  
 วิทยำเขตกรุงเทพ 
ประวตัิการท างาน         
2559-2561: รักษำกำรคณบดีวิทยำลยักำรจดักำร บณัฑิตวิทยำลยั 
มหำวิทยำลยัพะเยำ วิทยำเขตกรุงเทพ 
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11. นายสุมติร เพชราภิรัชต์                                             
(กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา  
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สถำบนับณัฑิตพฒัน บริหำร
ศำสตร์ 
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
2531-ปัจจุบนั: กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ชยัรัชกำร (กรุงเทพ) จ  ำกดั 
2531-ปัจจุบนั: กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โตโยตำ้ ชยัรัชกำร จ ำกดั 
2552 -ปัจจุบนั: กรรมกำรศูนยเ์พ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
2552 -ปัจจุบนั: คณะท่ีปรึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิต 
พฒันบริหำศำสตร์ 
2554-ปัจจุบนั: คณะกรรมกำรจริยธรรมในงำนวิจยั มหำวิทยำลยัหวัเฉียว 
2554 -ปัจจุบนั: คณะกรรมกำรบริหำร คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ 
2556 -ปัจจุบนั: นำยกสมำคมนกัศึกษำเก่ำ สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ในพระบรมรำชูปถมัภ ์
2556 -ปัจจุบนั: คณะกรรมกำร มูลนิธิสมัมำชีพ 
2557 -ปัจจุบนั: ผูป้ระนีประนอม ศำลจงัหวดัสมุทรปรำกำร 
2558 -ปัจจุบนั:  กรรมกำรสภำสถำบนั สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
ประวตัิการท างาน        
2558: กรรมกำร สภำสถำบนัผูท้รงคุณวฒิุของสถำบนับณัฑิตพฒันบ
ริศำสตร์ 
2558: กรรมกำร หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบริ
หำรศำสตร์ 
2558: นำยกสมำคม สมำคมนกัศึกษำเก่ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
2558: กรรมกำร สมำคมศิษยเ์ก่ำ โรงเรียนอสัสมัชญั ศรีรำชำ 
2557: กรรมกำร สมำคมนกัศึกษำเก่ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. นางอารีย์ เตมิวฒันาภกัด ี 
(กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ) 

การศึกษา 
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ประกาศนียบัตร 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

-Directors Accreditation Program112/2014 
-Company Secretary Program 26/2008 
-Audit Committee Program 22/2008 
-Board Reporting Program 4/2010 
-Effective Minutes Taking 18/2010 
-Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 
-Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010 

Laundering office of Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 
หลกัสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office 
หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงสถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 1 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจุบนั: รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ฝ่ำยก ำกบัและตรวจสอบภำยในและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
ประวตัิการท างาน         
2557 – 2561:กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบบริษทั บี จิ
สติกส์ จ  ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั 
(มหำชน)) 
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ข้อมูลทัว่ไป 

 
 

        ช่ือบริษทั : บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

        ช่ือภำษำองักฤษ : NFC Public Company Limited 

        ช่ือยอ่ : NFC 

        เลขทะเบียนบริษทั 

        ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

: 

: 

0107538000495  (เดิม บมจ.572) 

หุน้สำมญั 1,087,833,056 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท  
        ทุนจดทะเบียน  : 897,462,271.50 บำท 
        ทุนช ำระแลว้ : 815,874,792.00 บำท 

        ประเภทธุรกิจ : 1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์  
2. กำรใหบ้ริกำร 

        ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ ณ ปัจจุบนั 
         

: เลขท่ี 88 อำคำร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพำร์คแลนด ์ 
(บำงนำ-ตรำด กม.5) แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กทม. 10260 
โทร.(02) 348-0580-6โทรสำร (02) 348-0578-9 
Website: www.nfc.co.th 

        ท่ีตั้งโรงงำน และคลงัสินคำ้ : 
 
: 

1. เลขท่ี 2 นิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ ถนนไอ-สอง  ต ำบลมำบตำพดุ       
อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

2. เลขท่ี 9/25 หมู่ท่ี 4 ต ำบลบึงยีโ่ถ อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี 12130 
 : 3. เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2  ถนนสุรำษฎร์-ปำกน ้ ำ ต ำบลบำงกุง้                             

อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เลขท่ี  93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร.(02) 009-9000 โทรสำร (02) 009-9999 

        ผูส้อบบญัชี : นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์             ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3759 
นำย จิโรจ ศิริโรโรจน์               ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5113 
นำงสำว กรรณิกำร์ วภิำณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7305 

  บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
เลขท่ี 138 อำคำรบุญมิตร ชั้น 6 หอ้ง บี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก 
กรุงเทพฯ 10500  
โทร. (02) 634-2484-6 โทรสำร (02) 634-2668   
Website:  http://www.karinaudit.co.th 
 

 
 

  

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

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย  
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั และกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ กำรให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์
และคลงัสินคำ้เหลว กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

บริษัทเร่ิมก่อตั้ งคร้ังแรกใช้ช่ือว่ำ บริษัท ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2525 (ภำยใต้โครงกำรปุ๋ย
แห่งชำติของทำงภำครัฐบำล) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อท ำกำรผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพื่อทดแทน
กำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ มีท่ีตั้งของโครงกำรอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดจงัหวดัระยอง และมีทุนจดทะเบียน
เร่ิมแรกจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

ต่อมำปี 2536 บริษทัไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยปุ๋ยเขำ้สู่ตลำดโดยกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีส ำเร็จรูปมำจ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ 
“ปุ๋ยแห่งชำติ” เพื่อเป็นกำรสร้ำงฐำนกำรตลำดในระยะแรกก่อนท่ีบริษทัจะท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยจำกโรงงำนของบริษทั 
บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 2,250 ลำ้นบำท เป็น 4,000 ลำ้นบำท และไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 
13 ตุลำคม 2538 โดยใช้ช่ือว่ำ บริษัท ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) และหลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหำคม 2539 

ปี 2538 บริษทัไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงโรงงำนและมีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จในเดือนเมษำยน 2540  แต่ผูรั้บเหมำก่อสร้ำง
ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ตำมก ำหนดสัญญำ ประกอบกับรัฐบำลประกำศลดค่ำเงินบำท มีผลกระทบต่อตน้ทุนและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนก่อใหเ้กิดผลขำดทุนในกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งสภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำซ่ึงเป็นปัญหำกบัทุก
ประเทศทัว่โลกนบัแต่ปี 2541 บริษทัจึงไดป้ระสบปัญหำกำรขำดสภำพคล่องอยำ่งต่อเน่ือง เป็นผลท ำให้บริษทัมีฐำนะกำรเงิน
ตำมงบกำรเงินประจ ำปี 2545 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2545 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้มีค่ำ
ต ่ำกวำ่ศูนย ์จึงเขำ้ข่ำยเหตุแห่งกำรเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ จนกระทัง่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำรของศำลลม้ละลำยกลำงในปี 2546 

ปี 2547 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทุนและปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมท่ีก ำหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจกำร โดยในแผน
ฟ้ืนฟูกิจกำรมีกำรเพ่ิมทุนจำกผูร่้วมทุนใหม่ จ ำนวน 10 รำย เป็นเงิน 1,838 ลำ้นบำท ซ่ึงนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นหน่ึงใน
ผูร่้วมทุนรำยใหม่ ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงทุนและโครงสร้ำงหน้ี ส่งผลให้กำรฟ้ืนฟูกิจกำรเป็นผลส ำเร็จในเดือนกนัยำยน 
2547 นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” 

ปี 2548 บริษทัประสบปัญหำเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยเคมีช ำรุดทรุดโทรมมำก ผลิตสินคำ้ออกมำมีคุณภำพไม่สม ่ำเสมอ 
ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจักรหลกั ท ำให้บริษทัตอ้งหยุดผลิตปุ๋ยเคมีจำกเคร่ืองจกัรหลกัเป็นกำร
ชัว่ครำวในช่วงตน้ปี 2549 ท ำให้บริษทัมีฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินประจ ำปี 2550 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี 
ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้มีค่ำต ่ำกวำ่ศูนย ์และผูส้อบบญัชีไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั เป็นเวลำติดต่อกนัตั้งแต่ปี 
2550 จนถึงปี  2557 

ปี 2551 บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำง เน่ืองจำกประสบปัญหำจำกสภำพโรงงำนท่ีช ำรุด
ทรุดโทรม และมีกำรประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ซ่ึงพบวำ่รำคำประเมินสุทธิต ่ำกวำ่มูลค่ำทำงบญัชี บริษทัจึงตอ้งบนัทึกผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น ส่งผลให้บริษทัมีหน้ีสินมำกกว่ำทรัพยสิ์น และปี 2552 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจกำรของบริษทั และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูท้  ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร อยำ่งไรก็ตำม เจำ้หน้ีรำยหน่ึงของบริษทัไดย้ื่นคดัคำ้นกำรฟ้ืนฟู
กิจกำรของบริษทัต่อศำลลม้ละลำยลำง ซ่ึงศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำแลว้มีค ำสั่งยกค ำร้อง เจำ้หน้ีรำยดงักล่ำวจึงไดอุ้ทธรณ์
ค ำสัง่ยกค ำร้องดงักล่ำวต่อศำลฎีกำ  
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ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือใหเ้หตุแห่งกำรเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ หมดไป 
และบริษทัมีคุณสมบติัตำมเกณฑ์กำรขอพน้เหตุเพิกถอน โดยในปี 2553 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟู
กิจกำร และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูบ้ริหำรแผน โดยบริษทัไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงทุนดว้ยกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำก 1 บำทต่อหุ้น 
เหลือ 0.16 บำทต่อหุ้น และช ำระหน้ีบำงส่วนดว้ยกำรแปลงหน้ีเป็นทุนกบัเจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรให้กบัเจำ้หน้ีกลุ่มต่ำงๆ 
ดงัท่ีก ำหนดในแผน  

อยำ่งไรก็ดี ในปี 2558  ศำลฎีกำไดมี้ค ำพิพำกษำยกค ำร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทัตำมท่ีเจำ้หน้ีไดย้ื่นค ำร้องคดัคำ้น
กำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั ทั้งน้ี ค  ำพิพำกษำยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบถึงควำมสมบูรณ์ของกำรใดๆ ท่ีเจำ้
พนักงำนพิทกัษท์รัพยห์รือบริษทัในฐำนะผูบ้ริหำรแผนไดท้ ำไปก่อนศำลฎีกำมีค ำสั่งดงักล่ำว ต่อมำบริษทัไดข้ำยหุ้นเพ่ิมทุน
ใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 2,125 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.16 บำท รวมเป็นมูลค่ำเสนอขำยหุน้สำมญัของบริษทั
ทั้งส้ิน 340 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั และนำยพิทยำกร เนำถำวร ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั (Private 
Placement) ท ำให้ทุนช ำระแลว้ของบริษทัเปล่ียนเป็น 1,076.89 ลำ้นบำท โดยบริษทัน ำเงินจำกกำรขำยหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวมำ
ช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ีตำมแผนแบบเบ็ดเสร็จครำวเดียวให้แก่เจำ้หน้ี พร้อมเง่ือนไขกำรไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือจ ำนวน
ประมำณ 190.18 ลำ้นบำท 

ปี 2559 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนีย เพ่ือใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ขั้นปลำยอยำ่งครบวงจร โดย
กำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั (“C&A”) บริษทัไดอ้อกหุน้เพ่ิม
ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั เพ่ือช ำระเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนแก่ C&A และจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนช ำระแล้วเพ่ิมเติม 282.90 ลำ้นบำท ท ำให้ทุนช ำระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359.79 ลำ้นบำท ทั้ งน้ี ในปัจจุบัน C&A ไม่มีกำร
ประกอบธุรกิจใดๆ และอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำแนวทำงกำรท ำธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑป์ระเภท
แอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแนวทำงกำรเลิกกิจกำร  

นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุ้นของบริษทั จำกเดิมหุ้นละ 0.16 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท โดยกำรปรับเปล่ียนจ ำนวนหุ้นจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 8,498.70 ลำ้นหุ้น เป็น 2,719.58 ลำ้น
หุน้ 

ปี 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุ้นของบริษทั จำกเดิมหุ้นละ 0.50 บำท เป็น
มูลค่ำหุ้นละ 1.25 บำท โดยกำรปรับเปล่ียนจ ำนวนหุ้นจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 2,719.58 ลำ้นหุ้น เป็น 1,087.83 ลำ้นหุ้น
ต่อมำบริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543.92 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนและทุน
จดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 815.87 ลำ้น
บำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้น จำกเดิมหุ้นละ 1.25 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั ซ่ึงบริษทัยงัคง
มีหุน้จดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 1,087.83 ลำ้นหุน้ 

  นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)”  
และเปล่ียนตรำประทบัของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนั 

ปี 2561 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนุญำตใหบ้ริษทัพน้เหตุอำจถูกเพิกถอนและให้หลกัทรัพย ์NFC กลบัเขำ้
ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภำยใตก้ลุ่มอุตสำหกรรมสินคำ้อุตสำหกรรม หมวดปิโตรเคมี
และเคมีภณัฑ ์ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 และก ำหนดเง่ือนไขห้ำมขำยหลกัทรัพย ์(Silent Period) รวมถึงจ ำนวนหลกัทรัพย์
เพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทั (Strategic Shareholders) จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนหุน้สำมญัรวม 
598.31 ลำ้นหุ้น หรือ ร้อยละ 55 ของทุนช ำระแลว้ในขณะนั้น เป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั 
โดยสำมำรถขำยไดร้้อยละ 25 ของจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์หำ้มขำย เม่ือครบก ำหนด 6 เดือน     
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บริษทัได้จดัตั้ งบริษทัย่อย 2 บริษทั ในเดือนสิงหำคม 2561 คือ บริษทั เอ็นเอฟซีที จ ำกัด ประกอบกิจกำรบริกำร
คลงัสินคำ้เหลว  และ บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ โดยบริษทั เอ็น
เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เขำ้ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1,000,000 บำท 

นอกจำกน้ี บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 81,587,479.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
815,874,792 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 897,462,271.50 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 108,783,306
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(NFC-W1) ในเดือนธนัวำคม 2561 จ ำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights 
Offering) ในอตัรำส่วน 10:1 มีอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลำ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮด
รอกไซด์ และกรดก ำมะถนั โดยน ำเขำ้เคมีภณัฑจ์ำกต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ในประเทศ และเป็นผูใ้ห้บริกำรในดำ้น
คลงัสินคำ้  โลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว รวมถึงท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง  

บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
 การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

• กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั  
 การให้บริการ  

• กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 
• กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว 
• กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ  

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 
กำรจดักำรและกำรประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

• วนัท่ี 12 มีนำคม 2556 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ข
กำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ซ่ึงจะครบก ำหนดภำยในวนัท่ี 12 
มีนำคม 2557 และบริษัทจะขอขยำยระยะเวลำกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนไปอีก 1 ปีตำมเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำให้ลูกคำ้ของบริษทั ท่ำเรือ
ระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมแออดัของเรือ
สินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2557 

• วนัท่ี 29 มกรำคม 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือแจง้มติกำรด ำเนินกำรของตลำดหลกัทรัพยก์บั
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนระยะท่ี 3โดยแจง้ใหบ้ริษทัยื่นค ำขอ
พน้เหตุเพิกถอนหรือค ำขอขยำยระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟกิูจกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนแลว้แต่กรณี พร้อมทั้ง
น ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2556 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำร
ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือใหต้ลำดหลกัทรัพยป์ระกอบกำร
พิจำรณำค ำขอภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 
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• วนัท่ี 27 มีนำคม 2557 บริษทัไดส่้งหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูกิจกำร เพ่ือแกไ้ขให้พน้เหตุอำจถูกเพิกถอน 
พร้อมน ำส่งรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำตและงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 และแผนฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั โดยแจง้วำ่บริษทัยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิก
ถอนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดได ้ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 แต่บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้น
ตำมหลกัเกณฑก์ำรขอขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟกิูจกำรได ้

• วนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหนังสือแจง้กำรไม่ขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูกิจกำรและ
กำรเพิกถอนหุ้นสำมัญของบริษัทจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นว่ำงบกำรเงินรวมประจ ำปี 2556 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตยงัปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้มีค่ำต ่ำกวำ่
ศูนยแ์ละปรำกฏผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งบริษทัไม่ไดเ้สนอแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนท่ี
ชดัเจน จึงมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมเกณฑก์ำรขอขยำยระยะเวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอน จึงจ ำเป็นตอ้ง
เสนอคณะกรรมกำรหลกัทรัพยพ์ิจำรณำเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป ทั้งน้ี 
หำกบริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือเอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมีผลเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ให้
บริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงพร้อมน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนเสนอต่อคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำตอ่ไป 

• วนัท่ี 22 เมษำยน 2557 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำร เพ่ือแกไ้ขให้พน้เหตุอำจถูกเพิกถอนอีกคร้ัง 
โดยช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงสำเหตุท่ียงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้มีคุณสมบัติพน้เหตุเพิกถอนตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดได้ แต่บริษทัไดใ้ชค้วำมพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีท่ีจะแกไ้ขให้พน้เหตุแห่งกำรเพิกถอนตำม
เกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์แต่ก็มีปัจจยัภำยนอกอ่ืน ๆ ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ีบริษทัไม่สำมำรถควบคุมได ้จึงท ำ
ให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและส่วนของผูถื้อหุ้นตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2556 มีค่ำต ่ำกว่ำศูนย ์อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินให้กับบำง
โครงกำรและมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร ซ่ึงจะส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงิน
รวมเป็นบวกประมำณไตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 น้ีจึงขอให้ตลำดหลกัทรัพย ์ฯพิจำรณำอนุมติัขยำยระยะเวลำกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำรใหบ้ริษทัอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุอำจถูกเพิกถอน 

• วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนังสือแจง้กำรให้เวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัของ
บริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นว่ำบริษทัมีแนวทำงและควำมคืบหน้ำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำร
เพิกถอนอยำ่งชดัเจน รวมทั้งมีควำมตั้งใจและพยำยำมด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอยำ่งต่อเน่ือง จึงเห็น
ควรให้เวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 โดยตอ้งจดัท ำและน ำส่งรำยงำนควำม
คืบหนำ้กำรด ำเนินกำรเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนพร้อมน ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส และ
ตอ้งยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนและน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบับท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีรับ
อนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนับสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 
2558 

• วนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 บริษทัมีหนังสือแจง้ตลำดหลกัทรัพยรั์บทรำบกำรให้เวลำแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้น
สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

• วนัท่ี 15 ตุลำคม 2557 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำให้ลูกคำ้ของบริษทั ท่ำเรือระยอง 
จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมแออดัของเรือสินคำ้ท่ี
ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 
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• วนัท่ี 22 มกรำคม 2558 ตลำดหลักทรัพยมี์หนังสือแจ้งกำรด ำเนินกำรของ SET กับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและให้เวลำในกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยแจง้วำ่ใกลค้รบ
ก ำหนดระยะเวลำกำรแก้ไขเหตุเพิกถอนแลว้ โดยขอให้ยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนโดยแสดงเหตุผลหรือขอ้มูล
สนับสนุนท่ีแสดงให้เห็นว่ำฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัพน้เหตุเพิกถอน พร้อมทั้ งน ำส่งงบ
กำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบบัท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตให ้SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 
2558 น้ี 

• วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2558 บริษทัยืน่ขอประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในส่วนของคลงัเก็บสินคำ้เหลว (Tank Farm) กบักำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2558 NFC ยื่นขอประกอบธุรกิจให้บริกำรลำนประกอบเหล็กและท่อ   (Module Assembly 
Yard ) กบั กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 23 และ 30 มีนำคม 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี  เน่ืองจำก
บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำรกบัศำลลม้ละลำยกลำงไปอีก 1 ปี ดงันั้น จึงขอขยำย
เวลำให้บริษทัในกำรแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผน
ฟ้ืนฟกิูจกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

• วนัท่ี 8 เมษำยน 2558 ตลำดหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งกำรด ำเนินกำรของ SET กับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกำร
ด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและให้เวลำในกำรแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยแจง้ว่ำขอ้มูลท่ี
บริษทัไดน้ ำเสนอตำมหนงัสือฉบบัวนัท่ี 23 มีนำคม และ  30 มีนำคม นั้นยงัไม่มีควำมชดัเจนท่ีจะแสดงให้เห็นถึง
แนวทำงด ำเนินกำรของบริษทัในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนให้หมดไปได ้ SET จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อพิจำรณำเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีบริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือ
เอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรของ SET ใหบ้ริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงพร้อมทั้ง
น ำส่งเอกสำรให ้SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 น้ี 

• วนัท่ี 29 เมษำยน 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีกไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี เพื่อ
ช้ีแจงในประเด็น ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรของศำลและระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรของแผน
ธุรกิจกำรแก้เหตุเพิกถอนกรณีผูส้อบบัญชีไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2550-2557 และ
แผนกำรด ำเนินกำรของบริษทัเพื่อใหบ้ริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นและสำมำรถขอพน้เหตุเพิกถอนและยำ้ยกลบัไปซ้ือ
ขำยในหมวดปกติไดภ้ำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 ตำมท่ีบริษทัขอขยำยเวลำ  

• วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2558 บริษทัน ำส่งขอ้มูลช้ีแจงเพ่ิมเติมให้กบัตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อเสนอควำมคืบหน้ำในดำ้น
ต่ำงๆ และแนวทำงแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นบวกและผลกำรด ำเนินงำนมีก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง 

• วนัท่ี 22 มิถุนำยน 2558 ทำงตลำดหลกัทรัพยข์อให้บริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญั
ของบริษทัจำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้ งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ัง ภำยในวนัท่ี 7 
กรกฎำคม 2558 

• วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2558  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดอ้นุญำตใหบ้ริษทัสำมำรถใชป้ระโยชน์ท่ีดินตำม
สัญญำเช่ำท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมประกอบกิจกำรอ่ืนๆเพ่ิมเติมตำมท่ีบริษัทยื่นค ำร้องขอประกอบกิจกำร
นอกเหนือจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีตำมวตัถุประสงคเ์ดิม 

• วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัของบริษทัจำกกำรเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังต่อตลำดหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัจะปรับปรุง
แผนกำรด ำเนินกำรเพือ่แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุน้สำมญัพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของ
บริษทั 
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• วนัท่ี 3 สิงหำคม 2558 ตลำดหลกัทรัพย ์แจง้ให้บริษทัเร่งด ำเนินกำรให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนภำยในเวลำท่ี
ตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยขอให้บริษทัตอ้งยืน่ค  ำขอพน้เหตุเพิกถอนและน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2558 ฉบบัท่ี
ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือใหต้ลำดหลกัทรัพยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำค ำขอ ภำยในวนัท่ี 
31 มีนำคม 2559 และขอให้บริษทัลงนำมรับทรำบและยินยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรให้เวลำเพ่ิมเติมในกำรแกไ้ข
เหตุแห่งกำรเพิกถอนฯ และน ำส่งกลบัไปยงัตลำดหลกัทรัพย ์ภำยในวนัท่ี 17 สิงหำคม 2558 

• วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีเจำ้หน้ีบำง
รำยไดย้ืน่ค  ำร้องคดัคำ้นค ำสัง่ศำลลม้ละลำยไปยงัศำลฎีกำตั้งแต่ปี 2552  

• วนัท่ี 21 ธันวำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ำกดั ( Private 
Placement) จ ำนวน 340 ลำ้นบำท โดยออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,125 ลำ้นหุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อหุ้น 
และอนุมติักำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำวให้กบันักลงทุนจ ำนวน 2 รำยท่ียอมรับเง่ือนไขกำรเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ คือ 
บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั จ ำนวน 1.37 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.16  บำท และ นำยพิทยำกร เนำถำวร 
จ ำนวน 750 ลำ้นหุน้ในรำคำหุน้ละ 0.16   บำท 

• วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำว 340 ลำ้นบำทครบถว้น 
• วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ จ ำนวน 1,076.89 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น 

6,730.59 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท 
• วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 และวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดช้ ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิมให้กบัเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 

1, กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5, กลุ่มท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนเจ้ำหน้ีกลุ่มท่ี 3 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนรัฐบำล นอกจำกน้ีหลงัจำกกำรช ำระหน้ีดงักล่ำวทำงบริษทัยงัคงมีหน้ีสินคงคำ้งบำงส่วน
ซ่ึงบริษทัไดต้กลงร่วมกบัเจำ้หน้ีวำ่บริษทัจะช ำระหน้ีโดยวธีิกำรส่งมอบสินคำ้ และ/หรือ ให้บริกำรต่อไปจนกวำ่จะ
เสร็จส้ิน 

•    วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
➢ เพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จ ำนวน 282.90 ลำ้นบำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 

1,768.11 ลำ้นหุน้ ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อหุน้ พร้อมทั้งอนุมติักำรจดัสรรหุน้ดงักล่ำวใหก้บับริษทั เคมี
คลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกัด (“C&A”) เพื่อเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำร
บำงส่วนจำก C&A ในกำรประกอบธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

➢ เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุน้ละ 0.16 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท 
•   วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559 บริษทัซ้ือและรับโอนกิจกำร (บำงส่วน ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำย

แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ำก C&A  
•   วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,768.11 ลำ้นหุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อ

หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลำ้นบำท และ ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เป็น จ ำนวน 1,359.79 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น 8,498.70 ลำ้นหุน้ มูลคำ่หุน้ละ 0.16 บำท 

•  วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 
0.50 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำกเดิม 8,498.70 ลำ้นหุน้ เป็น 2,719.58 ลำ้นหุน้ 

•  วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ของคุณณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีและ C&A ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดส้ิ้นสุดลง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรซ้ือมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 2.73  ลำ้นหุน้  
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• วนัท่ี 28  มิถุนำยน 2560 บริษทั ไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั เอ็นเอฟซี 
จ ำกัด (มหำชน)”  และเปล่ียนตรำประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน และได้จดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกเดิมหุน้ละ 0.50 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1.25 บำท  

• วนัท่ี 6 กนัยำยน 2560 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543.92 ลำ้นบำท 
จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้น จำกเดิมหุน้ละ 1.25 บำท เป็นหุน้ละ 0.75 บำท 
เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั  

• วนัท่ี 29 มีนำคม 2561 บริษทัส่งหนังสือกำรขอให้หลกัทรัพยข์องบริษทัเขำ้สู่ช่วงด ำเนินกำรให้มีคุณสมบติัเพ่ือ
กลบัมำซ้ือขำย (Resume Stage) ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 บริษทัส่งหนงัสือกำรขอพน้เหตุเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพย ์และกลบัซ้ือขำยในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2561 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญำตให้บริษัทพ้นเหตุอำจถูกเพิกถอนและให้
หลกัทรัพย ์NFC กลบัเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภำยใตก้ลุ่มอุตสำหกรรม
สินคำ้อุตสำหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ตั้ งแต่วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2561 และก ำหนดเง่ือนไขห้ำมขำย
หลกัทรัพย ์(Silent Period)รวมถึงจ ำนวนหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษทั 
(Strategic Shareholders) จ ำนวน 1 รำย เป็นจ ำนวนหุน้สำมญัรวม 598.31 ลำ้นหุน้ หรือ ร้อยละ 55 ของทุนช ำระแลว้
ในขณะนั้น เป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษทั โดยสำมำรถขำยได้ร้อยละ 25 ของ
จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์หำ้มขำย เม่ือครบก ำหนด 6 เดือน     

• วนัท่ี 2 สิงหำคม 2561 บริษทัได้จดัตั้งบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั เอ็นเอฟซีที จ ำกดั ประกอบกิจกำรบริกำร
คลงัสินคำ้เหลว  และ บริษทั เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกดั ประกอบกิจกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ 
โดยบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เขำ้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1,000,000 
บำท 

• วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 81,587,479.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 815,874,792 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 897,462,271.50 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่
จ ำนวน 108,783,306 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสำมญั ของบริษัท คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จ ำนวนไม่เกิน 108,783,306หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 10 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่
คิดมูลค่ำ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ3 ปี โดยใชสิ้ทธิปีละ 2 คร้ัง ในรำคำกำรใชสิ้ทธิ 6.50 บำท ต่อหุน้ส่งผลให้
โครงสร้ำงผูถื้อหุน้หลงักำรเปล่ียนมูลค่ำหุน้ และกำรลดทุน เป็นดงัน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทัมีบริษทัยอ่ย จ ำนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
1. บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคำ้  
2. บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั ประกอบกิจกำรบริกำรคลงัสินคำ้เหลว   
3. บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ 

โดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

83.25% 

บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั บริษทั ท่ำเรือ ระยอง จ ำกดั บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั 

99.97% 
5% 

99.97% 



รายงานประจ าปี 2561 
 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)   21 

 

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มบริษทั เอส ซี ซ่ึงบริษทัไดพ้ึ่งพำและท ำ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ไดแ้สดงอำ้งอิงจำกรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี   

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั ใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้เหลว บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั ใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีกรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก    
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ มีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั สตรำทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ ำกดั บริกำรนอกชำยฝ่ังทะเล มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน โลจิสติกส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 
 ด๊อคยำร์ด จ ำกดั 

ประกอบกิจกำรตั้งอู่ต่อเรือ ปรับปรุงติดตั้ง 
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองยนตเ์รือ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จ ำกดั 
 

บริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีอำคำร และจดัหำใหซ่ึ้ง
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชพ้ื้นท่ี  

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั พีเคอำร์ โลจิสติคส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั บริกำรทำงโลจิสติกส์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั บริกำรคลงัก๊ำซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั บริกำรท่ำเทียบเรือจดัเก็บสินคำ้บริกำร

ขนส่งทำงน ้ ำ 
มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั น ำเขำ้และส่งออกสินคำ้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
     โครงสร้างรายได้                                                                                                                                            (หน่วย: ลำ้นบำท)                                                                                                                      

หน่วย : ล้านบาท  ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

             วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
             รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 867.50 84.72 990.67 89.98 1,085.92 92.03 

แอมโมเนีย 593.55 68.42 574.56 58.00 565.60 52.08 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 20.70 2.39 22.69 2.29 21.46 1.98 

กรดก ำมะถนั 253.25 29.19 393.42 39.71 498.86 45.94 

รายได้จากการให้บริการ 156.51 15.28 110.34 10.02 94.07 7.97 

กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ 18.55 11.85           12.23        11.09 29.96              31.85 

กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว 60.46 38.63 55.34 50.15 55.04    58.51 

กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  77.50 49.52 42.77 38.76  9.07 9.64 

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

รายได้อ่ืน       

รายได้ยิปซ่ัมสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 1.13 0.39 14.04 50.63 5.70 37.65 
กลบัรายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 24.90 8.49 6.87 24.77 2.18 14.40 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.06 0.02 3.69 13.31 0.60 3.96 
กลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สิน 244.23 83.27 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายได้จากการยกหนี้สินจากการฟ้องร้อง 18.54 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 2.90 0.99 0.73 2.63 1.71  11.29 
รายได้จากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 0.19 0.06 1.59 5.73 4.13 27.28 
รายได้จากการเคลม 0.04 0.01 0.04 0.15 0.15 0.99 
รายได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์ 0.09 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลบัรายการส ารองสินค้าคงเหลือช ารุดหรือล้าสมัย 0.50 0.17 0.43 1.55 0.67 4.43 
รายได้เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ (เช่น ขายเศษซากวัสดุ) 0.72 0.25 0.34 1.23 0.00 0.00 

รวมรายได้อ่ืน 293.30 100.00 27.73 100.00 15.14 100.00 
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ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

 ภาวะเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมทีม่ผีลต่อการด าเนินงาน 

แอมโมเนีย 
ประเทศไทยไม่สำมำรถผลิตแอมโมเนียไดจึ้งตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศทั้งหมด โดยผูน้ ำเขำ้จะตอ้งน ำสินคำ้เขำ้ทำงเรือ 

และมีลงทุนจดัเตรียมถงัเก็บผลิตภณัฑ์ รวมถึงมีระบบล ำเลียงสินคำ้เป็นของตนเองหรือมีสัญญำเช่ำถงัจดัเก็บผลิตภณัฑ์เพื่อ
จดัเก็บสินคำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในอุตสำหกรรมท่ีใชแ้อมโมเนียเป็นวตัถุดิบหลกั เช่น กำรผลิตคำโปรแลคตมั ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
84 ของปริมำณกำรน ำเขำ้แอมโมเนียทั้งหมด ทั้งน้ีปริมำณกำรน ำเขำ้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์ของรำคำและ
ควำมตอ้งกำรคำโปรแลคตมัในตลำดโลก   

ส่วนปริมำณกำรน ำเขำ้ท่ีเหลือเป็นกำรน ำเขำ้เพื่อจดัจ ำหน่ำยในอุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรผลิตผงชูรส น ้ ำ
ยำงขน้ และอุตสำหกรรมหอ้งเยน็ ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรแอมโมเนียในปริมำณเท่ำเดิม และในอนำคตอุตสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำ
มีแผนในกำรปรับปรุงระบบกำรผลิตท่ีมีแนวโนม้ในกำรใชแ้อมโมเนียลดลง ในขณะท่ีภำวะกำรแข่งขนัเร่ิมมีกำรเปล่ียนแปลง
จำกเดิมท่ีเป็นตลำดก่ึงผกูขำดกลำยเป็นตลำดเสรีมำกข้ึน เป็นสำเหตุใหลู้กคำ้มีอ ำนำจในกำรเจรจำต่อรองมำกข้ึน เน่ืองจำกมีผูน้ ำ
เขำ้และจดัจ ำหน่ำย และมีกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้แนวโนม้ปริมำณกำรน ำเขำ้และจ ำหน่ำยสินคำ้แอมโมเนีย
อำจจะลดลงทั้งจำกส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและรำคำจ ำหน่ำยท่ีลดลง  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  
ปัจจุบันปริมำณควำมตอ้งกำรใชแ้อมโมเนียมไฮดรอกไซด์ในประเทศมีปริมำณคงเดิม โดยตลำดจะพิจำรณำรำคำ

สินคำ้เป็นปัจจยัหลกัในกำรซ้ือ ส่งผลให้บริษทัใช้กลยุทธทำงดำ้นรำคำเพื่อรักษำฐำนลูกคำ้และส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ใน
อนำคตอำจมีปริมำณควำมตอ้งกำรเพ่ิมข้ึนหำกลูกคำ้มีกำรก่อตั้งโรงงำนใหม่เพ่ิมข้ึน 

กรดก ามะถัน  

 ประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำและจัดจ ำหน่ำยกรดก ำมะถันทั้ งในประเทศและส่งออกไปต่ำงประเทศ เพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี สียอ้มและเม็ดสี แบตเตอร่ีรถยนต ์ในปีท่ีผ่ำนมำปริมำณควำมตอ้งกำรใชก้รดก ำมะถนัในประเทศมี
ปริมำณคงเดิม แต่กำรส่งออกไป สปป. ลำว มีปริมำณลดลง เน่ืองมำจำกปัญหำเข่ือนเซเปียนแตก ท ำให้เส้นทำงกำรขนส่ง
เสียหำยไม่สำมำรถสัญจรได ้ และช่วงกลำงปี 2561 ปริมำณกรดก ำมะถนัในตลำดโลกเกิดภำวะขำดแคลน เน่ืองจำกปัญหำ
โรงงำนผูผ้ลิตกรดก ำมะถนัในประเทศอินเดีย และกำรซ่อมแซมประจ ำปีของโรงงำนผลิตกรดก ำมะถนัอ่ืนๆ ท ำให้รำคำกรด
ก ำมะถนัในตลำดสูงข้ึนอยำ่งมำก ทั้งน้ีคำดวำ่ปัญหำดงักล่ำวจะส่งผลกระทบไปจนถึงไตรมำสแรกของปี 2562 แต่แนวโนม้กำร
เจริญเติบโตน่ำจะสูงมำกข้ึนตำมขั้นตอนกำรพฒันำอุตสำหกรรมในประเทศ เน่ืองจำกกรดก ำมะถนัเป็นเคมีภณัฑพ้ื์นฐำน   

การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคำ้เหลวของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 

เพื่อจดัจ ำหน่ำยและกระจำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ ปัจจุบนัเคมีภณัฑห์ลกัท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย         
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั 

• แอมโมเนีย บริษทัน ำเขำ้แอมโมเนียจำกประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ใน
ประเทศส ำหรับอุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมผลิตน ้ ำยำงขน้ อุตสำหกรรมควำมเยน็ และอุตสำหกรรม
ผลิตสำรเคมี โดยจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ ั้น
ปลำย (End User) โดยตรง  
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• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษทัท ำกำรผลิตท่ีโรงงำนในจงัหวดัปทุมธำนี เพื่อจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ในประเทศ
ส ำหรับอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ อุตสำหกรรมก ำจดัมลพิษ อุตสำหกรรมยำง อุตสำหกรรมส่ิงทอ 
และชำวสวนยำงพำรำ โดยจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกคำ้ประเภท
ผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) โดยตรง 

• กรดก ำมะถนั บริษทัน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกประเทศสวติเซอร์แลนด ์ ประเทศเกำหลี และประเทศญ่ีปุ่น เพื่อจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) ในประเทศ 

การให้บริการ 
• กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ บริษทัให้บริกำรคลงัสินคำ้ ส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรท่ีตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับกองเก็บวตัถุดิบ และ

สินคำ้ส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ เม็ดพลำสติก ซิลิกำ้ เป็นตน้  เพื่อกำรน ำเขำ้และ/หรือส่งออก หรือจ ำหน่ำย โดยมีพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้
ให้บริกำรรวมประมำณ 90,000 ตำรำงเมตร รวมถึงให้บริกำรลำนจดัเก็บสินคำ้ (Open Yard) ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
เป็นตน้ 

• กำรให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว  บริษทัให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคำ้เหลวส ำหรับ
จดัเก็บแอมโมเนีย และกรดก ำมะถนั ให้แก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรจดัเก็บสินคำ้เหลว และให้บริกำรในกำรบริหำร
จดักำรสินคำ้คงคลงัใหมี้ปริมำณเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงให้บริกำรขนถ่ำยสินคำ้เหลว เพ่ือขนส่งทำง
รถยนต ์ปัจจุบนับริษทัมีระบบกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้เหลวขนำดควำมจุรวม 56,835 ตนั แบ่งเป็น คลงัสินคำ้ส ำหรับ
แอมโมเนีย และกรดก ำมะถนั ขนำดควำมจุ 21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตำมล ำดบั  

• กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ บริษทัใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ ส ำหรับสินคำ้ของบริษทั รวมถึงกำรให้บริกำรท่ำเทียบ
เรือแก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภทเทกอง สินคำ้เหลว สำมำรถรองรับเรือ
สินคำ้ขนำดบรรทุกถึง 60,000 ตนั (DWT) โดยตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  
เป็นคร้ังครำว เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กรีดร้อนชนิดมว้น เหล็กโครงสร้ำง ถ่ำนหิน ยิปซั่ม เป็นตน้ รวมถึงกำร
ใหบ้ริกำรจอดเรือ และใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

การตลาดและการแข่งขัน  

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

     การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 
ปัจจุบนับริษทัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั ซ่ึงมีฐำน

ลูกคำ้ จ ำนวนทั้งส้ิน 55 รำย โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 

• กลุ่มลูกคำ้แอมโมเนีย  

ในปี 2561 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย  ทั้งส้ิน 565.60 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 52.08 ของรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 37 รำย ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มลูกคำ้ประเภท
ผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงสำมำรถแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี  
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  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส 388.71 68.73 
2. อุตสำหกรรมน ้ ำยำงขน้ 139.98 24.75 
3. อุตสำหกรรมควำมเยน็ 23.57 4.17 
4. อุตสำหกรรมผลิตสำรเคมี 11.89 2.10 
5. อ่ืน ๆ  1.45 0.25 

รวม 565.60 100.00 
 
โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ บริษทั ไทย-เอม็ซี จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 58.34 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 

 
• กลุ่มลูกคำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 
ในปี 2561 มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียไฮดรอกไซด์  ทั้ งส้ิน 21.46 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของ

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 10 รำย  ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่ม
ลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงสำมำรถแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี 

  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. อุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ 10.40 48.44 
2. อุตสำหกรรมก ำจดัมลพิษ 10.01 46.63 
3. อุตสำหกรรมยำง 0.79 3.68 
4. ชำวสำวยำงพำรำ 0.20 0.93 
5. อุตสำหกรรมอ่ืน 0.06 0.32 

รวม 21.46 100.00 
 
โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ บริษทั เอเช่ียนไซเอนติฟิค จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 47.96 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์  

• กลุ่มลูกคำ้กรดก ำมะถนั 

ในปี 2561 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกรดก ำมะถนั  ทั้งส้ิน 498.86 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 45.94 ของรำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคำ้ประเภทคำ้ส่ง (Trader) จ ำนวน 2 รำย  ประกอบดว้ย 

  ลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั 395.83 79.35 
2. บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั 103.03 20.65 

รวม 498.86 100.00 

 
2. การให้บริการ 

ในปี 2561 บริษทัใหบ้ริกำรกบักลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 
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• กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้  

ในปี 2561 มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำ ทั้ งส้ิน 29.96 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31.86 ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 14 รำย  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 64.99 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 

• กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว 

ในปี 2561 มีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว ทั้งส้ิน 55.04 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 58.51 ของ
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 2 รำย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้กรดก ำมะถนัท่ีเป็นลูกคำ้ โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ  
บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 81.76 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว 

• กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ  

ในปี 2561 มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ ทั้ งส้ิน 9.07 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.64  ของรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 67 รำย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 61.14 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

ข. ช่องทางการจ าหน่าย 

1.  การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

• กำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 

ในปี 2561 มีลูกคำ้จ ำนวน 37 รำย โดยไดจ้ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงแบ่ง
สดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ไดด้งัน้ี  

กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) 413.63 73.13 
2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) 151.97 26.87 

รวม 565.60 100.00 

กำรจ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) จ ำนวน 7 รำย คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย บริษทั
ไดร่้วมวำงแผนควำมตอ้งกำรใชแ้อมโมเนียกบัคู่คำ้ล่วงหน้ำเป็นรำยปี และวำงแผนกำรจดัส่งเป็นรำยเดือน ส่วนกำร
จ ำหน่ำยกบักลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) จ ำนวน 30 รำย คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 
บริษทัจ ำหน่ำยแอมโมเนียให้แก่ลูกคำ้กลุ่มต่ำง ๆ จดัส่งตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยบริษทัไดอ้ ำนวยควำมสะดวก
จดัหำและติดตั้งบรรจุภณัฑ์ถงัจดัเก็บให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงลูกคำ้สัมพนัธ์ท่ีดี ท ำให้ลูกคำ้ใชบ้ริกำรสินคำ้ของ
บริษทัอยำ่งต่อเน่ือง (Customer Loyalty) โดยปัจจุบนับริษทัไดมี้บรรจุภณัฑ์ถงัจดัเก็บส ำรองพร้อมให้บริกำรติดตั้งถงั
จดัเก็บใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

• กำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ในปี 2561 มีลูกคำ้จ ำนวน 10 รำย โดยไดจ้ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงแบ่ง
สดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ไดด้งัน้ี  
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กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) 11.82 55.10 
2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) 9.64 44.90 

รวม 21.46 100.00 

โดยบริษทัจ ำหน่ำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ให้ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ภำยใตบ้รรจุภณัฑข์องลูกคำ้ ส ำหรับกำร
จ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) บริษทัท ำกำรประมูลเพ่ือจดัส่งตำมระยะเวลำสัญญำของลูกคำ้
แต่ละรำยโดยเฉล่ีย 1-2 ปี 

• กำรจ ำหน่ำยกรดก ำมะถนั  

บริษทัจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) ในประเทศ จ ำนวน 2 รำย โดยมีกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้เป็นรำยปี   

การให้บริการ 

กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว มีกำรจดัท ำสญัญำตำมระยะเวลำท่ีตกลง
กบัลูกคำ้ ในส่วนของกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ บริษทัให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซ่ึง
เป็นสินคำ้ประเภทเทกอง เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้ำง ถ่ำนหิน ยิปซั่ม เป็นตน้ ซ่ึง
บริษทัมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรใหบ้ริกำรธุรกิจเก่ียวกบัท่ำเทียบเรือ 

ค. การแข่งขัน 

การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์  

• แอมโมเนีย 

เน่ืองจำกตลำดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลำดเฉพำะกลุ่มท่ีมีขนำดเล็ก (Niche Market) และมีอตัรำกำร
ขยำยตวัในอตัรำท่ีต ่ำท ำให้ไม่คุม้ค่ำท่ีจะลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้งน ำเขำ้แอมโมเนียจำก
ต่ำงประเทศทั้งหมด  

ในปี 2559 - 2561 ประเทศไทยน ำเขำ้แอมโมเนียปริมำณ  429,115 ตนั, 426,896 ตนั และ 481,642 ตนั ตำมล ำดบั 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเขำ้จำกประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศซำอุดิอำระเบีย 
(ท่ีมำ: www.customs.go.th) ทั้ งน้ีแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเข้ำโดยผู ้ประกอบกำรท่ีใช้แอมโมเนียใน
กระบวนกำรผลิตของตนเอง โดยในปี 2561 มีกำรน ำเขำ้เพื่อประกอบกำรผลิตคำโปรแลคตมั   สำรอะคริโลไนไตรล ์
และสำรเมทิลเมตะคริเลต คิดเป็นประมำณร้อยละ 84 ของปริมำณกำรน ำเข้ำทั้ งหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นกำรน ำเข้ำ
แอมโมเนียเพือ่จ ำหน่ำยต่อให้แก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอ่ืน เช่น อุตสำหกรรมผงชูรส อุตสำหกรรมน ้ ำยำงขน้ ทั้งน้ี 
บริษทัมีกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมำเพื่อจ ำหน่ำยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 41 ของปริมำณน ำเขำ้เพ่ือกำรจ ำหน่ำย  

ปัจจุบนัมีผูน้ ำเขำ้แอมโมเนียเพื่อจ ำหน่ำยรำยใหญ่เพียง 3 รำย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 
40 ของมูลค่ำตลำดรวม เน่ืองจำกบริษทัมีคลงัสินคำ้เหลวท่ีใชใ้นกำรเก็บแอมโมเนียขนำดใหญ่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพดุ ขนำดบรรจุรวม 21,570 ตนั รวมทั้งมีควำมพร้อมของท่ำเทียบเรือ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรน ำเขำ้
สินคำ้ดงักล่ำว รวมทั้งลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมสมัพนัธ์มำนำนกวำ่ 10 ปี 

 

 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
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แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแอมโมเนียน ้ ำ เกิดจำกกำรน ำแอมโมเนียซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต มำท ำ
ปฏิกิริยำกับน ้ ำ ซ่ึงควำมเขม้ขน้ของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะข้ึนอยู่กบัสัดส่วนของแอมโมเนียท่ีน ำมำผสม โดย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์น ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมส่ิงทอ เภสัชกรรม กระดำษ ยำง สำรซักฟอก โรงแยกก๊ำช โรงผลิต
ไฟฟ้ำ กำรยอ้มสี และสำรท ำควำมสะอำด เป็นตน้ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิต
ภำยในประเทศจำกแอมโมเนียท่ีน ำเขำ้ ส ำหรับกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จำกต่ำงประเทศโดยตรง มีปริมำณ
ไม่มำก พบว่ำในปี 2559 - 2561 ประเทศไทยน ำเขำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมำณ 474 ตนั, 455 ตนั และ 289 ตนั  
ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกประเทศจีน คิดเป็นประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณน ำเข้ำทั้ งหมด (ท่ีมำ: 
www.customs.go.th)   

เน่ืองจำกบริษทัมีกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมำเพือ่จ ำหน่ำย จึงมีวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใชเ้พื่อกำรผลิตแอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด์ รวมทั้งยงัสำมำรถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ำมควำมเขม้ขน้ท่ีลูกค้ำตอ้งกำร บริษทัจึงสำมำรถขยำยฐำน
ลูกคำ้ในธุรกิจดงักล่ำว โดยในปี 2561 บริษทัมีกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ปริมำณ 3,516 ตนั 

• กรดก ำมะถนั 

กรดก ำมะถนัเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐำนส ำหรับอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนหลำยประเภท เช่น ปุ๋ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี เยื่อ
กระดำษ สำรส้ม ยำง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีกำรผลิตกรดก ำมะถนัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศ จึง
ตอ้งพึ่งพำกำรน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกต่ำงประเทศ 

ส ำหรับกรดก ำมะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีกำรผลิตจำกทั้งภำยในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ในปี 2559 
-2561 ประเทศไทยน ำเขำ้กรดก ำมะถนัปริมำณ 626,047 ตนั, 822,640 ตนั  และ 790,735  ตนั ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่เป็น
กำรน ำเขำ้จำกประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกำหลีใต ้และประเทศฟิลิปปินส์ (ท่ีมำ: www.customs.go.th)   

ในปี 2561 กรดก ำมะถันถูกน ำเขำ้มำเพ่ือจ ำหน่ำยต่อภำยในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบ้ำน คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 73 ของปริมำณกำรน ำเขำ้ทั้งหมด (โดยบริษทัไดน้ ำเขำ้กรดก ำมะถนัมำเพื่อจ ำหน่ำยคิดเป็นร้อยละ 53 
ของปริมำณกรดก ำมะถนัเพ่ือจ ำหน่ำย) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของปริมำณกำรน ำเขำ้ทั้งหมด น ำเขำ้โดยผูป้ระกอบกำร
เพื่อประกอบกำรผลิตคำโปรแลคตมั   สำรอะคริโลไนไตรล ์และสำรเมทิลเมตะคริเลต 

ปัจจุบนัมีผูน้ ำเขำ้กรดก ำมะถนัมำจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 4 รำย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 50 ของมูลค่ำ
ตลำดรวม เน่ืองจำกบริษทัมีคลงัสินคำ้เหลวท่ีใชใ้นกำรเก็บกรดก ำมะถนัขนำดใหญ่ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
ขนำดบรรจุรวม 35,000 ตนั รวมทั้งมีท่ำเทียบเรือท่ีรองรับเรือสินคำ้ขนำดใหญ่ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำร
น ำเขำ้สินคำ้ดงักล่ำว รวมทั้งลูกคำ้ของบริษทัเป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมสมัพนัธ์มำนำนกวำ่ 10 ปี 

การให้บริการ 

• กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 

ปัจจุบนัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ในประเทศไทยกวำ่ร้อยละ 95 เป็นคลงัสินคำ้แบบดั้งเดิมท่ีเนน้ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้และให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภค/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท์ ระบบ
รักษำควำมปลอดภยั เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีผูป้ระกอบกำรบำงส่วนปรับรูปแบบคลงัสินคำ้ดั้ งเดิมให้เป็นคลงัสินคำ้
สมยัใหม่ท่ีออกแบบอำคำรใหเ้อ้ือต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ ซ่ึงปัจจัยกำรเลือกใช้บริกำรคลงัสินคำ้ของผูใ้ชบ้ริกำรจะพิจำรณำจำกปัจจยัท ำเลท่ีตั้ ง 
ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจำกกำรเลือกคลงัสินคำ้ท่ีเหมำะสมจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถผลิต และ/หรือ จดัส่งสินคำ้
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ไดร้วดเร็ว ช่วยลดภำระตน้ทุนจำกกำรลดระยะทำง ลดเวลำ และค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและ
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั   

 ธุรกิจให้บริกำรคลังสินคำ้ทั่วไปในระยะ 1-3 ปีข้ำงหน้ำยงัมีภำวะทรงตวั แม้ควำมต้องกำรจะขยำยตัว
ต่อเน่ืองตำมกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมท่ีมีแนวโนม้เติบโตจำกกำรผลกัดนัโดยภำครัฐ และภำคกำรคำ้/บริกำรใน
ประเทศท่ีขยำยตวัดีต่อเน่ือง ซ่ึงได้รับอำนิสงส์จำกภำคกำรส่งออกของไทยท่ีปรับตวัดีข้ึน แต่กำรลงทุนขยำยพ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้ในบำงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง อำจมีผลใหเ้กิดภำวะพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้ส่วนเกินเพ่ิมข้ึนและอำจเป็นขอ้จ ำกดัในกำร
ปรับข้ึนค่ำเช่ำ ขณะท่ีกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีกระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงสะทอ้นจำกสถิติอนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีขยำยตวัสูงต่อเน่ือง (ปี 2562 มี
แนวโน้มขยำยตวั ประมำณ 6.6 (%YOY) มีมูลค่ำประมำณ 3.3 ลำ้นบำท) ท ำให้ธุรกิจให้บริกำรคลงัสินคำ้ในบริเวณ
ดงักล่ำวมีโอกำสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขำ้งหนำ้ 

 จำกโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจให้บริกำรคลงัสินคำ้ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก และปัจจยั
สนบัสนุนจำกโครงกำร EEC ตลอดจนอำนิสงส์จำกภำคกำรส่งออกของไทยท่ีปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัท ำเลท่ีตั้งของ
บริษทัท่ีเหมำะสมเอ้ือต่อกำรเช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ให้ครบวงจรทั้งกำรขนส่งทำงทะเล ทำงถนน และทำงรถไฟ ท ำ
ให้บริษทัมีศกัยภำพท่ีจะพฒันำเป็นศูนยก์ลำงกำรกระจำยสินคำ้และโลจิสติกส์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดสู่
ภูมิภำคอำเซียนในอนำคต 

• กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์ และคลงัสินคำ้เหลว และกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้ริหำรและควบคุมดูแลท่ำเทียบเรือชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพดุทั้ง 12 แห่ง 
ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือหลกัในกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ ทั้ งวตัถุดิบ และสินคำ้ส ำเร็จรูป ให้กับโรงงำนทั้ งในนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพดุ และเขตอุตสำหกรรม อ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งกำรบริหำรจดักำรท่ำเทียบเรือ 12 แห่ง 
ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ำเทียบเรือสำธำรณะ (Public Terminal - PT) ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือท่ีไม่จ ำกัดจ ำนวนผูท่ี้ใช้บริกำรท่ำเทียบเรือ
ประเภทน้ี กนอ.ลงทุนก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำนให้ทั้ งท่ำเทียบเรือโกดงัสินคำ้พ้ืนท่ีหน้ำท่ำและ
อุปกรณ์หนำ้ท่ำ ประกอบดว้ย  
1.1. ท่ำเทียบเรือทัว่ไป (General Cargo Berth) : บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี เทอมินอล จ ำกดั (TPT) ไดรั้บสิทธ์ิใน

กำรบริหำรท่ำเทียบเรือ 
1.2. ท่ำเทียบเรือสินคำ้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษทั ไทยแทงคเ์ทอร์มินลั จ ำกดั (TTT)  ไดรั้บสิทธ์ิในกำร

บริหำรท่ำเทียบเรือ 
1.3. ท่ำเทียบเรือสินคำ้ทัว่ไปแห่งท่ี 2 (Map Ta Phut Industrial Terminal) ด ำเนินกำรโดย กนอ. 

2. ท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือท่ีลงทุนและก่อสร้ำงโดยเอกชน และจ ำกดัผู ้
ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร เฉพำะใหก้ลุ่มของผูป้ระกอบกำร อยำ่งไรก็ตำม ผูใ้หบ้ริกำรท่ำเทียบเรือสำมำรถขอใหบ้ริกำรแก่
ผูป้ระกอบกำรอ่ืนไดเ้ป็นคร้ังครำวโดยตอ้งไดรั้บอนุญำตจำก กนอ. ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 9 แห่ง (รวมท่ำเทียบเรือ
ของบริษทั)  

ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของบริษทัอนัมีควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นยทุธศำสตร์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซ่ึงเป็น
ฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์ส ำคญัของประเทศ รวมทั้งบริษทัมีท่ำเทียบเรือท่ีสำมำรถรองรับ
เรือสินคำ้ขนำดใหญ่ (Panamax) และมีพ้ืนท่ีหลงัท่ำเทียบเรือ พร้อมท่ีจะพฒันำเพื่อสนับสนุนและเพ่ิมศกัยภำพกำร
ให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ จึงมีควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัในกำรเสนอบริกำรต่ำงๆ เช่น บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ เพ่ือ
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ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยเฉพำะลูกคำ้ท่ีน ำเขำ้-ส่งออกสินคำ้ นอกจำกน้ี ยงัมีเส้นทำงรถไฟติดพ้ืนท่ีของ
บริษทัท่ีจะสำมำรถพฒันำเช่ือมต่อทำงรถไฟสำยหลกั (สถำนีมำบตำพดุ) ซ่ึงจะช่วยเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัได้
ในอนำคต 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์  

• แอมโมเนีย 

บริษทัน ำเขำ้แอมโมเนียจำกผูข้ำยในต่ำงประเทศ 2 รำย ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั Petronas ประเทศมำเลเซีย และบริษทั 
Mitsui  ประเทศญ่ีปุ่น โดยน ำเขำ้จำกประเทศมำเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 77.47 ของปริมำณน ำเขำ้ทั้งหมดทั้งน้ี บริษทัมี
ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำยแอมโมเนียจำกแหล่งผูผ้ลิตต่ำง ๆ ส ำรองรวมจ ำนวน 12 แหล่งผลิต ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรโรงงำนเพื่อประกอบกิจกำรแบ่งบรรจุแอมโมเนีย รวมถึงใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
เป็นตน้ 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

บริษทัท ำกำรผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีโรงงำนรังสิต จงัหวดัปทุมธำนี โดยมีใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนเพ่ือประกอบกิจกำรบรรจุแอมโมเนีย ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 27 และร้อยละ 25 ตำมน ้ ำหนัก 
รวมถึงใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะท ำกำรผลิตให้ตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ภำยใตบ้รรจุภณัฑข์องลูกคำ้ 

• กรดก ำมะถนั  

บริษทัน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกผูข้ำยในต่ำงประเทศ 3 รำย ไดแ้ก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเกำหลี และ
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่ท ำสญัญำเป็นรำยปี โดยน ำเขำ้จำกประเทศสวติเซอร์แลนด ์คิดเป็นร้อยละ 58.30 ของปริมำณ
น ำเขำ้ทั้งหมด โดยบริษทัมีใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย กรดก ำมะถนัจำกแหล่งผูผ้ลิตต่ำง ๆ ส ำรองรวมจ ำนวน 13 
แหล่งผลิต 

การให้บริการ  

ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว รวมถึงกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ เป็น
กำรให้บริกำรซ่ึงอยู่บนพ้ืนท่ีของบริษัท 541 ไร่ 1 งำน 76.66 ตำรำงวำ ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินเพื่อกำรอุตสำหกรรม นิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีดงักล่ำวจะหมดอำยลุงในปี 2565  แต่ทั้งน้ีในสัญญำเช่ำระบุเป็นค ำมัน่วำ่หำก
บริษทัประสงคจ์ะเช่ำท่ีดินจะตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจำรณำให้เช่ำต่อไปอีก 
20 ปี ตำมอตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกำศก ำหนด นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีสัญญำร่วมด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำ
พ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ กบั กนอ. โดยมีพ้ืนท่ีหนำ้ท่ำยำวประมำณ 265 เมตร เป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2569 
และก่อนครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวไม่น้อยกวำ่ 1 ปี บริษทัมีสิทธิยื่นค ำขอต่อ กนอ. เพ่ือขอให้ กนอ. พิจำรณำต่อระยะเวลำ
กำรใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีพฒันำและท่ำเทียบเรือดงักล่ำว ทั้ งน้ี บริษทัและ กนอ. จะไดต้กลงในรำยละเอียดของระยะเวลำ
และกำรใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนกำรใชป้ระโยชน์ดงักล่ำวในล ำดบัถดัไป 
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แผนการลงทุนในอนาคต    

บริษทัมีโครงกำรด ำเนินงำนในอนำคตจ ำนวน 2 โครงกำร ไดแ้ก่ 

1. โครงกำรปรับปรุงคลงัสินคำ้เดิมของบริษทัในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ จำกแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร บริษทัด ำเนินกำร
ปรับปรุงคลงัสินคำ้แลว้เสร็จและปัจจุบนัไดด้ ำเนินกำรเปิดให้บริกำรลูกคำ้แลว้ ดว้ยเล็งเห็นถึงโอกำสกำรเติบโตทำง
ธุรกิจและประกอบกบักำรขยำยตวัของภำคอุตสำหกรรมในเขตพ้ืนท่ี บริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องกำร
ขยำยกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้แบบครบวงจร และศูนยก์ระจำยสินคำ้ โดยใหค้วำมสนใจในกำรใหบ้ริกำรลำนจดัเก็บและ
บรรจุสินคำ้ตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อควำมต่อเน่ืองจำกธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ในปัจจุบนั  

2. โครงกำรพฒันำคลงัสินคำ้เหลวเพ่ิมเติม ปัจจุบนับริษทัอยูใ่นขั้นตอนกำรออกแบบทำงวิศวกรรมโครงกำร (Front End 
Engineering Design: FEED) และศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) รวมทั้ งขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีเพ่ือพฒันำคลงัสินคำ้เหลวจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) คำดวำ่คงมีควำมชดัเจนภำยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2562 และกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวจะเป็นปัจจยัช่วยสนบัสนุน
กำรเติบโตของบริษทัในอนำคต 

กำรขยำยกำรลงทุนยงัคงอยูบ่นพ้ืนฐำนของหลกักำรกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื ดงันั้นบริษทัจึงมอบหมำยให้ฝ่ำย
จดักำรเพื่อศึกษำในรำยละเอียดของสภำพเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กฎหมำยและขอ้บงัคบั กำรประกอบธุรกิจ และควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้กำรขยำยกำรลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำท่ีสุด บนพ้ืนฐำนเกิดควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจำรณำให้
เป็นไปตำมหลกักำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง  

ทั้งน้ี หำกมีควำมคืบหนำ้ของโครงกำรบริษทัจะแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในล ำดบัตอ่ไป 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ควำมเส่ียงจำกขอ้จ ำกดัของสญัญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 

บริษทัไดเ้ช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพื่อประกอบ
กิจกำรผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ท่ีไม่มีกระบวนกำรทำงเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกำรซ้ือมำขำย
ไป ปุ๋ยเคมีทุกชนิด ยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บควำมยินยอมจำก 
กนอ. ซ่ึงสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีดงักล่ำวจะหมดอำยลุงในปี พ.ศ. 2565  โดยในสัญญำเช่ำระบุเป็นค ำมัน่ว่ำหำกบริษทัประสงคจ์ะเช่ำ
ท่ีดินจะตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจำรณำให้เช่ำต่อไปอีก 20 ปี ตำมอตัรำค่ำเช่ำและ
เง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกำศก ำหนด บริษทัจึงมีเพียงควำมเส่ียงเฉพำะเร่ืองอตัรำค่ำเช่ำใหม่ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนและ
ค่ำใชจ่้ำยภำยหลงัปี 2565 เป็นตน้ไป  

ควำมเส่ียงจำกรำคำวตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑผ์นัแปรไปตำมรำคำซ้ือขำยในตลำดโลก 

บริษทัด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้เคมีภณัฑ์ต่ำงๆ มำขำยให้กบัลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศ โดยวตัถุดิบ
ส ำคญัหรือเคมีภณัฑ์มีลกัษณะเป็นสินคำ้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีมีควำมผนัผวนไปตำมรำคำซ้ือขำยในตลำดโลกในแต่ละ
ช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกนั  อนัเป็นปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบตอ่ผลประกอบกำรของบริษทั ปัจจุบนัรำคำซ้ือขำยวตัถุดิบส ำคญั
หรือเคมีภณัฑ์ในตลำดโลกมีควำมผนัผวนและเคล่ือนไหวเร็ว บริษทัจึงบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำเสนอ
ขำยจำกตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงบริหำรระดบัสินคำ้คงคลงัใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่
ละช่วงเวลำ เพื่อลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนดำ้นรำคำ 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 

บริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ไทย-เอ็มซี จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้จำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย คิดเป็น
ร้อยละ 27.97  ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร และบริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้จำกกำรจ ำหน่ำยกรด
ก ำมะถนั และใช้บริกำรคลังสินค้ำเหลว คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ซ่ึงลูกค้ำทั้ ง 2 รำย มี
ควำมสัมพนัธ์เป็นคู่คำ้ท่ีดีกบับริษทัเกินกวำ่ 10 ปี โดยบริษทัไดส้ร้ำงควำมเช่ือมัน่และไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ ดว้ยกำร
ร่วมบริหำรกำรจดักำรในรูปแบบ Supply Chain ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมกำรสัง่ซ้ือ กำรบริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั และกำรส่งมอบ
ให้สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้ งน้ี บริษทัยงัสำมำรถให้บริกำรจดัส่งสินคำ้กบัลูกคำ้ในกรณีเร่งด่วนได้  และมี
หน่วยงำนซ่อมบ ำรุงท่ีพร้อมให้กำรบริกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้ งให้ควำมช่วยเหลือลูกคำ้ หำกมีอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบจ่ำยสินคำ้ขดัขอ้ง   อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทัเองก็มีนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียงของตนเองเช่นกันโดยจะไม่มีนโยบำยกำรสั่งซ้ือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียว เพ่ือป้องกันเหตุกำรณ์หยุดชะงกัของ
กระบวนกำรผลิตจำกกำรขำดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้นโอกำสท่ีบริษทัจะสูญเสียลูกคำ้รำยดงักล่ำว จึงมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งยำก 

ควำมเส่ียงของกำรพึ่งพิง ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor)  รำยใหญ่ 

บริษทัลดควำมเส่ียงของกำรพึ่งพิง ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor)  รำยใหญ่  โดยกำรจดัซ้ือแอมโมเนียและกรดก ำมะถนัจำกผู ้
จ  ำหน่ำยมำกกว่ำ 1 รำย นอกจำกน้ี ในปัจจุบนับริษทัมีใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย แอมโมเนียจำกแหล่งผลิตต่ำงๆ ส ำรอง
จ ำนวน 12 แหล่งผลิตและใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย กรดก ำมะถนัจำกแหล่งผลิตต่ำงๆ ส ำรองจ ำนวน 13 แหล่ง  พร้อม
น ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor) ใน Vendor list  ของบริษทั  
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ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูน้ ำเขำ้รำยใหม่เกิดข้ึน 

ปัจจุบันมีผูน้ ำเขำ้แอมโมเนียและกรดก ำมะถนัมำเพ่ือจ ำหน่ำยจ ำนวนน้อยรำย เน่ืองจำกผูน้ ำเขำ้ตอ้งมีควำมพร้อม
ทำงด้ำนสถำนท่ีจัดเก็บ ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ และท่ำเทียบเรือส ำหรับสินคำ้เหลวซ่ึงตอ้งใช้ขนำดเงินลงทุนท่ีสูง และตลำด
เคมีภณัฑด์งักล่ำวเป็นตลำดก่ึงผกูขำดของผูใ้ชน้อ้ยรำย จึงไม่จูงใจในกำรเขำ้มำของผูน้ ำเขำ้รำยใหม่ ท่ีตอ้งมีควำมพร้อมในดำ้น
เงินลงทุน ท่ำเทียบเรือ ถงับรรจุเคมีภณัฑ ์ระบบกำรขนส่งสินคำ้ท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ นอกจำกน้ี บริษทัได้บริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพฒันำกำรให้บริกำรและสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้ รวมถึงกำรติดตำมขอ้มูลควำมเคล่ือนไหวทำงกำรตลำด เพื่อน ำมำปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

ควำมเส่ียงในกำรขนส่งแอมโมเนียและกรดก ำมะถนั 

(ก) กำรขนส่งทำงทะเล 
บริษทัมีกำรขนส่งทำงทะเลโดยใชเ้รือบรรทุกสินคำ้เหลวเป็นยำนพำหนะในกำรขนส่ง ซ่ึงเป็นกำรน ำแอมโมเนีย

และกรดก ำมะถนัท่ีไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเขำ้เก็บในถงับรรจุเคมีภณัฑ์ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงได้
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ำเทียบเรือ   โดยทำงบริษัทมีนโยบำยในกำรร่วมคัดเลือกเรือบรรทุกสินคำ้ท่ีมี
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและเหมำะสมต่อกำรขนถ่ำยสินคำ้เหลว รวมทั้งบริษทัไดมี้กำรจดัท ำประกนัภยัสินคำ้ทำงทะเล
ระหวำ่งกำรขนส่งสินคำ้  เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะมีต่อบริษทั 

(ข) กำรขนส่งทำงบก 
บริษทัมีนโยบำยกำรว่ำจำ้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งแอมโมเนีย ซ่ึงตอ้งเป็นบริษทัขนส่งท่ีไดรั้บ

ใบอนุญำตให้เป็นผูข้นส่งแอมโมเนียจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยพำหนะท่ีใชใ้นกำรขนส่งแอมโมเนียไดรั้บอนุญำต
และไดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอจำกกรมขนส่งทำงบกและไดม้ำตรฐำนตรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งพนกังำน
ขบัรถก็ไดรั้บใบอนุญำตตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพื่อใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นในกำรขนส่ง
ทำงบก  นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีทีมงำนตรวจสอบกำรปฏิบติังำนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั และหำกในระหวำ่ง
กำรขนส่งเกิดเหตกุำรณ์ไม่คำดคิดท่ีจะน ำมำซ่ึงควำมสูญเสียและอำจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและกำรด ำเนินกำรของบริษทั
นั้น บริษทัสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมท่ีเกิดข้ึนจำกบริษทัผูข้นส่งดงักล่ำวได ้

ส ำหรับกำรขนส่งกรดก ำมะถนั บริษทัไม่ไดว้ำ่จำ้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจรับบริกำรขนส่งกรดก ำมะถนั เน่ืองจำก
เง่ือนไขในกำรซ้ือขำยกรดก ำมะถนัในปัจจุบัน ลูกคำ้จะตอ้งจัดหำรถขนส่งกรดก ำมะถนัมำรับสินคำ้ท่ีคลงัเก็บท่ีนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีควำมเส่ียงในกำรขนส่งกรดก ำมะถนัทำงบกแต่อย่ำงใด แต่
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัมีมำตรกำรในกำรก ำกบัขั้นตอนกำรขนถ่ำยสินคำ้ ณ จุดรับสินคำ้ ตำมนโยบำยมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ของบริษทั   

ควำมเส่ียงของนโยบำยภำครัฐ 

บริษทัมีท่ำเทียบเรือ คลงัสินคำ้และคลงัสินคำ้เหลวอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของบริษทั
ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัมีแผนงำนในกำรขยำยธุรกิจท่ีอำจก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ อำจไดรั้บ
ผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ ของพ้ืนท่ีในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เวน้แต่จะลงทุนซ้ือ
โควตำกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ นอกจำกน้ี จำกนโยบำยกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC)  ซ่ึงจะมี
โครงกำรพฒันำท่ำเรือในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด โครงกำรรถไฟรำงคู่  กำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภำพในกำรแข่งขนั และจูงใจให้ผูป้ระกอบกำรมำลงทุนในภำคตะวนัออก รัฐบำลอำจจะพิจำรณำผ่อนปรนมำตรกำร
ควบคุมกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดมำกข้ึน ซ่ึงจะท ำให้บริษทัสำมำรถพฒันำโครงกำรบนพ้ืนท่ี
เช่ำในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุไดห้ลำกหลำยข้ึน 
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ควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหำกเกิดอุบติัเหตุ หรือควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน อำจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนกำรพฒันำธุรกิจต่ำงๆ ของบริษทั รวมถึงภำพลกัษณ์ของบริษทั 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน และด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงกำรศึกษำและพฒันำในกำร
ก ำหนดนโยบำยดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กำรจดักิจกรรมเน้นกำรสร้ำงวฒันธรรมในควำมปลอดภยั 
กำรป้องกนั และลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรส่ือสำรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบอยำ่งทัว่ถึง เพื่อใหเ้ขำ้ใจ
กำรบริหำรจดักำรดำ้นควำมเส่ียง รวมถึงมำตรกำรป้องกนัเพื่อควบคุมดำ้นกระบวนกำรปฏิบติังำนต่ำงๆ  

ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน  

1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้ท่ีผูข้ำยก ำหนดรำคำซ้ือขำย

เป็นเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินคำ้
น ำเขำ้ไม่สอดคลอ้งกบัรำคำขำยสินคำ้ บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนโดยกำรก ำหนดอตัรำ
แลกเปล่ียนเป็นเงินบำทต่อเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐไวอ้ยำ่งชดัเจนในกำรซ้ือสินคำ้มำขำย หรือท ำสญัญำซ้ืออตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้กบัธนำคำรในช่วงท่ีเงินบำทมีแนวโนม้อ่อนค่ำเพือ่ลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว รวมทั้งท ำสญัญำซ้ือ
อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขกำรช ำระรำคำค่ำสินคำ้ 

ในปี 2561 บริษทัมีภำระท่ีตอ้งช ำระเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐให้กบัผูข้ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ จ ำนวนเงินประมำณ 
16 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยร้อยละ 92 ของจ ำนวนดังกล่ำวบริษัทได้บริหำรควำมเส่ียงโดยกำรจัดท ำสัญญำซ้ืออตัรำ
แลกเปล่ียนล่วงหนำ้ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขกำรช ำระรำคำค่ำสินคำ้ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 8 บริษทัใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนแบบ 
Spot Rate 

2) ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 40.12 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงเป็น

หน้ีระหว่ำงด ำเนินคดีท่ีเกิดจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีท่ีเกิดก่อนปี 2549 จ ำนวน 12.82 ลำ้นบำท  ทั้งน้ีในปี 2561 
บริษทัไดป้รับปรุงกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 0.28 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ี อย่ำงไรก็
ตำมในกำรขำยสินคำ้และบริกำรให้กบัลูกคำ้ท่ีเป็นเงินเช่ือจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัวงเงินสินเช่ือจำกคณะกรรมกำร
สินเช่ือของบริษทั จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือดงักล่ำวอยูใ่นระดบัต ่ำ นอกจำกน้ีบริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยกำรให้
สินเช่ือระยะสั้น หรือเรียกเก็บเงินค่ำสินคำ้และบริกำรล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ ท ำใหค้วำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือลดลง  

ควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำย รวมถึงกำรต่ออำยใุบอนุญำตต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 

กำรประกอบธุรกิจของบริษทั จะตอ้งมีใบอนุญำตต่ำงๆ จำกหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อำทิเช่น กรมวิชำกำรเกษตร กรมเจำ้ท่ำ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และกรมศุลกำกร 
เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัได้มีกำรด ำเนินกำรก ำกับท่ีดีและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติถูกตอ้งตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำร รวมถึง
ใบอนุญำตต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ผูบ้ริหำรของบริษทัเช่ือมัน่ว่ำบริษทัจะไม่มีปัญหำอนัเป็นอุปสรรคต่อกำร
ไดรั้บกำรต่ออำยใุบอนุญำตต่ำงๆ 
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ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 897.46 ลำ้นบำท และทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 1,087.83 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.75 บำทใชช่ื้อในกำรเสนอขำยหลกัทรัพยว์ำ่ “NFC” 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 29 พ.ย. 2561 

ช่ือ-นามสกลุ จ านวนหุ้น ร้อยละของ
ทุนช าระแล้ว 

1. รวมกลุ่มนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี  694,071,296 63.80 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 690,329,994   
นำยณฐัพงษ ์รัตสุวรรณทว ี 3,741,302   

2. บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั  176,000,000 16.18 
3. Bentayga Holdings Ltd.  86,000,000 7.91 
4. นำยเอเซีย ภุขนัอนนัต ์  28,160,000 2.59 
5. นำยปรัชญำ เสริมสุขสกลุชยั  23,880,000 2.20 
6. รวมครอบครัวฉตัรพิมลกลุ  10,863,661 1.00 

6.1   นำยสิตมน องัศธรรมรัตน ์ 5,810,561   
6.2   นำยอำชวร์ี องัศธรรมรัตน์ 4,743,900   
6.3   นำยอนนัต ์องัศธรรมรัตน ์ 239,200   
6.4   นำงสุพดี องัศธรรมรัตน ์ 70,000   

         ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ  68,858,099 6.33 
                   รวมผู้ถือหุ้น ทั้งส้ิน  1,087,833,056 100.00 

หมายเหต:ุ บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่    

วนัท่ี 6 ธันวำคม 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 81,587,479.50 บำท เพื่อรองรับกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จ ำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย 
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรำส่วน 10 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมูลค่ำ ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำย ุ3 ปี โดยใชสิ้ทธิปีละ 2 คร้ัง ในรำคำกำรใช้
สิทธิ 6.50 บำท ต่อหุน้ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดให้จ่ำยไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิภำยหลงัจำกกำรหักภำษี
และทุนส ำรองตำ่งๆทั้งหมดของบริษทัตำมท่ีกฎหมำยและบริษทัก ำหนด โดยอำ้งอิงงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม 
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตซ่ึงบริษทัอำจก ำหนดให้
กำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นอ่ืนใดท่ีจะตอ้งน ำเงินก ำไรสุทธิจ ำนวนดงักล่ำว
มำใชเ้พื่อขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อไป 
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โครงสร้างการจัดการและการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 
( 1 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561) 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 2 ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ/                             
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 2 

2 พลเอกมนตรี    สงัขทรัพย์ 2 ประธำนกรรมกำร /  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 1 

3 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

8 8 

4 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำร /  
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 8 

5 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /              
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 5 

6 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 1 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 8 6 
7 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 8 8 
8 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร  8 8 
9 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8 8 
10 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี 1 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8 7 
11 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8 5 
12 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์ 1 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8 6 
13 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี 1 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8 8 
มายเหต:ุ 
1  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 
2  นายวิศณุนิเวศน์มรินทร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังท่ี6/2561 วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก รวมถึงด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท  

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  คือ นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยยงยศ       
ปำละนิติเสนำ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ และนำยณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี กรรมกำรสองในห้ำคน
ลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั   
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คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 6 5 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์2 กรรมกำรบริหำร 6 2 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำร 6 5 
4 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรบริหำร 6 6 
5 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำรบริหำร 6 6 
6 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี1 กรรมกำรบริหำร 6 6 
หมายเหต:ุ  1  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เม่ือวันท่ี 25  เมษายน 2561 
                          2   ย่ืนลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารเท่าน้ัน เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 6 6 
2 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี * 1 กรรมกำรตรวจสอบ 6 6 
3 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์   1 กรรมกำรตรวจสอบ 6 4 
หมายเหต:ุ 
*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมกร 

จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 2 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   - 
2 พลเอกมนตรี    สงัขทรัพย์ 2 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 - 
3 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 2 
4 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 2 
5 ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข  1 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 2 
6 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 2 2 
หมายเหต:ุ  1  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 

2 นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2561 วันท่ี 2 ตลุาคม 2561 มีมติอนุมัติให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีลาออก รวมถึงด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1 นำยณฐัภพ    รัตนสุวรรณทว ี ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2 นำงบงกช      รุ่งกรไพศำล รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรเงินและบริหำร 
3 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรคำ้และปฏิบติักำร 
4 นำยกิจจำ        สมญัญำหิรัญ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบริหำรองคก์ร 
5 นำงศรินทิพย ์  กิตติวงศโ์สภณ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรเงิน และส ำนกักรรมกำร 
6 นำงสำวดุจเดือน  บุญซ่ือ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบญัชี และสำรสนเทศ 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท 

 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตั้งให ้นำงศรินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
25 พฤศจิกำยน 2558 เป็นตน้ไป โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
▪ ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยูใ่น

ระดบัเดียวกบัอุตสำหกรรม และเป็นอตัรำเดียวกบัในปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูถื้อหุน้แลว้ 

                                            ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561                            (หน่วย : บาท)                                         

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

รวม 
 

นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 1 96,000 - - - 96,000 
พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์1 48,000 - - - 48,000 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 156,000 192,000 - - 348,000 
รศ.ดร.เสรี     วงษม์ณฑำ 120,000 - 72,000 -  192,000 
นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ 120,000 - 40,000 -  160,000 
นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี 120,000 - 60,000 -  180,000 
นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ 120,000 70,000 - 20,000   210,000 
นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ 120,000 120,000 - 10,000  260,000 
ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 120,000 - - 20,000  140,000 
นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล 120,000 - - 20,000  140,000 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล 120,000 120,000 - -  240,000 
  นำยกิจจำ   สมญัญำหิรัญ 120,000 120,000 - -  240,000 
  นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี 120,000 120,000 - -  240,000 

รวม   1,500,000 742,000 172,000 80,000 2,494,000 
       หมายเหตุ    1  นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี6/2561 วันท่ี 2 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการท่ีลาออก รวมถึงด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

▪ ค่าตอบแทนผู้บริหาร : เป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดือนมกราคม ถงึเดือนธันวาคม 2561 
ค่ำตอบแทนในปี  2561  ผูบ้ริหำรจ ำนวน 7 ท่ำนไดค้่ำตอบแทน รำยละเอียดดงัน้ี 
 ปี 2560 ปี 2561 

  จ านวนราย จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวนราย จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 7 22.94 7 22.18 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  1.07  1.17 
เงินไดท่ี้จ่ำยคร้ังเดียว  1.04  0.00 
เงินรำยไดอ่ื้น  0.00  0.00 
เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน (เกษียณอำย)ุ  0.00  2.20 

รวม  25.05  25.55 
หมายเหต ุ: ผู้บริหารจ านวน 1 ท่าน ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
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บุคลากร  
 ระยะเวลำระหวำ่ง 1 มกรำคม 2561 ถึง 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวน 117 คน 
(รวมเขำ้ออกระหวำ่งปี) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 72,741,284.53 บำท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน, ค่ำล่วงเวลำ, ค่ำเบ้ียเล้ียงกะ, 
เงินสมทบ, กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ, เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 

                จ านวนพนักงาน  :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ล าดบั ส านักงาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 กรุงเทพ 13 32 45 
2 โรงงำนมำบตำพดุ จ.ระยอง 37 12 49 
3 หน่วยงำนรังสิต จ. ปทุมธำนี 8 0 8 

รวม 58 44 102 

 ทั้งน้ีในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนใดๆ (ยกเวน้คดีนำยกฤษฏ์ิ วมิไตรเมตเป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง
บริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นจ ำเลย โดยขอใหจ้ ำเลยทั้งสองรับผดิช ำระคำ่เสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งเม่ือปี 2547 แต่ภำย 
หลงัมำยืน่ฟ้องใหม่ในปี 2559 โดยศำลแรงงำนกลำงและศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษมีค ำพิพำกษำยกฟ้องโจทก ์ ซ่ึงโจทกไ์ดย้ืน่
ค  ำร้องขออนุญำตยืน่ฎีกำ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 ธ.ค. 2561 ศำลแรงงำนอ่ำนค ำสัง่ค  ำร้องขออนุญำตยืน่ฎีกำของโจทก ์ โดยศำลฎีกำมี
ค ำสัง่ไม่อนุญำตใหโ้จทกย์ืน่ฎีกำและคดีถึงท่ีสุดแลว้) 

นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษทัตระหนักดีวำ่พนักงำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคัญของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมีนโยบำยมุ่งเนน้กำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนักงำนให้เป็นคนเก่งและคนดีภำยใตก้รอบวฒันธรรม
องค์กรเดียวกัน โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้มีควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงมีควำมสุขในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบตอ่สังคม ผำ่นระบบกำรบริหำรจดักำรท่ี
ทนัสมยั, มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

บริษทัไดจ้ดัอบรมภำยในองคก์รและส่งพนกังำนไปอบรมภำยนอกองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ  กำรเพ่ิมทกัษะในงำนวิชำชีพ  กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของตวัพนักงำน กำรด ำรงชีวิตอยำ่งมี
ควำมสุข รวมถึงไดจ้ดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี
ระหวำ่งพนกังำนกบัผูบ้ริหำร นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้มีกำรดูแลพนกังำนอยำ่งเสมอภำค กำรให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิกำรท่ี
เหมำะสมและเป็นธรรม ใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำน เพื่อจูงใจและรักษำใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทั
ในระยะยำว  โดยอำ้งอิงจำกวสิยัทศัน์ของบริษทั ดงัภำพน้ี 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมกำรบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพทั้งใน
กำรด ำเนินธุรกิจ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ  และด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมี
จรรยำบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้  โดยมุ่งมัน่สร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุน้ และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนั และสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของกลุ่ม
บริษทั ทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบริษัท  จะยึดถือแนวปฏิบัติท่ี เป็นสำกลและมุ่งมั่นพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลักกำร
มำตรฐำนสำกลอนัไดแ้ก่ กำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั กำรให้ควำมส ำคญักบั
บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน ำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเคร่งครัดต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั จะจดัใหมี้โครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูถื้อ
หุน้ อยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย และแผนงำนท่ีส ำคญั มีระบบกำร
ติดตำม / วดัผลกำรด ำเนินงำน และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของ
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   

กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

1. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัตระหนักดีว่ำ ผูถื้อหุ้นคือเจำ้ของกิจกำร และบริษทั มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึง

ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 
▪ ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมบริสุทธ์ิใจ ด้วยควำม

ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
▪ น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอ่ืนๆ โดย

สม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจริง 
▪ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตขององคก์รทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ ซ่ึง

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้ มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยำ่งเพียงพอ 
▪ ไม่แสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ 

และไม่อำ้งสิทธิควำมเป็นกรรมกำร   ผูบ้ริหำรของบริษทั เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
▪ ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

2. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

บริษทัตระหนกัว่ำ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษทั ท่ีมีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็น
นโยบำยของบริษทั ท่ีจะให้กำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย ตลอดจนกำร
พฒันำศกัยภำพ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว บริษทั ยดึแนวต่อไปน้ีเป็นหลกัปฏิบติั 
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▪ จดัระบบกำรใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังำน 
▪ ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
▪ จดัให้มีระบบกำรบริหำรบุคลำกร ในเร่ืองกำรแต่งตั้งและโยกยำ้ย รวมถึงระบบกำรให้รำงวลั และกำรลงโทษ

พนักงำนท่ีชดัเจน มีกำรปฏิบติัโดยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำม
เหมำะสมของพนักงำนนั้น ไม่เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพสมรส หรือ
ควำมไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

▪ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและ
สม ่ำเสมอ 

▪ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของพนกังำน 
▪ ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
▪ บริหำรงำน โดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำน

ของพนกังำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 
▪ ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์
▪ สร้ำงควำมเขำ้ใจใหพ้นกังำนในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำท ซ่ึงพนกังำนสำมำรถปฏิบติัได ้เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
▪ เปิดโอกำสและช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถแจง้เร่ืองกำรท ำผิดกฎหมำยขององคก์รต่อคณะกรรมกำรบริษทัได ้
▪ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 

3. นโยบำยและกำรปฏิบติัตอ่ลูกคำ้ 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมพอใจของลกูคำ้ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีเจตจ ำนงท่ี
จะแสวงหำวธีิกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนตลอดเวลำ และไดก้ ำหนด
เป็นนโยบำยและขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

▪ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่
ลูกคำ้ 

▪ ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  
▪ ก ำหนดระดบัคุณภำพท่ียอมรับไดข้องสินคำ้และบริกำร 
▪ เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ส ำหรับลูกคำ้ 
▪ ไม่ส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้แก่ลูกคำ้ทั้งๆ ท่ีรู้วำ่สินคำ้และบริกำรนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหำย หรืออำจเกิด

อนัตรำยต่อลูกคำ้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคำ้หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพต ่ำกวำ่ระดบัท่ีก ำหนดตกถึงมือลูกคำ้ 
▪ จดัใหมี้ระบบและกระบวนกำรท่ีใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร และด ำเนินกำรอยำ่งดีท่ีสุด 

เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองผลอยำ่งรวดเร็ว 
▪ รักษำควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกลูกคำ้หรือผูมี้

อ ำนำจของบริษทัก่อน เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตำมบทบังคบัของกฎหมำย 
รวมถึงไม่น ำขอ้มูลมำใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

▪ หำทำงลดตน้ทุนกำรผลิต โดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้และบริกำร เพ่ือสำมำรถเพ่ิมประโยชน์ใหก้บัลูกคำ้
อยำ่งต่อเน่ือง 
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▪ รักษำสญัญำ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

▪ ไม่คำ้ก ำไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำร และไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็น
ธรรมแก่ลูกคำ้ 

▪ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ใหลู้กคำ้ เพื่อเป็นกำรใหไ้ดม้ำ หรือแยง่ชิงลูกคำ้มำโดยกำรใชว้ธีิกำรท่ีไม่สุจริต 

4. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะใหก้ำรปฏิบติัต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำ
ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกตอ้ง กำรเจรจำ
แกปั้ญหำและหำทำงออกตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
▪ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้และหรือเจำ้หน้ี 
▪ ถำ้มีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดต่อ

คู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
▪ ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยำ่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

5. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบั
หลกัปฏิบัติกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

▪ ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 
▪ ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
▪ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซ่ึงมูลควำมจริง 

6. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 

  บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมี
แนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

▪ บริษทั จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัต่ำงๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของ
ประเทศท่ีบริษทั เขำ้ไปด ำเนินกำร 

▪ บริษทั จะดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
▪ ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
▪ บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่ำงตรงไปตรงมำเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัท ต่อควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 

7. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 
▪ ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดลอ้ม 
▪ ใหก้ำรสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคส์งัคมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
▪ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังำนทุกระดบัในองคก์รอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
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▪ ควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล 
▪ ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดกำรหลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ 
▪ ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแล และรำยงำนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย

หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 
▪ ไม่กระท ำหรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นบน หรือกำรฉอ้รำษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้ ำนำจหนำ้ท่ีของตน 

เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั 

หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำย  ท่ีจะให้ควำมส ำคญัเท่ำเทียม
และควบคู่กนัไประหวำ่งควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวธีิกำรท่ีใชเ้พื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จนั้นๆ 

คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยและวิธีกำรเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยดงัระบุอยูใ่นวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ หลกักำรและนโยบำยบรรษทัภิบำล รวมทั้ งได้ก ำหนดขอ้พึงปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดควำมชดัเจน สะดวกแก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัท่ีจะได้รับทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติท่ีบริษทั คำดหวงั และยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบติังำน นบัตั้งแต่กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้  คู่คำ้ คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ และต่อสงัคมส่วนรวม 

1. วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
▪ วสิยัทศัน์ 

ด ำเนินธุรกิจเชิงบูรณำกำรดำ้นกำรผลิต ซ้ือมำขำยไป และให้บริกำรจดัเก็บเคมีภณัฑ์ อยำ่งครบวงจร ใน
ภูมิภำคอำเซียนท่ีมีผลก ำไรอยำ่งย ัง่ยนื 

▪ พนัธกิจ 
i. เติบโตอยำ่งมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื เพ่ือบรรลุซ่ึงวสิยัทศัน์ 

ii. ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ไดผ้ลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี 
iii. พฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง ใหท้ดัเทียมกบัอำเซียน 
iv. ประกอบกิจกำร โดยยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

▪ คุณค่ำองคก์ร 
ด ำเนินธุรกิจให้บรรลวุิสยัทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐำนควำมพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียดว้ยกำรปฏิบติังำน 
i. ใหบ้รรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งแน่วแน่ 

ii. ดว้ยมำตรฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และวชิำชีพ 
iii. ดว้ยควำมมัน่ใจ กลำ้คิด กลำ้ท ำ และกลำ้ตดัสินใจ ท ำงำนเป็นทีม 
iv. ดว้ยกำรสนบัสนุนใหท้รัพยำกรบุคคลใชศ้กัยภำพเตม็ขีดควำมสำมำรถ 
v. ดว้ยควำมเอ้ืออำทรต่อพนกังำนและสงัคม 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

บริษทั ถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ี เพื่อแสวงหำผลประโยชน์
ส่วนตน  จึงไดก้ ำหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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1.      หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่ใน
กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั้ นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท โดยให้ท ำรำยกำรนั้ นเสมือนกับท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้ งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในรำยกำร
ดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

2.      ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม ในรำยกำร
ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั จะตอ้งแจง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น และประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3.       กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษำในบริษทัหรือองคก์รทำงธุรกิจ
อ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

4.      ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลกิจกำร เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร กลต.  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบัติตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเปิดเผย
ขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด 

5.      รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่ำนกำรสอบทำน หรือพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั 
ตำมล ำดบั กรณีท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรบริษทัท่ำนใด มีส่วนไดเ้สียในรำยกำรท่ีเก่ียวโยง กรรมกำร
ตรวจสอบ หรือ กรรมกำรบริษทัท่ำนนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น 

ในส่วนกลุ่มธุรกิจของบริษทั และธุรกิจของกลุ่มของนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
(“กลุ่มนำยณฐัภพ”) โดยท่ีในปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษทั ธุรกิจหลกัของกลุ่มนำยณฐัภพ ไดแ้ก่  

ธุรกจิหลกัของบริษัท ธุรกจิหลกัของกลุ่มนายณัฐภพ 
(1)   กำรจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียม    

ไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั 
(1)  ธุรกิจกำรให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นกำรขนส่งสินคำ้

ทั้ง ทำงบกและทำงน ้ ำ 
(2)   กำรให้บริกำร ได้แก่ กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ กำร

ให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว และกำร
ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

(2)  ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรเช่ำเรือล ำเลียง เรือลำกจูง และ 
(3)  ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

ธุรกิจของกลุ่มนำยณัฐภพสองล ำดบัแรก คือ (1) ธุรกิจกำรให้บริกำรดำ้น โลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นกำรขนส่งสินคำ้ทั้ งทำงบก
และทำงน ้ ำ และ (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรเช่ำเรือล ำเลียง เรือลำกจูง ไม่มีลกัษณะเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจหลกัของบริษทัอนั
จะก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กับบริษทัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี
เก่ียวขอ้งแต่อยำ่งใด 

ในส่วนของธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือนั้น โดยท่ีกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ ท่ีตั้ง
อยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง โดยท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน
กิจกำรของบริษทัเท่ำนั้น (Dedicated Berth) หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำสินค้ำของผูอ่ื้นผ่ำนท่ำ ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจำก กนอ. อีกทั้งท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นท่ำเทียบเรือน ้ ำลึกท่ีสำมำรถรองรับเรือขนส่งขนำดใหญ่ ไดถึ้ง 60,000 ตนั 
(DWT) ในขณะท่ีกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือของกลุ่มนำยณัฐภพ ซ่ึงปัจจุบนัด ำเนินกำรโดยบริษทั เอ็น พี มำรีน 
จ ำกดั เป็นกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือขนส่งสินคำ้ตูค้อนเทนเนอร์ และประกอบกิจกำรเรือขนส่งสินคำ้ตูค้อนเทนเนอร์  ตั้งอยูท่ี่
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี โดยเป็นท่ำเทียบเรือประเภทท่ำเทียบเรือชำยฝ่ัง ซ่ึงไม่สำมำรถรองรับเรือขนส่งขนำดใหญ่ได ้เน่ืองจำก
สภำพทำงภูมิศำสตร์ จึงรับเรือขนส่งไดไ้ม่เกิน 3,000 ตนั (DWT) นอกจำกน้ีลูกคำ้ส่วนใหญ่ของ บริษทั เอ็น พี มำรีน จ ำกดั เป็น
เรือขนส่งสินคำ้ประเภทตูค้อนเทนเนอร์ และรถยนต ์และมีเส้นทำงขนส่งระหวำ่งสุรำษฎร์ธำนีและแหลมฉบงั รวมถึงให้บริกำร
บริหำรท่ำเทียบเรือ 
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ส ำหรับบริษทัอ่ืนในกลุ่มนำยณัฐภพท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือนั้น ปัจจุบนัยงัไม่มี
กำรด ำเนินธุรกิจแต่อยำ่งใด กล่ำวคือ ยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจหลกั และมีวตัถุประสงคก์ำรให้บริกำรส ำหรับเรือสินคำ้
ชำยฝ่ัง และเพื่อกำรให้บริกำรกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเฉพำะในเขตบริเวณท่ีตั้งท่ำเรือเท่ำนั้น ซ่ึงมีพ้ืนท่ีตั้งนอกเขตท่ำเรืออุตสำหกรรม
มำบตำพดุ โดยไม่มีควำมประสงคจ์ะแข่งขนักบัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัแต่อยำ่งใด  

ปัจจุบันบริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจในบริเวณพ้ืนท่ีเช่ำของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 นำยณฐัภพไดมี้หนงัสือขอ้ตกลงไม่แข่งขนัทำงธุรกิจเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั เพื่อให้ค  ำมัน่แก่บริษทัวำ่ หำกในอนำคตบริษทัมีแผนจะขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือออกไปนอก
พ้ืนท่ีเช่ำปัจจุบันของบริษัท หรือหำกในอนำคตนำยณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนำยณัฐภพมีแผนในกำรขยำยธุรกิจเพื่อ
ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือนอกพ้ืนท่ีปัจจุบนัของนำยณฐัภพหรือบริษทัในกลุ่มของนำยณฐัภพ หรือหำกบริษทัในกลุ่มของนำยณฐัภพ
ท่ียงัไม่เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์จะเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยเ์พื่อให้บริกำรท่ำเทียบเรือ นำยณฐัภพจะใหสิ้ทธิในกำรประกอบ
ธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือกับบริษัทก่อน เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยหำกบริษทัแสดงควำม
ประสงคว์ำ่จะไม่ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือในพ้ืนท่ีดงักล่ำวแลว้ นำยณัฐภพหรือบริษทัในกลุ่มของนำยณัฐภพจึงจะ
ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือในพ้ืนท่ีดงักล่ำว ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่ำวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีของหนงัสือฉบบัน้ีจนกระทัง่
วนัท่ีนำยณัฐภพถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือร้อยละ 10 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทั 

ดังนั้ น ธุรกิจให้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษัทในกลุ่มนำยณัฐภพจึงไม่ได้มีลกัษณะเป็นกำรแข่งขนักับธุรกิจกำร
ให้บริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัอนัจะก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งแต่อยำ่งใด  

ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัในกลุ่มนำยณฐัภพ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
ล ำดบั บริษทั วตัถุประสงคห์ลกัใน

กำรประกอบธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บำท) 
สดัส่วนกำรถือหุน้ของ 

นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
กำรประกอบธุรกิจ 

1. บริษทัท่ีเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ 
(1) บริษทั เอน็ พี 

มำรีน จ ำกดั 
บริกำรท่ำเทียบเรือ 
เรือลำกจูงหรือใหเ้ช่ำ
เรือขนส่งสินคำ้ 

300,000,000 ร้อยละ 98.33 กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือขนส่ง
สิน ค้ ำตู ้ ค อน เทน เน อ ร์  แล ะ
ประกอบกิจกำรเรือขน ส่งสินคำ้
ตู ้ค อน เทน เนอ ร์  ท่ี จังห วัด สุ
รำษฎร์ธำนี และเป็นท่ำเทียบเรือ
ป ระ เภท ท่ ำเที ยบ เรื อช ำย ฝ่ั ง 
รวมถึงให้ บริกำรบริหำรท่ำเทียบ
เรือ 

2. บริษทัท่ียงัไม่เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์
(1) บริษทั เอน็พี 

สงขลำพอร์ต 
จ ำกดั  

บริกำรท่ำเทียบเรือ 
กิจกำรโลจิสติกส์ 
ขนส่งและขนถ่ำย
สินคำ้ 

1,000,000 ร้อยละ 99.96 ปัจจุบันยงัไม่ได้ด ำเนินกำรและ
ไม่มีรำยได้ เน่ืองจำกปัจจุบันอยู่
ระหว่ำงจัดท ำรำยงำน EIA โดย
จะเป็น ท่ ำเที ยบ เรือ  ท่ี จังหวัด
สงขลำ เพื่ อรองรับเรือขนถ่ำย
สินคำ้และลูกเรือระหวำ่งภำคพ้ืน
กบัแท่นขดุเจำะน ้ ำมนั 

(2) บริษทั เอน็พี 
สมุยพอร์ต 

บริกำรท่ำเทียบเรือ 
กิจกำรโลจิสติกส์ 

1,200,000,000(1) ร้อยละ 100.00(2) ปัจจุบันยงัไม่ได้ด ำเนินกำร และ
ยงัไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบ
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ล ำดบั บริษทั วตัถุประสงคห์ลกัใน
กำรประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 
(บำท) 

สดัส่วนกำรถือหุน้ของ 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

กำรประกอบธุรกิจ 

จ ำกดั ขนส่งและขนถ่ำย
สินคำ้ 

ธุรกิจหลัก อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ
เพื่ อจะพัฒนำเป็น ท่ ำเที ยบเรือ
รองรับเรือส ำรำญขนำดให ญ่ 
(Cruise) ท่ีเกำะ สมุย จ.สุรำษฎร์
ธำนี  

(3) บริษทั พอร์ท 
โอเปอเรชัน่ 
แอนด ์เซอร์วสิ 
จ ำกดั 

บริกำรท่ำเทียบเรือ 
กำรขนส่งและขน
ถ่ำยสินคำ้ 

1,000,000(3) ร้อยละ 99.98 บริษทัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
บริหำรท่ำเทียบเรือ ซ่ึงปัจจุบนัยงั
ไม่มีกำรด ำเนินธุรกิจ และไม่มี
รำย ไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจ 

หมายเหต ุ
(1) ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 1,176,020,000 บาท 
(2) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.08  และถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ากัด ร้อยละ 99.92 
(3) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 250,000 บาท 

จริยธรรมทำงธุรกิจ  

บริษทัไดอ้อกขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและขอ้ห้ำมปฏิบติัตนต่อฝ่ำยบริหำรและพนกังำน ทั้งน้ีเพื่อให้ฝ่ำยบริหำร
และพนกังำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตำมดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม 
โดยฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกคนไดล้งนำมรับทรำบและตกลงท่ีจะถือปฏิบติั ทั้ งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2545 และ
บริษทัไดติ้ดตำมกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ รวมถึงก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวด้ว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัไดป้รับปรุงคู่มือจรรยำบรรณเพื่อสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรและพนกังำนยึดถือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม  โดยได้จดัท ำคู่มือ
จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 และไดมี้กำรประกำศโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้
ไป  
กำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบดว้ย 

1. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร        4  ท่ำน 
2. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร       5  ท่ำน  
3. กรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ   3 ท่ำน 

ดงันั้นบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่ำน (กรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ)  คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
กรรมกำรทั้งคณะ 

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทั้ งน้ีมีกำรแยกอ ำนำจหน้ำท่ีระหว่ำงกันอย่ำง

ชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจอย่ำงไม่มีขอ้จ ำกดั มี ร้อยละ 41.67 และมีกรรมกำร
อิสระ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำน กำรบริหำร 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้
กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

2. คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งประชุมกนัอยำ่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัหรือ
ส ำนักงำนสำขำหรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด ทั้ งน้ี กรรมกำรจะตอ้งเข้ำร่วมกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็น 

3. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรบริษทัไม่
นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม เพื่อใหก้รรมกำรบริษทัไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นด่วนเพื่อ
รักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ควรจะมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

5. ใหเ้ลขำนุกำรบริษทัเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมโดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ

ตำมควำมเหมำะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั
ก่อนกำรประชุม โดยในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษทัทั้งส้ิน 8 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลำ 2-4 ชัว่โมง ทั้งน้ีมีกำรบนัทึกจดัท ำเป็น
รำยงำนกำรประชุมเสนอคณะกรรมกำรเพื่อผำ่นกำรรับรองและจดัเก็บใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้

รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ

ในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสมให้ถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ ใชดุ้ลพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้งมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำร
บนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม
ภำยใน และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

ควำมสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตุกำรณ์ เป็นไปอยำ่งทัว่ถึง ทั้ ง

รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดงักล่ำวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ
ตลำดหลกัทรัพย ์
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คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  และคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษัท 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 พลเอก มนตรี สงัขทรัพย ์2                 ประธำนคณะกรรมกำร 
2 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี รองประธำนคณะกรรมกำร 
3 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำร 
4 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำร 
5 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 1 กรรมกำร 
6 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำร 
7 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร 
8 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำร 
9 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี  1 กรรมกำร 
10 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ 
11 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี 1 กรรมกำรอิสระ 
12 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์1 กรรมกำรอิสระ 

 หมายเหต:ุ  1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561  
                                2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561 วันท่ี 2 ตลุาคม 2561 มีมติอนมุัติให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าด  ารง

ต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก แทนกรรมการท่ีลาออก 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1. ก ำกบัดูแลกิจกำรใหมี้กำรปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม เช่น จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยให้รับทรำบก ำหนดให้ปฏิบติัตำมและติดตำม
ใหมี้กำรปฏิบติั 

2. อนุมติันโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธท์ำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษทั 
3. พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ 

4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อ
พิจำรณำแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัต่อไป 

5. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรของบริษทั หรือบุคคลภำยนอก พร้อม
ทั้งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร 
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7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
8. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัได ้
9. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบอ ำนำจ

เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษทัอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

10. พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เวน้แต่รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีในกำรพิจำรณำดังกล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือ 
ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รำยกำรดงักล่ำววจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี
ในกำรพิจำรณำอนุมติัดงักล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ ประกำศ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นวำ่บริษทัมีก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนั้นและ
รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

13. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ (Accountability) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty 
of Loyalty) รวมทั้ งปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคับบริษัท และมติคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจนั้ นจะพึงกระท ำภำยใต้
สถำนกำรณ์อยำ่งเดียวกนั 

15. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่
กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

16. จดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัรับผิดชอบด ำเนินกำรในนำมของบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองกำรจดัท ำ
ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผูถื้อหุ้น อีกทั้งรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั 

17. ทุ่มเทเวลำ และให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง และกลยทุธ์ โดยร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
เตม็ท่ี มีกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดทิศทำงดงักล่ำว รวมถึงมีกำรพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่ผูบ้ริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ ทิศทำง และกลยุทธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบัติให้
เกิดผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

18. ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยทำงกำรเงินและ
แผนงำนต่ำง ๆ ของบริษัท และติดตำมให้ผูบ้ริหำรมีกำรปฏิบัติตำมแผนงำน ทิศทำงและกลยุทธ์องค์กรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

19. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรใน
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพ 

20. จดัให้มีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำวอย่ำง
ครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง รวมถึง
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว 

21. ตอ้งรำยงำนให้บริษทัทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีกำร
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เปล่ียนแปลง โดยกรอกรำยละเอียดกำรมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในแบบรำยงำนกำรมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

22. ตอ้งจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประเมินผลในดำ้นกำรเปิดเผย
ขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำนสูง 

คณะกรรมการบริหาร 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำร 
3 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรบริหำร 
4 นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ กรรมกำรบริหำร 
5 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี1 กรรมกำรบริหำร 

หมายเหต:ุ  1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561  

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
1. พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมท่ีฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั อนุมติั

และให้รวมถึงกำรพิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหวำ่ง ท่ีไม่มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และใหน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อทรำบในท่ีประชุมครำวถดัไป 

2. อนุมติักำรใชจ่้ำยเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรจะท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อบริษทั ทั้งน้ีใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหส้ตัยำบนัในท่ีประชุมครำวต่อไป 

3. อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบักำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยำยโรงงำนท่ีอยูน่อกเหนือ Business Plan ทั้งน้ีให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหส้ตัยำบนัในท่ีประชุมครำวต่อไป 

4. ให้ควำมเห็นชอบกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ตลอดจนกำรร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ ในกรณี เร่งด่วน
และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมครำวถดัไป 

5. ก ำกบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษำฝ่ำยจดักำรในเร่ืองเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล  และ
ดำ้นปฏิบติักำรตำ่งๆ 

6. เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี * 1 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
3 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ 1 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ  1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561  
*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2.  สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน(internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(internal audit) 

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจำรณำคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ ง  บุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี    เสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
และเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

5.  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบ  งบประมำณ  และ
อตัรำก ำลงัของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน   ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ งโยกยำ้ย  เลิกจ้ำง
หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

6.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
▪ ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
▪ จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
▪ ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร(charter) 
▪ รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
8.  มีอ ำนำจวำ่จำ้งท่ีปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มำใหค้วำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น โดยบริษทัเป็น

ผูรั้บผิดชอบคำ่ใชจ่้ำยตำมระเบียบของบริษทั 
9.  มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขำ้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
10. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้ทนัสมยัและเหมำะสม

กบัสภำพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัในกรณีมีกำรเปล่ียนแปลง  
หรือเพื่อทรำบในกรณีท่ีไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1 พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์2 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 1 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
5 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หมายเหต:ุ  1กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561  
                                2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2561 วันท่ี 2 ตลุาคม 2561 มีมติอนุมัติให้พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เข้าด  ารง

ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแทนกรรมการท่ีลาออก 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
2. ก ำหนดแผนจดักำรควำมเส่ียงและกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง  

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
บริษทัไดมี้กำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมขอองบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจดงักล่ำวรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรับ
หรือให้กูย้ืม ค  ้ ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
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บริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือ
ตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ีกำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำวให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

กำรสรรหำกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 

บริษทัเปิดโอกำสใหก้รรมกำรและผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม โดยบริษทัไดใ้ห้
ยื่นรำยช่ือผูท่ี้ได้รับเสนอช่ือท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและประธำนท่ีประชุมเพื่อกำร
ลงคะแนนใหบุ้คคลดงักล่ำวคร้ัง 

การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมกำรของบริษทั  ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

2. กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตำม 2.1  เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
2.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
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กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่ง
แลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

4. นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
4.1   ตำย 
4.2   ลำออก 
4.3   ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย 
4.4   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
4.5   ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ืน่ใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบริษทั 
        กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

6. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีวำ่งลงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน 

บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงั
เหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน ดงันั้นในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่งประธำน
เจำ้หน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยอ่ืนๆ รวมถึง
ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำเบ้ืองตน้ในกำรกลัน่กลองสรรหำบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้น เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเขำ้ใจ
ในธุรกิจของบริษทัเป็นอยำ่งดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไวไ้ดแ้ละ
ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลบริษทัย่อย และแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรในบริษทัย่อย  ในกำร
ควบคุมกำรดูแล กำรจัดกำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ( 
ปัจจุบนั บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั อยูใ่นกระบวนกำรถูกพิทกัษ์ทรัพย ์อ ำนำจในกำรดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย จึงเป็นของเจำ้
พนกังำนพทิกัษท์รัพย)์ 
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คุณสมบติัผูรั้บผิดชอบสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงินและผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชี 

เน่ืองจำกบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เกณฑ์คุณสมบัติของ
ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงินและผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชีท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 เป็นดงัต่อไปน้ี 

1. มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงินท่ีมีคุณสมบติัเร่ืองกำรผ่ำนกำรอบรมต่อเน่ืองดำ้นบญัชีตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ก ำหนด 

2. มีผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบญัชีท่ีเป็นผูท้  ำบญัชีตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้และผ่ำนกำรอบรมต่อเน่ืองดำ้นบญัชี
ตำมเง่ือนไขท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 

ปัจจุบนั บริษทัมีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสำยงำนบญัชีและกำรเงิน คือ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำ
โท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต และด ำรงต ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรเงินและบริหำรของบริษทัมำกกวำ่ 10 ปี โดย
มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนบัญชีหรือกำรเงินไม่น้อยกว่ำ 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้ำ และผ่ำนกำรอบรมพฒันำควำมรู้
ต่อเน่ืองทำงดำ้นบญัชีไม่นอ้ยกวำ่ 6 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 

นอกจำกน้ี บริษทัมีผูค้วบคุมดูแลกำรท ำบัญชี คือ นำงสำวดุจเดือน บุญซ่ือ ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี บัญชี
บณัฑิต และระดบัปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิตสำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
สำยบญัชีและสำรสนเทศของบริษทัมำตั้งแต่เดือนมกรำคม ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนดำ้นบญัชี
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหนำ้ และผำ่นกำรอบรมพฒันำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงดำ้นบญัชีไม่นอ้ยกวำ่ 6 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญั

ในกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมเสมอภำคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยขอ้มูลภำยในหรือข่ำวสำรอนัมี
สำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ ถือเป็นขอ้มูลภำยในท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจและถือ
เป็นขอ้มูลลับของบริษัท หำกเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่ำหุ้นของบริษัท ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพยฯ์ 
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั จึงตอ้งรักษำขอ้มูลภำยในไวเ้ป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มูลภำยในท่ีตนล่วงรู้มำ
จำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือน ำขอ้มูลภำยในไปใชแ้สวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ในทำงมิชอบ หรือท ำให้บริษทั เสียประโยชน์ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของบริษทัต่อคู่
แข่งขนัทำงธุรกิจ แมพ้น้สภำพจำกกำรเป็น กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ไปแลว้ โดยบริษทั มีวิธีกำรดูแล
ป้องกนัในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

1. ก ำหนดแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ี ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 และบท
ก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. จ ำกดักำรรับรู้ขอ้มูลภำยใน เฉพำะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือบุคคลภำยในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตำมควำมจ ำเป็น 
และก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีแก่บุคคลำกรผูมี้อ ำนำจเปิดเผยสำรสนเทศของบริษทั ใหช้ดัเจน 

3. จดัส่งหนงัสือเวยีนแจง้ก ำหนดช่วงระยะเวลำห้ำมกำรซ้ือขำย / โอน / รับโอน หลกัทรัพยบ์ริษทั (Blackout Period) และ
หำ้มเปิดเผยขอ้มูลภำยใน ขอ้มูลงบกำรเงิน ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน และภำยใน 
24 ชั่วโมง หลงักำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแลว้ ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำร) และฝ่ำยจดักำรต่ำงๆ ใหป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในช่วงเวลำดงักล่ำว   
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4. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ของกรรมกำรและผูบ้ริหำร) 
แจง้เก่ียวกบักำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทั ภำยใน 3 วนั หลงัท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ต่อคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมำย 

5. รักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทั ระมดัระวงัมิใหเ้อกสำรหรือข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตกไปถึงผู ้
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งอนัอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัเกิดควำมเสียหำย 

6. ก ำหนดกฎระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงดำ้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทั อยำ่งเขม้งวด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ไดอ้นุมติัค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 1,180,000 บำท 

 ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 
- ไม่มี 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกักำรท่ี บริษทั เอ็นเอฟซี 
จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนักว่ำ องค์กรจะเติบโตไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน ตอ้งอำศยัทั้ ง
วสิัยทศัน์ ควำมสำมำรถ ควบคู่กบักำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน ดว้ยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงรวมถึง
กำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส าหรับกจิกรรมภายในองค์กร 
บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังำนตำมหลกักำร  นโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนด

โดย มุ่งเนน้ควำมโปร่งใส กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ค  ำนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบติัต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมไม่วำ่จะ
เป็นพนกังำน เจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร เจำ้หน้ีกำรคำ้ปกติระหวำ่งปฏิบติัตำมแผน ลูกคำ้ผูถื้อหุ้นนอกจำกน้ีบริษทัยงัค ำนึงถึง
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงำน  ซ่ึงท่ีผำ่นมำบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั โดยกำรด ำเนินงำน
ของโรงงำนไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบของกำรนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุอยำ่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ีบริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมุ่งเน้นกำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนกังำนให้เป็นคนเก่งและคนดี ภำยใตก้รอบวฒันธรรมเดียวกนั 
โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิง่กบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมสุข
ในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษทัยงัจดัใหมี้กำรดูแลพนกังำนอยำ่งเสมอภำค กำรใหผ้ลตอบแทนกบั
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้ งจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนักงำนกบัผูบ้ริหำรนอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัหำอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตำมควำม
จ ำเป็นของลกัษณะงำน พร้อมทั้งก ำหนดระเบียบและวธีิปฏิบติัท่ีรัดกมุในกำรท ำงำนท่ีโรงงำนและท่ำเทียบเรือของบริษทั 

อีกทั้ งบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำเคมีภัณฑ์และกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพสูงในรำคำท่ียุติธรรม โดยกำร
ด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ดงัเช่น  

  

 

 

• กำรเขำ้เยีย่มเยยีนลูกคำ้โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงและทีมงำน เพือ่รับทรำบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 คร้ัง 
• กำรส่งทีมงำนผูเ้ชียวชำญเขำ้ไปท ำกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีปฏิบติังำน

ของลูกคำ้ ทุก 3 เดือน 
• กำรจดัฝึกอบรมสมัมนำใหข้อ้มูลทำงดำ้นปฏิบติักำรและดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้ตำมท่ีร้องขอ 
• เปิดโอกำสใหลู้กคำ้มีช่องทำงในกำรร้องเรียนปัญหำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีไม่ไดต้ำม

คุณภำพและมำตรฐำน อำ้งอิงจำกนโยบำย Zero Complaint 

นอกจำกนั้น บริษทัถือวำ่กำรจดักำรดำ้นอำชีวอนำมยัควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั และกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ 
กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ กำรให้บริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ โดยทุกกิจกรรมจะตอ้ง
ปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกลบริษทัจึงส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนและบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งให้
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำคุณภำพอำชีวอนำมยั ยงัรวมถึงควำมปลอดภัยส่ิงแวดล้อม และกำรเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษทั และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม ส าหรับกจิกรรมภายนอกองค์กร 
บริษทัไดใ้ห้ควำมร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่ำงๆของชุมชนและหน่วยงำนของรัฐอยำ่งสม ่ำเสมอและเป็นไป

อยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษทัไดส้นบัสนุนกำรจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมเจำ้
ท่ำ  สถำนีต ำรวจในพ้ืนท่ี  หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ  และร่วมสนบัสนุนโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ  ศำสนำ และประเพณี
ต่ำงๆในชุมชนพ้ืนท่ีรอบๆโรงงำนอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผำ่น ๆ มำ 

การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดส่ื้อสำรไปทั้ งระดับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนโดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยู่ใน

ขอบข่ำยกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดหรือ ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดในกระบวนกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ก็
ใหรั้บโทษจำกภำครัฐโดยไม่มีกำรวิง่เตน้ใหพ้น้ผิด 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2562 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 
ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั   โดยพิจำรณำจำกแบบประเมินของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรไดจ้ดัท ำเสนอ  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทั
มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม และสรุปไดว้ำ่ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้น
ต่ำงๆ  5 องคป์ระกอบ คือกำรควบคุมภำยในองคก์ร กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศ และกำร
ส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอ และ
เหมำะสมโดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภำยในในเร่ืองกำรติดตำม ควบคุม ดูแล กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ อยำ่งเพียงพอ  

ทั้งน้ี ในปี 2561 ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือ
มีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั  และไดร้ายงานผลการประเมินระบบ
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ โดยสรุปแยกตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในได ้ดงัน้ี 

1   การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ำยงำนตำมหนำ้ท่ีงำน โดยแต่และฝ่ำยมีสำยกำรรำยงำนข้ึนตรง
ต่อประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  

-  ในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัมีกำรจดัท ำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ”  
โดยได้รับอนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  เม่ือวนัท่ี  25 กุมภำพนัธ์ 2559 โดยมีเน้ือหำครอบ คลุมถึง 
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หลักกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจรรยำบรรณ องค์ประกอบคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรและกำรแต่งตั้ง หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
ธุรกิจ  นอกจำกน้ี บริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับพนักงำน เพื่อใชเ้ป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรประพฤติ
ปฏิบติัตำมหน้ำท่ีและภำรกิจท่ีพนักงำนทุกระดบัพึงได้รับมอบหมำยด้วยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใสมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยคู่มือดังกล่ำวได้รับกำรลงนำมอนุมัติโดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และประกำศใช้เม่ือวนัท่ี  1 
มกรำคม 2559  

-  บริษทัไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปี 2561  ซ่ึงครอบคลุมประมำณกำรรำยไดจ้ำกแต่ละผลิตภณัฑแ์ละรำยไดค้่ำ 
บริกำรประมำณกำรรำยจ่ำย และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยเงินลงทุน เพ่ือใชใ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้
ก ำหนดดชันีช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) และดชันีช้ี
วดัผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละฝ่ำยงำน (Department KPIs)  

-  บริษทัมีกำรจดัท ำค ำบรรยำยลกัษณะงำนครอบคลุมทุกต ำแหน่งงำน ซ่ึงระบุถึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบพ้ืนฐำนของ
พนกังำน หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบเฉพำะต ำแหน่ง คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม ตวัช้ีวดัผลงำน และ
ล ำดบัสำยกำรบงัคบับญัชำ โดยมีควำมสอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงองคก์รในปัจจุบนั 
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-    บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยว่ำด้วยแผนกำรสืบทอดผูบ้ริหำร (Succession Plan) ซ่ึงอนุมติัโดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559  และไดมี้กำรปรับปรุง เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2559 ซ่ึงบริษทั
ก ำหนดนโยบำยแผนกำรสืบทอดผูบ้ริหำรให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรโดยกำรพฒันำผูบ้ริหำรและ
พนักงำนภำยใตก้รอบวฒันธรรมองค์กรเดียวกันเพื่อเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในด้ำนขีดควำมสำมำรถและ
อตัรำก ำลงัใหเ้หมำะสม เพื่อเขำ้มำทดแทนในต ำแหน่งท่ีวำ่งและสอดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตของบริษทั  

2   การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก

ปัจจยัภำยในและภำยนอก  จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง โดยไดรั้บอนุมติัในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 และในปี 2560 ไดมี้กำรทบทวนนโยบำยและคู่มือดงักล่ำว
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ครอบคลุมถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียง หลกัเกณฑท่ี์
ใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง และกำรพิจำรณำกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง กำรระบุและประเมินควำมเส่ียงหลกั และ
มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง    โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   โดยถือเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้

3   การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
- บริษทัมีกำรจดัท ำเอกสำรอ ำนำจด ำเนินกำร เพื่อก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี และล ำดบัขั้นกำรอนุมติัรำยกำรทำงธุรกิจท่ี

ส ำคญัของบริษทั เช่น กำรบริหำรองคก์ร กำรบริหำรกำรลงทุน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบญัชี กำรเงินและสินเช่ือ 
และกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 
24 มีนำคม 2559 

- บริษทัไดจ้ดัท ำระเบียบ นโยบำย  และคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  ดำ้น
กำรขำย  กำรจดัซ้ือ กำรเงินและบญัชี  และทรัพยำกรบุคคล   

- บริษทัไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน โดยก ำหนดให้กรรม กำรบริษทั 
และผูบ้ริหำรของบริษัท เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม โดยหนังสือมอบอ ำนำจได้รับกำรพิจำรณำอนุมติัในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 

- ในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรของบริษทัไดก้ ำหนดให้แต่ละสำยงำนมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรท่ีอยูภ่ำยใตค้วำม
รับผิดชอบของสำยงำนนั้นๆ  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรตรวจนบัสินทรัพยถ์ำวรเป็นประจ ำทุกปี 

- บริษทัไดมี้กำรก ำหนดกรอบรำยกำรระหวำ่งกนัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไวใ้นหวัขอ้ควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  และคู่มือปฏิบติัส ำหรับรำยกำรเก่ียวโยง  
โดยคู่มือดงักล่ำวครอบคลุมเน้ือหำส ำคญัดงัน้ี 
➢  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่ใน

กรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรนั้ นเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยให้ท ำรำยกำรนั้ นเสมือนกับท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้ งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ผู ้มีส่วนได้เสีย ในรำยกำร
ดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

➢  ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มใน
รำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั
จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้นและประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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➢  กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือเป็นท่ีปรึกษำในบริษทัหรือองคก์รทำง
ธุรกิจอ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยตรงใน
บริษทั 

➢  ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลกิจกำร จะตอ้งปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด 

➢  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่ำนกำรสอบทำน หรือพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั 
ตำมล ำดับ กรณีท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใด มีส่วนได้เสียในรำยกำรท่ีเก่ียวโยง 
กรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษทัท่ำนนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น 

➢ บริษทัมีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย โดยแต่งตั้งบุคลำกรของบริษทัไปเป็นคณะกรรมกำร
บริษทัและผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยโดยบุคลำกรของบริษทั ท่ีไดรั้บมอบหมำยจะท ำกำรส่ือสำรนโยบำยของบริษทั
ไปยงับริษทัยอ่ยพร้อมทั้ งติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย ( ปัจจุบนั บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัอยูใ่นกระบวนกำรถูกพิทกัษท์รัพย ์อ ำนำจในกำรดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย จึงเป็นของเจำ้พนกังำน
พิทกัษท์รัพย)์ 

4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
-   บริษทัจดัให้มีกำรประชุมผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นประจ ำทุกเดือน  เพ่ือให้แต่ละส่วนงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ปัญหำ อุปสรรคท่ีพบ และแผนงำนของบริษัทต่อท่ีประชุม โดยมี รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ด้ำนกำรเงินและ
บริหำรเป็นประธำนในท่ีประชุม และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปเขำ้ร่วมประชุม 

-   บริษทัให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเก็บรักษำขอ้มูลทำงอิเลคทรอนิคส์   
โดยไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมปลอดภยัสำรสนเทศ ซ่ึงมีกำรทบทวนและไดรั้บกำรอนุมติัโดยผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่สำยบญัชีและสำรสนเทศ และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2561  โดยฝ่ำยสำรสนเทศเป็นผูท้  ำกำรส ำรอง
ขอ้มูล เป็นรำยวนั รำยสปัดำห์ รำยเดือน และรำยปี โดยบนัทึกลงใน Backup tape ไปจดัเก็บไวท่ี้ตูเ้ซฟธนำคำร  และ
ท ำกำรทดสอบกำรกูคื้นขอ้มูล (Restoration)  

-   บริษทัก ำหนดให้รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดำ้นกำรเงินและบริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรส่ือสำรขอ้มูลของบริษทั
ไปยงับุคคลภำยนอก เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร นกัลงทุนสัมพนัธ์ และกำรก ำกบัดูแลกิจกำร/
บรรษทัภิบำล เป็นตน้  

-   บริษทัไดก้ ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรรับเร่ืองขอ้ร้องเรียนดำ้นบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ โดยไดก้ ำหนด ให ้
ส ำนกักรรมกำรเป็นผูรั้บแจง้เหตุขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตลอด จนผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนได้ทั้ งกำรแจ้งด้วยทำงวำจำทำงโทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์ และ
จดหมำย โดยท่ีบริษทัจะรักษำขอ้มูลดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั  ทั้ งน้ีนโยบำยดงักล่ำวไดมี้กำรประกำศให้พนักงำน
รับทรำบผำ่นทำงบอร์ดประชำสมัพนัธ์ของบริษทั 

5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
-    หัวหน้ำส่วนงำนติดตำมประเมินผลว่ำผลงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดหรือไม่ หำกมีขอ้บกพร่องหรือไม่

เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด ได้มีกำรแก้ไขทันที และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำร ส่วนผูบ้ริหำรได้ติดตำม
ประเมินผลว่ำผลงำนท่ีปรำกฏเป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนของบริษทัอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
หรือไม่ ประเด็นท่ีตรวจพบจำกกำรติดตำมประเมินผลขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและและผูบ้ริหำรระดบัสูง
ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรแกไ้ขปรับปรุง และติดตำมประเมินผลต่อเน่ือง และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ
ทรำบ 
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-     ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงควำมเช่ือมัน่ 
และให้ค  ำปรึกษำ เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยในท่ีดี    ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดต้รวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ    โดยจดัท ำแผนกำรตรวจสอบตำมทิศทำงกลยทุธ์ของบริษทั และควำมเส่ียงท่ีส ำคญั
ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน   และครอบคลุมกระบวนกำรทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ทุกรอบ 2 ปี    โดยมี
กำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ  โดยส่ือสำรให้ผูบ้ริหำรรับทรำบ
เพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุง   และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

-     บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  จึงไดก้ ำหนดใหมี้กำรแต่งตั้งผูต้รวจสอบภำยนอก เป็น
ผูป้ระเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ทุกรอบ 5 ปี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตังิานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธันวำคม 2558 ได้ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ ง
นำงสำววรำภรณ์  อิทธิธ ำรง ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทั  เน่ืองจำกเน่ืองจำกมีประสบกำรณ์เคยเป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษทัในช่วงปี 2545 ถึงปี 2548 (ระยะเวลำ 4 ปี) และเคยเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำน
ดำ้นตรวจสอบภำยในไดแ้ก่ “หลกัสูตรเชิงปฏิบติักำรผูต้รวจสอบภำยในจะช่วยงำน Audit Committee ไดอ้ยำ่งไร” ซ่ึง
จดัโดยสภำวิชำชีพบญัชี  อีกทั้ง นำงสำววรำภรณ์ อิทธิธ ำรง ยงัมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
จึงเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสมเพียงพอ 

ทั้ งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับควำมเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 

  บริษัทมอบหมำยให้ นำยขวญัชัย อำภำยะธรรม  ผูจ้ ัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำร เป็นหัวหน้ำงำนก ำกับดูแล
ปฏิบติังำนเพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีก ำกบัดูแลกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั  

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ : 
หัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลปฏิบติังำนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อให้
บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยงำน หรือหน่วยงำน และ
พนกังำนทัว่ทั้งองคก์รตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงมีกำรส่ือสำรกบัพนกังำนให้ตระหนกัวำ่พนกังำนทุก
คนมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใน
งำนท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นไปตำมกฎเกณฑอ์ยำ่งเคร่งครัด 
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รายการระหว่างกัน  

 รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทัและบริษทัยอ่ย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 รำยละเอียดแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัตำมท่ีปรำกฏดงัตำรำงขำ้งทำ้ย 
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2560 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ 
จ ำกดั 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีและ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้   1.04 1.04 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น - 0.07 
ค่ำจำ้งขนส่งแอมโมเนีย  55.94 49.48 
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนกังำน   1.92 2.40 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมอุปกรณ์บรรจุและ
จดัเก็บแอมโมเนีย 

  1.55 1.21 

คำ่เช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงคลงั 
สุรำษฎร์ธำนี 

  0.36 0.72 

ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ ำประปำอำคำรส ำนกังำน   0.26 0.40 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ    0.06 0.08 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  0.19 022 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  8.39 10.11 
เงินมดัจ ำ       - 0.50 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์
จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 99.35 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้
ร้อยละ 0.65 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำลถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ  
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 5.59 9.13 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 1.23 1.63 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น   0.60 0.02 
ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงคลงัรังสิต 1.08 1.08 
ค่ำบริกำรรถรับ-ส่งพนกังำน 0.97 0.22 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 0.22 0.30 
ค่ำซ้ือคอมพิวเตอร์ 0.02 0.03 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  0.87 1.46 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  7.34 7.27 

บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั • มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 98.33 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้
ร้อยละ 1.67 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 3.82 3.84 
ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงคลงัสุรำษฏร์
ธำนี 

0.36 - 

ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ ำประปำคลงัสุรำษฎร์ธำนี    0.06 0.05 
ค่ำบริกำรชัง่น ้ ำหนกัรถบรรทุกแอมโมเนีย 0.03 0.03 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  0.68 0.68 
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ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2560 
นำยวบูิลย ์รัศมีไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
พลเอก มนตรี สงัขทรัพย ์

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 0.08 0.02 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ 
จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 99.86 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้
ร้อยละ 0.14 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 
นำยวบูิลย ์รัศมีไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรณณทว ี

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 0.60 0.89 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ - 0.06 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 0.01 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 0.06 0.21 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ 
เซอร์วสิ จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 97.67 
และนำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือ
หุน้ร้อยละ 2.33 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ  
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 0.02 3.83 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 0.03 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 0.03 - 

บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ 
จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 30.00 
และนำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 
หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 0.00 1.63 
   



รายงานประจ าปี 2561 
 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)   67 

 

ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2560 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 
ด๊อคยำร์ด จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น 1
หุน้ และนำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี
ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

ค่ำบริกำรซ่อม Fender - 2.04 
   
   

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ 
จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 85.33 และนำยณฐัพงษ ์รัตน
สุวรรณทว ีถือหุน้ร้อยละ 6.04 
มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 0.04 - 

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเม
ติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยวบูิลย ์รัศมีไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวแีละ   
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

ค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 0.08 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4.79 4.71 

บริษทั เอน็โฮลด้ิง จ ำกดั 
 

• มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้1 
หุน้ และ  
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

• มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  

ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนกังำน 1.92 - 
ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ ำประปำอำคำรส ำนกังำน 0.27 

 
- 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 0.42 - 
เงินมดัจ ำ 0.96 - 
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ช่ือบริษัท ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2560 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรณณทว ี

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

1.   บริษทัเขำ้ท ำรำยกำรกบั บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญำตให้เป็นผูข้นส่ง
แอมโมเนียจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยใชย้ำนพำหนะในกำรขนส่งแอมโมเนียท่ีไดรั้บอนุญำตและไดรั้บกำร
ตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอจำกกรมขนส่งทำงบกและไดม้ำตรฐำนตรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  รวมทั้งพนกังำนขบัรถ
ก็ไดรั้บใบอนุญำตตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพือ่ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นในกำรขนส่ง ใหท้ ำหนำ้ท่ีผูข้นส่ง
แอมโมเนียดว้ยรถบรรทุกจำกสถำนท่ีรับมอบสินคำ้ตน้ทำงโรงงำนของบริษทัในจงัหวดัระยอง, จงัหวดัปทุมธำนี
และจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ไปยงัสถำนท่ีส่งมอบสินคำ้ปลำยทำงตำมท่ีคู่สัญญำไดต้กลงกนั ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ี
ได้รับเป็นรำคำตลำดและมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีแข่งขันตำมปกติทั่วไป และเป็นรำคำท่ีทำงบริษัท  เอส ซี                 
แคริเออร์ จ ำกดั คิดค่ำบริกำรขนสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงให้กบัลูกคำ้รำยอ่ืน ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยท่ี
มิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

2.   บริษทัเขำ้ท ำรำยกำรกบับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินบริเวณ
ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่ำจ ำนวน 2,749.50 ตำรำงเมตร 
รวมถึงเขำ้ท ำรำยกำรกบั บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน
บริเวณต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธญับุรี จังหวดัปทุมธำนี จ ำนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่ำจ ำนวน 2,509 ตำรำงเมตร เพื่อประกอบ
กิจกำรต่อเน่ืองจำกกำรรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A เฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำย
สินคำ้เคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพ่ือจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ขั้นปลำยไดอ้ย่ำงครบ
วงจร  ทั้ งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นรำคำตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจ
ปกติ โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

3.   บริษทัเขำ้ท ำรำยกำรกบับริษทั เอน็โฮลด้ิง จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ำและบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำน ชั้น 3 
อำคำรเอส ซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีขนำดพ้ืนท่ี 800 ตำรำงเมตร มีเพื่อ
ใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ    ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นรำคำตลำดและมีเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้ท่ีแข่งขนัตำมปกติทัว่ไป โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

4.   บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั , บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ำกดั บริษทั เอ็น พี มำรีน 
จ ำกดั บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ำกดั บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ จ ำกดั บริษทั 
ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ ำกดั บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ำกดั บริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก 
(ประเทศไทย) จ ำกัด และบริษัท เอ็นโฮลด้ิง จ ำกัด ซ่ึงได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บริกำร รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
ทรัพยสิ์น ซ้ือทรัพยสิ์น ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีได้รับเป็นรำคำตลำดเสมือนท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ไดพิ้จำรณำและตรวจสอบรำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบั
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยทบทวนทุกไตรมำส เพื่อให้
มัน่ใจวำ่กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นวำ่ บริษทัไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยไม่มีรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงธุรกรรมท่ีบริษทัท ำกบับุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้นั้นเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติและเทียบเท่ำกบัธุรกรรมท่ีกระท ำกบับุคคลภำยนอก โดยรำยกำรระหวำ่ง
กนัท่ีบริษทัไดเ้ขำ้ท ำดงักล่ำวนั้นมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีท ำกบับุคคลภำยนอก 

 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั บริษทัตระหนกัถึงหนำ้ท่ีในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลบงัคบั
ใชก้บับริษทัและคู่มือปฏิบติัส ำหรับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทั้งน้ีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวจะตอ้ง
ไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทัหรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่ตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัได้
ค  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ทุกรำย 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั 
ในปี 2561 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 

ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 
มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 81,587,479.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

815,874,792 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 897,462,271.50 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 
108,783,306 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC – W1) และอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำร
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ขอ้.4 ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 
มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จ ำนวน

ไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 10:1 รวมทั้ง
อนุมติัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั มีอ ำนำจพิจำรณำและด ำเนินกำร
ในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) 

ในปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2560 ได้
มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 

1) มีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำกเดิม
หุน้ละ 0.50 บำท เป็นหุน้ละ 1.25 บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้
สำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวนเดิม 2,719.58 ลำ้นหุน้ เป็นหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้สำมญัจดทะเบียนช ำระ
แลว้ 1,087.83 ลำ้นหุน้ โดยใชว้ธีิกำรค ำนวณ คือ อตัรำหุน้เดิม 2.5 เป็น 1 หุน้ใหม่ ซ่ึงในกรณีท่ีมีเศษหุน้เหลือจำก
กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่หุน้ท่ีตรำไวด้งักล่ำวใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่ำวข้ึนเป็นหน่ึงหุน้เตม็ โดยคุณณฐัภพ 
รัตนสุวรรณทว ี ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัและตกลงเป็นผูเ้กล่ียหุน้ ซ่ึงจะไดรั้บหุน้เป็นจ ำนวนนอ้ยลงเท่ำกบั
จ ำนวนหุน้ท่ีบริษทั ปัดข้ึนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีถูกปัดเศษหุน้ดงักล่ำว  

2)  มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษัท จ ำนวน 543.92 ล้ำนบำท จำกทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ใหม่จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท โดยจะด ำเนินกำรภำยหลงัจำกด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง
บริษทัเป็นหุ้นละ 1.25 บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนและหุ้นสำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้ของ
บริษทัเป็นจ ำนวน 1,087.83 ลำ้นหุ้นแลว้เสร็จ โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 1.25 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำท
เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวง
พำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2560 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ 50.92 ลำ้นบำท โดย
แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 51.40 ลำ้นบำท ลดลง 163.29 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.06 เม่ือเทียบกับ
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปีก่อน 214.69 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร
เท่ำกบั 1,179.99 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 78.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17  เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภณัฑเ์คมี 1,085.92 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 95.25 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.61 และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 94.07 ลำ้นบำท 
ลดลง 16.27 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14.75 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  พบวำ่ในปี 2560 บริษทัไดมี้
กำรรับรู้รำยไดภ้ำษีรอตดับญัชีเป็นคร้ังแรก เป็นจ ำนวนเงิน 97.79 ลำ้นบำท ซ่ึงสูงกวำ่ปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 86.94 ลำ้น
บำท บริษทัมีก ำไรข้ึนตน้ลดลง 48.80 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 17.39  บริษทัมีรำยไดอ่ื้นลดลง 12.59 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
45.40 ค่ำใชจ่้ำยรวมเพ่ิมข้ึน 12.99 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.80 ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 1.95 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 221.59 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอ ำนำจควบคุมในบริษทัยอ่ยลดลง 0.02 ลำ้นบำท 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก ำไรสุทธิ 214.19 ลำ้นบำท โดย
แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 214.69 ลำ้นบำท ลดลง 182.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.92 เม่ือเทียบกบั
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัในปีก่อน 397.00 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร
เท่ำกบั 1,101.01 ลำ้นบำท ลดลง 77.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.52  เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์เคมี 990.67 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 123.17 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14.20 และรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 110.34 ลำ้น
บำท ลดลง 46.17 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 29.50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560  พบว่ำบริษทัมีรำยได้
จำกกำรขำยลดลง แต่มีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำให้มี
ก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 47.08 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 30.43 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกบริษทัมี
ก ำไรจำกกำรขำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เม่ือเทียบกับปี 2559 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีก ำไรจำกกำร
ใหบ้ริกำรลดลง 29.02 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัก ำไรของปีท่ีผำ่นมำสืบเน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีลดลง 

ดงันั้น สำมำรถสรุปรำยกำรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

รายได้จากการขายและบริการ 
▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,179.99 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน 78.98 ลำ้น

บำท หรือ ร้อยละ 7.17 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,101.01 ลำ้นบำท เป็นผลมำ
จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 1,085.92 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 95.25 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.61  รำยไดจ้ำกกำรขำยกรด
ก ำมะถนัเพ่ิมข้ึน 105.44 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 26.80  โดยรำคำกรดก ำมะถนัเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจำกอุปทำนในตลำดโลกขำด
แคลน  ปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถนัต ่ำลง 43,307 ตนั หรือร้อยละ 12.43 เม่ือเทียบกบังวดปี 2560  รำยไดจ้ำกกำรขำย
แอมโมเนียลดลง 8.96 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.56  จำกปริมำณกำรขำยท่ีลดลง 775 ตนั หรือร้อยละ 2.81 แต่รำคำขำยเฉล่ีย
ต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียไฮดรอกไซดล์ดลง 1.23 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 5.42 จำกรำคำขำยเฉล่ียต่อ
หน่วยลดลง แต่มีปริมำณกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 217 ตนั หรือร้อยละ 6.58   ส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 94.07 ลำ้นบำท ลดลง 
16.27 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 14.75 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้เพ่ิมข้ึน 17.73 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละ 119.39 เน่ืองจำกมีกำรใชพ้ื้นท่ีบริกำรเพ่ิมข้ึนและจ ำนวนลูกคำ้เพ่ิมข้ึน รำยไดก้ำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และ
คลงัสินคำ้เหลวลดลง 0.30 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.54 เน่ืองจำกมำกำรปรับอตัรำใหม่กบัลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำ
เทียบเรือลดลง 33.70 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 78.79 เน่ืองจำกจ ำนวนเรือมำใชบ้ริกำรผำ่นท่ำเทียบเรือลดลง 
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▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัรำยยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,101.01 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 77.00 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 7.52 เม่ือเปรียบเทียบกบั 2559 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,024.01 ลำ้นบำท เป็นผล
มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเคมีภณัฑเ์พ่ิมข้ึน 123.17 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 14.20 โดยมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยกรดก ำมะถนั
เพ่ิมข้ึน 140.16 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 55.35 โดยปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถนัท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกบังวดปี 2559  ส่วน
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรลดลง 46.17 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 29.50 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำก
จ ำนวนเรือมำใชบ้ริกำรผำ่นท่ำเทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขายและบริการ 
▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 948.10 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 127.78 ลำ้นบำท หรือ 

15.58 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยมำจำกตน้ทุนกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 134.30 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 16.88 จำกรำคำ
ผิลภณัฑเ์คมีน ำเขำ้เพ่ิมข้ึนตำมแนวโนม้ของรำคำตลำดโลก ส่งผลใหก้ ำไรขั้นตน้ของธุรกิจขำยเคมีภณัฑ ์ลดลง 39.09 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 20.03 ส่งผลใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลงเป็นร้อยละ 14.36 จำกปีก่อนท่ีร้อยละ 19.68 
จำกผลกระทบตน้ทุนของเคมีภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนอยำ่งมำกจำกรำคำตลำดโลก ทำงดำ้นตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรลดลง 6.52 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 26.47 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกมีกำรใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือท่ีลดลง  

▪  ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 820.32  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน  65.75  ลำ้นบำท หรือร้อย
ละ 8.71   จำกปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมก ำไรขั้นตน้รวมของบริษทั มีจ ำนวนเงิน 280.69 บำท เพ่ิมข้ึน 11.25   ลำ้นบำทหรือ
ร้อยละ 4.17    แสดงไดเ้ป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 25.49 เทียบกบัร้อยละ  26.31 ในงวดปี 2559 ยอดเงินก ำไรขั้นตน้
เพ่ิมสูงข้ึนจำกปีท่ีก่อนมีผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผลิตภณัฑเ์คมีโดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 
ตน้ทุนขำยของผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 82.90 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 11.63 สืบเน่ืองจำกปริมำณยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภณัฑก์รดก ำมะถนั และแอมโมเนีย เม่ือพิจำรณำอตัรำก ำไรขั้นตน้ของจำกขำยผลิตภณัฑเ์คมีในงวดเดียวกนัแลว้ มี
อตัรำเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีท่ีผำ่นมำ คือ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.68  เม่ือเทียบกบัร้อยละ 17.83 ในปี 2559 ส่วนตน้ทุนกำร
ใหบ้ริกำรไดล้ดลง 17.14 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 41.03 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีผล สืบเน่ืองจำกรำยไดค้่ำบริกำรท่ี
ลดลง ทั้งน้ีจะเห็นวำ่ก ำไรข้ึนตน้ของกำรใหบ้ริกำร ยงัคงมีอตัรำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนคือ 77.68% เม่ือเทียบกบั 73.31% 
ของปี 2559 

รายได้อ่ืน 
▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้นเป็นจ ำนวนเงิน 15.14 ลำ้นบำท แสดงรวมเป็นรำยไดอ่ื้นท่ีลดลง 12.59 ลำ้นบำท 

หรือ ลดลงร้อยละ 45.40 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำก รำยไดย้ปิซัม่ลดลง 8.34 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรขำย
ทรัพยสิ์นลดลง 3.09 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรกลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจำกกำรไดรั้บช ำระหน้ีจำกลกูหน้ีกำรคำ้
ลดลง 4.69 ลำ้นบำท ดอกเบ้ียรับจำกเงินฝำกบญัชีออมทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 2.54 ลำ้นบำท ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน 0.98 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกคำ่สินไหมทดแทนประกนัภยั เพ่ิมข้ึน 0.11 ลำ้นบำท ส ำรองสินคำ้คงเหลือ
ลำ้สมยัเพ่ิมข้ึน 0.24 ลำ้นบำท รำยไดเ้บ็ดเตลด็อ่ืน ๆ เช่น ขำยเศษกระดำษ รำยไดบ้ริกำรขนส่ง และเงินสดขำดเกิน ลดลง 
0.34 ลำ้นบำท 

▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้นเป็นจ ำนวนเงิน 27.23 ลำ้นบำท แสดงรวมเป็นรำยไดอ่ื้นท่ีลดลง 266.07 ลำ้น
บำท หรือ ลดลงร้อยละ 90.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกในปี 2559 บริษทัมีกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นเป็นจ ำนวนเงิน 244.23 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวนเงิน 24.90 ลำ้นบำท 
และมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 18.54 ลำ้นบำท 
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ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2560 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยยปิซัม่แบบเทกอง (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งและกำรกลบั
รำยกำรส ำรอง) เป็นยอดสุทธิ 14.04 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2560 บริษทั มีกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็น
จ ำนวนเงิน 6.92 ลำ้นบำท และ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นถำวร เป็นจ ำนวนเงิน 3.68 ลำ้นบำท 

ค่าใช้จ่ายรวม 
▪ ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 204.13 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 12.99 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 6.80 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเกิดจำก ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเพ่ิมข้ึน 1.48 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 3.15 เน่ืองจำกค่ำขนส่ง
ไปยงัลูกคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกผลกระทบของรำคำน ้ ำมนั ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมข้ึน 11.51 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 7.98 
เน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัมีจ ำนวนพนกังำนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

▪ ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 191.14 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 30.47 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 18.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (ไม่รวมค่ำเส่ือมรำคำจำก
ทรัพยสิ์นใชง้ำนไม่เตม็พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร) ไดใ้นอตัรำท่ีดีกวำ่งวดเดียวกนัของปีท่ีผำ่นมำ เม่ือเทียบกบัรำยไดร้วม คือ คิดเป็น
ร้อยละ11.26 ต่อรำยไดร้วม เทียบกบั 12.14 ของปีก่อน  อน่ึงในปี 2560 น้ี บริษทั ไดมี้กำรปันส่วนคำ่เส่ือมรำคำจำกทรัพย์
สินใช้งำนไม่เต็มพ้ืนท่ีให้บริกำร ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพื่อให้มีควำมสัมพนัธ์กับ
ทรัพยสิ์นท่ีมีและใชง้ำนอยูอ่ยำ่งเหมำะสม 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10.85  ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 50.92 ลำ้นบำท หรือ 
คิดเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.0472 บำทต่อหุน้ 

▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 97.79  ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 214.19 ลำ้นบำท 
หรือ คิดเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.1974 บำทต่อหุน้ 

  ความสามารถในการท าก าไร 

▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 19.65  ยอดเงินก ำไรขั้นตน้ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำมีผลมำจำก
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 25.49  แต่ยอดเงินก ำไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำมีผลมำ
จำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

▪ ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ 5.79 เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  62 วนั  ในขณะ
ท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ 9.78  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย 37 วนั  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ 3.32 

▪ ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ 5.42 เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  66 วนั  ในขณะ
ท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ 8.13  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย 44 วนั  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำ
ผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ 10.74 
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สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

▪ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 2.57 เท่ำ ลดลงประมำณ  1.28 เท่ำเม่ือเทียบกับปี 2560 
ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 62 วนั  ระยะเวลำขำยสินคำ้ 37 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 40 วนั ส่งผลให้มี Cash 
Cycle ประมำณ 59 วนั  ในปี 2561 บริษทัมีก ำไรจำก กำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
80.21 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 0.41 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 0.20 เท่ำ
เม่ือเทียบกบัปี 2560 และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 33.17 เท่ำ  

▪ ปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกับ 3.85 เท่ำ เพ่ิมข้ึนประมำณ  1.48 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2559 
ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 66 วนั  ระยะเวลำขำยสินคำ้ 44 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 24 วนั ส่งผลให้มี Cash 
Cycle ประมำณ 87 วนั  ในปี 2560 บริษทัมีก ำไรจำก กำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
228.86 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 0.21 เท่ำ ลดลง 0.15 เท่ำ
เม่ือเทียบกบัปี 2559 และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 372.61 เท่ำ  

ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,426.58 ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 415.49 
ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้ 1,011.09 ลำ้นบำท  หรือ มูลค่ำหุน้ตำมบญัชีคิดเป็น 0.93 บำทต่อหุน้ และ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,159.46  ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 200.51 ลำ้นบำท ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 958.95 ลำ้น
บำท หรือมูลค่ำหุน้สุทธิ 0.88 บำทต่อหุน้ ซ่ึงมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

▪ ในปี 2561 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 267.12 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 23.04 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนแบ่งเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 367.11 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 64.36  ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน 
275.84 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 88.87 มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ลดลง 
26.05 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 14.67 ส่วนใหญ่มำจำกกำรเก็บเงินจำกลูกคำ้จำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียไดเ้ร็วข้ึน ในขณะท่ี
ยอดสินคำ้คงเหลือส้ินงวดเพ่ิมข้ึน 45.46 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 62.81 จำกแอมโมเนีย 57.68 ลำ้นบำท ส่วนสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนสุทธิ 71.86 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 644.48  จำกเงินฝำกท่ีเป็นเงินประกนัสินเช่ือทำงกำรคำ้กบั
สถำบนักำรเงิน ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ลดลง 89.36 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 18.15 เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำสุทธิประจ ำปี 
106.30 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยอ์อก 4.36 ลำ้นบำท และมีกำรซ้ือและลงทุนในทรัพยสิ์นระหวำ่งงวด เพ่ิมข้ึน 
21.30 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2561 บริษทัไดล้งทุนในระบบสำรสนเทศขององคก์ร (ERP Software ตวัใหม่) เพื่อบูรณำกำร
ขอ้มูลและกระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์รเพื่อกำรพฒันำท่ีดีข้ึน ท ำใหมี้กำรบนัทึกมูลค่ำของซอฟแวร์เป็นสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 2.64 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2.41 ลำ้นบำท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ลดลง 23.57 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 40.02 เน่ืองจำก
ไดรั้บคนืเงินประกนัสญัญำจำก กนอ. โดยกำรวำงหลกัประกนักำรปฎิบติัตำมสญัญำเป็นหนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำร
แทนเงินสดค ้ำประกนั 

▪ ในปี 2560 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 0.13 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 13.16 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนแบ่งเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 209.30 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 57.95  ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน 
226.42 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 269.71 มำจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน ลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน 34.88 ลำ้นบำท หรือ 
ร้อยละ 24.62 แต่ยอดสินคำ้คงเหลือส้ินงวดลดลง 50.89 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 41.28 ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงสุทธิ 
74.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.22 ซ่ึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงสุทธิ ประกอบดว้ย สินทรัพยถ์ำวร-สุทธิ ลดลง 
111.27 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 18.43 เน่ืองจำกกำรขำยและตดัจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 2560 ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้กำร
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 34.54 ลำ้นบำท 
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▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 415.49 ลำ้นบำท  แบ่งเป็นหน้ีสินหมนุเวยีน 364.95 ลำ้นบำท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 50.54 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 214.98 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 107.22 เม่ือเทียบ
กบัปี 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน 216.46 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำรใชว้งเงินเครดิตจำกสถำบนั
กำรเงินเพ่ิมข้ึน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 1.77 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.21 เน่ืองจำกมีเจำ้หน้ี
กำรคำ้ลดลงสุทธิ 10.76 ลำ้นบำท และเจำ้หน้ีกำรคำ้อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 12.53 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดบ้ริกำรรับล่วงหนำ้และเจำ้หน้ี
อ่ืน เพ่ิมข้ึน 9.67 ลำ้นบำทและคำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน 4.42 ลำ้นบำท ส่วนหน้ีสินตำมสญัญำร่วมด ำเนินงำนกบั กนอ.คำ้ง
จ่ำยลดลง 1.56 ลำ้นบำท 

▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 200.51 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 147.98 ลำ้นบำท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 52.53 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ลดลงจ ำนวน 73.35 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 26.78 เม่ือเทียบกบั
ปี 2559 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวยีนอ่ืนลดลง 6.07 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.98 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
ลดลง 63.25 ลำ้นบำท 

▪ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,012.31 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 52.63 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.48  เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นก ำไรสุทธิ 51.40 ลำ้นบำท และมีส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุม 1.22 ลำ้นบำท โดยปัจจุบนับริษทัมีทุนช ำระแลว้ 815.88 ลำ้นบำท แบ่งเป็น หุน้สำมญั 1,087.83 ลำ้นหุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.75 บำท 

▪ ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 959.69 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 208.71 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 27.79  เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 750.98 ลำ้นบำท และ เม่ือเดือนมิถุนำยน 2560 บริษทั
ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1.25 บำท 
ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำกเดิม 2,719.58 ลำ้นหุน้ เป็น 1,087.83 ลำ้นหุน้ และ เม่ือเดือนกนัยำยน 2560 บริษทัได้
เปล่ียนแปลงลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 1.25 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.75 บำท ท ำใหทุ้นจดทะเบียนและทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 815.87 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรลดทุนเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั   

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบการด าเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนนอ้ยรำย ซ่ึงหำกทำงลูกคำ้มีกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำร
ด ำเนินธุรกิจ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยใีนขั้นตอนกำรผลิต อำจส่งผลกระทบต่อปริมำณกำรใชสิ้นคำ้และยอดขำยของ
บริษทัได ้ อีกทั้งนโยบำยในกำรกระตุน้เศรษฐกิจของภำครัฐ ท่ีอำจส่งผลต่อกำรอุปโภคบริโภคของลูกคำ้  

ปัจจัยทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจำกบริษทัด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหำกเกิดอุบติัเหตุ หรือควำมผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน อำจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนกำรพฒันำธุรกิจ
ต่ำงๆ ของบริษทั รวมถึงภำพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั  
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

งบการเงนิ 

ผู้สอบบัญชี     

ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ปี 2559  คือ นำงสำวกญัญำณัฐ ศรีรัตน์ชชัวำล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 6549 จำกบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั และปี 2560-2561 คือ นำยเจษฎำ หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3759 
จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

▪ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 

ผูส้อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร  โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง กำรตีรำคำอำคำรและอปุกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ จ ำนวน 402.98 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  

▪ รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 

ผูส้อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะ
กิจกำร  โดยถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง กำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูล ค่ำ
ยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ จ ำนวน 492.57 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  

บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เน่ืองจำกบริษทัมีควำมเพียงพอ
ของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
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สรุปฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 83,948 8.19 112,418 9.70 288,083 20.19 
เงินลงทุนชัว่ครำว – หลกัทรัพยเ์ผือ่
ขำย 

0.00 0.00 197,947 17.07 298,132 20.90 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 141,666 13.83 176,543 15.23 150,492 10.55 
สินคำ้คงเหลือ 123,279 12.03 72,385 6.24 117,835 8.26 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12,254 1.20 11,152 0.96 83,012 5.82 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 361,147 35.25 570,445 49.20 937,554 65.72 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 3,352 0.33 3,007 0.26 2,679 0.19 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 603,836 58.93 492,339 42.46 402,980 28.25 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.00 0.00 227 0.02 2,643 0.18 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.00 0.00 34,544 2.98 45,397 3.18 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 56,278 5.49 58,898 5.08 35,328 2.48 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 663,466 64.75 589,015 50.80 489,027 34.28 

รวมสินทรัพย์ 1,024,613 100.00 1,159,460 100.00 1,426,581 100.00 
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บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สรุปฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
พนับาท     % พนับาท     % พนับาท       % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน 

0.00 0.00 0.00 0.00 216,460 15.17 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 152,203 14.85 146,129 12.60 147,901 10.37 
ประมำณกำรหน้ีสินหมนุเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน 

0.00 0.00 1,853 0.16 588 0.04 

หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 263 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมหนีสิ้นหมนุเวยีน 152,466 14.88 147,982 12.76 364,949 25.58 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,247 6.17 38,232 3.29 35,793 2.51 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

9,023 0.88 10,628 0.92 11,326 0.79 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 49,130 4.80 3,670 0.32 3,420 0.24 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 121,400 11.85 52,530 4.53 50,539 3.54 

รวมหนีสิ้น 273,866 26.73 200,512 17.29 415,488 29.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 1,359,791 132.71 815,875 70.37 897,462 62.91 
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 1,359,791 132.71 815,875 70.37 815,875 57.19 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) จำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั 

(255,264) (24.91) (255,264) (22.02) (255,264) (17.89) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 0.00 0.00 6,700 0.58 9,350 0.66 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (601,731) (58.73) 199,783 17.23 292,379   20.50 
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 248,189 24.22 192,592 16.61 149,969 10.50 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 750,985 73.29 959,686 82.77 1,012,309 70.96 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (238) (0.02) (738) (0.06) (1,216) (0.08) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 750,747 73.27 958,948 82.71 1,011,093 70.88 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,024,613 100.00 1,159,460 100.00 1,426,581 100.00 

 
 



รายงานประจ าปี 2561 
 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)   79 

 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีส้ินสุด     ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 867,497 84.72 990,664 89.98 1,085,919 92.03 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 156,510 15.28 110,343 10.02 94,074 7.97 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,024,007 100.00 1,101,007 100.00 1,179,993 100.00 

ต้นทุนขายและบริการ       
ตน้ทุนขำยผลิตภณัฑเ์คมี 712,792 69.61 795,687 72.27 929,993 78.82 
ตน้ทุนบริกำร 41,777 4.08 24,634 2.24 18,111 1.53 
รวมต้นทุนขายและบริการ 754,569 73.69 820,321 74.51 948,104 80.35 

       
ก าไรขั้นต้น 269,438 26.31 280,686 25.49 231,889 19.65 
รำยไดอ่ื้น 293,301 28.64 27,732 2.52 15,138 1.28 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 562,739 54.95 308,418 28.01 247,027 20.93 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 48,993 4.78 46,960 4.26 48,435 4.10 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 111,677 10.91 144,186 13.10 155,695 13.19 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 5,116 0.50 879 0.08 2,831 0.24 
รวมค่าใช้จ่าย 165,786 16.19 192,025 17.44 206,961 17.53 

       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 396,953 38.76 116,393 10.57 40,066 3.40 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ 6,289 0.62 97,793 8.88 10,852 0.92 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 403,242 39.38 214,186 19.45 50,918 4.32 
 

 
 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
            ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 59,684 228,856 80,213 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทุน (9,052) (199,507) (118,560) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน 0.00 (879) 214,012 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 50,632 28,470 175,665 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดต้นปี 33,316 83,948 112,418 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดส้ินปี 83,948 112,418 288,083 
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บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบกระแสเงนิสด 
        ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 396,953        116,393   40,066  

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทก่อนการท าธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั     (9,809) 0               0   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ - สุทธิ 387,144        116,393  40,066  

ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)    
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน                 153              879  2,831  
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง        (19,196)         (42,269)     25,139 
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง             8,908       49,515  (44,779)  
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (18,291)         (1,518) (48,291) 
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)        (67,751)       (5,347)      1,892 
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)         (23,220)        (2,759)  (250) 
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย          70,885      109,606     108,368  
กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(กลบัรำยกำร)         (241,206)              345     (703)  
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน (กลบัรำยกำร) 403        (3,429)        (874) 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (781)  (726)  (122) 
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร)       (18,373)           7,392    1,042  
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (กลบัรำยกำร)       (503)         1,379     (671)  
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ             0               0                   0  
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมนุเวยีน                (56)         (2,604)           693 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 0 0                  0    
กำรปรับปรุงกลบัรำยกำรค่ำผลประโยชน์ตอบแทนคำ้งจ่ำยและหน้ีสินตำม
สญัญำร่วมด ำเนินงำน 

          0 0                   0    

กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรกูย้มื 107         (1,591)      (4,128) 
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) - ตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น
เลิกใชง้ำน 

0          3,590  0  

กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) รำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีสินจำก
กำรฟ้องร้อง 

  (18,539)       0    0    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน    59,684   228,856  80,213  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน 0           50,786           0 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน 0   (252,561)    (98,957) 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์    (9,304)     (22,760)    (21,301) 
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 57         23,436        725  
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เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0 0 (511) 
เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน-ประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์พนกังำน 

0 0 (2,513) 

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ       195          1,592   3,997  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน   (9,052)    (199,507)  (118,560) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
รับจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทั 0  0    1    
เงินสดรับจำกเงินกูย้มื 0 0 216,460 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย 0    (879) (2,449) 
จ่ำยช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร 0                  0                   0   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 0           (879) 214,012 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ       50,632       28,470  175,665  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี            33,316        83,948      112,418  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี        83,948       112,418      288,083  
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
                              ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 2559 2560 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)    

▪ อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.37 3.85 2.57 
▪ อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 1.48 3.29 2.02 
▪ อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.27 1.52 0.31 
▪ อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ) 6.71 5.42 5.79 
▪ ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 53.64 66.44 62.17 
▪ อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 5.59 8.13 9.78 
▪ ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 64.39 44.26 36.82 
▪ อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี (เท่ำ) 14.47 15.15 8.98 
▪ ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 24.88 23.76 40.10 
▪ Cash Cycle (Days) 93.15 86.94 58.88 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIOS) 

▪ อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 26.31% 25.49% 19.65% 
▪ อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 11.07% 17.19% 3.57% 
▪ อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 52.65% 120.91% 190.54% 
▪ อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 38.77% 19.50% 4.36% 
▪ อตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (%) 91.33% 25.10% 5.21% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS) 

▪ อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 53.75% 10.74% 3.32% 
▪ อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร (%) 126.50% 41.39% 33.78% 
▪ อตัรำกำรหมุนเวยีนสินทรัพย ์(เท่ำ) 1.37 1.01 0.91 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIOS) 

▪ อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 0.36 0.21 0.41 
▪ อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 432.20 372.61 33.17 
▪ อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 6.31 9.68 3.32 
▪ อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย                                                                         (หน่วย : ลำ้นบำท) 

              รายการ 
  

บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั บริษัท เอน็เอฟซีท ีจ ากดั * บริษัท เอน็เอฟซีดบับลวิ จ ากดั* 
2561 2560 2559 2561 2561 

สินทรัพยร์วม 
                

57.41  
                

59.37  
                

61.56                          4.59                          0.99  
หน้ีสินรวม  64.67   63.77  62.99                          3.60                          0.01  
ส่วนของผูถื้อหุน้ (7.26) (4.40) (1.43)                         0.99                          0.98  
รำยไดร้วม     0.42   0.70    0.18                          0.01  0.00 
ก าไรสุทธิ (2.85) (2.97) (5.72) (0.01) (0.02) 
มูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (บำท) (0.10) (0.06) (0.02)                       99.00                        98.00  

หมายเหต ุ * บริษัท เอน็เอฟซีที จ ากัด และบริษัท เอน็เอฟซี ดับบลิว จ ากัด จดทะเบียนบริษัท วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
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อ่ืน ๆ  
ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำขอ้มูลของบริษทัท่ีออกหลักทรัพยเ์พ่ิมเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี  (แบบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและ งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ
กิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของ
บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำน
เฉพำะกิจกำร  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบ
บญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

การตรีาคาอาคารและอุปกรณ์ 

ความเส่ียง 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 13 กลุ่มบริษทัตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ วิธีกำรตีรำคำนั้นเก่ียวขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพินิจและเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีมี
สำระส ำคญัท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 402.98 ลำ้นบำท คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 28 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  
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การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 
วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเป็นอิสระและตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระเมินรำคำและวตัถุประสงค์

ของกำรวดัมูลค่ำ 

- หำรือกบัผูป้ระเมินรำคำถึงควำมสมเหตุ  สมผลของวธีิกำรท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอำคำรและอุปกรณ์ 
- ประเมินควำมเหมำะสมของสมมติฐำนและขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินรำคำ 
- เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูเ้ช่ียวชำญ กบัแหล่งขอ้มูลภำยนอก 
- ประเมินสภำพของสินทรัพยใ์นระหวำ่งกำรเขำ้ร่วมกำรสงัเกตกำรณ์นบัสินทรัพยถ์ำวร 
- สอบทำนกำรบนัทึกบญัชีท่ีจดัท ำโดยบริษทั เพื่อมัน่ใจวำ่กำรบนัทึกบญัชีสินทรัพยถ์ูกตอ้ง 

 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ความเส่ียง 
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15 บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 เน่ืองจำกบริษทัมีควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อรองรับกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดด้งักล่ำว  

การตอบสนองความเส่ียงของผู้สอบบัญชี 
วธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 

- ขำ้พเจ้ำพิจำรณำกำรประเมินของผูบ้ริหำรถึงควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพ่ือรองรับเพ่ือท่ีจะ
บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยได้พิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตและ
กระบวนกำรจดัท ำประมำณกำรของผูบ้ริหำร  

- ทดสอบควำมน่ำเช่ือถือของกำรค ำนวณและเปรียบเทียบกบังบประมำณล่ำสุดท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  
- สอบถำมผู ้บริหำรเก่ียวกับสมมติฐำนส ำคัญเร่ืองกำรประมำณกำรอัตรำกำรเจริญเติบโตระยะยำวโดย

เปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนในอดีตภำวะเศรษฐกิจ และกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ของอุตสำหกรรม  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีน้ี  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้ประกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้นและได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำร
ทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอควำมเห็นของขำ้พเจ้ำจะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของ
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ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล วำ่งบกำรเงินรวมแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจ้ำไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึนขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือนำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์
 
 
 
(นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 3759 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 
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บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ        
วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชยข์องไทยในปี 2525 และไดเ้ปล่ียนสถำนะ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2538 บริษทัมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คือ นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เคมี และบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผลิตภณัฑเ์คมี นอกจำกน้ี บริษทัใหบ้ริกำรท่ำเรือรวมถึงคลงัสินคำ้ โดยบริษทัมีโรงงำน คลงัเก็บสินคำ้ และ ส ำนกังำนอยูท่ี่ 

 

โรงงำน และ  
คลงัเก็บสินคำ้ 

: เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ประเทศไทย ปัจจุบนัไม่มีกำรด ำเนินกำรผลิตปุ๋ยเคมี แต่มีกำรผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

   

 : เลขท่ี  9/25 หมู่ท่ี 4 ต ำบลบึงยีโ่ถ อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี ประเทศไทย 
   

 : เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2 ถนนสุรำษฎร์ – ปำกน ้ ำ ต ำบลบำงกุ้ง อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวดั 
สุรำษฎร์ธำนี ประเทศไทย 

   

ส ำนกังำน : อำคำรเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 เลขท่ี 88 ถนนเดอะพำร์คแลนด์ (ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 5) แขวงบำงนำ
เหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย (เดิม “เลขท่ี 88 อำคำรเอสซี กรุ๊ป ชั้น 4 ถนน
เดอะพำร์คแลนด ์แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร”) 

 

บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ” เป็น “ บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ” โดยไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560   

บริษทัมีเงินลงทุนร้อยละ 83.25 ในบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ประกอบกิจกำรหลกัในกำรให้บริกำรท่ำ
เทียบเรือและคลงัสินคำ้ให้เช่ำ ซ่ึงปัจจุบนัไดห้ยุดด ำเนินกำรเน่ืองจำกสัญญำร่วมด ำเนินงำนระหว่ำงบริษทัยอ่ยกบักำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ไดส้ิ้นสุดลงจำกค ำสัง่ของศำลลม้ละลำยกลำง 

บริษทัมีเงินลงทุนร้อยละ 99.97 ในบริษทัยอ่ยคือ บริษทั เอ็นเอฟซีที จ ำกดั ประกอบกิจกำรบริกำรคลงัสินคำ้เหลวและ 
บริษทั  เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ 

2. ข้อมูลและสถานะของบริษัทและบริษัทย่อย 

สถำนะของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2554 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดของบริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงเป็นสำเหตุใหบ้ริษทัยอ่ย
ตอ้งหยดุด ำเนินงำน ในระหว่ำงปี 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องของบริษทัย่อยในกำรโตแ้ยง้ค ำสั่งของ 
เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์ท ำใหส้ญัญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยและกนอ.ไดส้ิ้นสุดลง  

ภำยหลงับริษทัและบริษทัย่อยได้ด ำเนินกำรถอนค ำฟ้องหรือค ำร้อง เพ่ือยุติคดีและขอ้พิพำทต่ำงๆ ท่ีมีอยู่กับกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกฝ่ำยมีแนวทำงท่ีเห็นชอบร่วมกนัในกำรบริหำรจดักำรท่ำเทียบเรือในพ้ืนท่ีเดิมของ
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บริษทัยอ่ย นอกจำกน้ีบริษทัยอ่ยเสนอแผนกำรช ำระหน้ีแก่ท่ีประชุมเจำ้หน้ีในวนัท่ี 7 ตุลำคม 2558 และเจำ้หน้ีของบริษทั
ยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำขอ้เสนอดงักล่ำว โดยนดัประชุมเจำ้หน้ีในวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 

3. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิรวม 

3.1 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 

งบกำรเงินน้ีได้จัดท ำข้ึนตำมหลกักำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใตพ้ระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 และตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีของไทยท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญั ติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตำมข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยจดัท ำเป็นทำงกำรเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงิน
ฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืน ใหย้ดึถืองบกำรเงินท่ีจดัท ำข้ึนเป็นภำษำไทยเป็นเกณฑ ์

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนเป็นกำรเฉพำะ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษัทและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี
จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ 
และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำร
พิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบัญชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี
เร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3.3 เกณฑ์ในการน าเสนองบการเงนิรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัมีอ ำนำจควบคุม
หรือถือหุน้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของหุน้ท่ีบริษทัมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

  สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

 
ช่ือบริษทั 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

31 ธนัวำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ 83.25 83.25 
บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั คลงัสินคำ้เหลว 99.97 - 
บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั คลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ 99.97 - 
รำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กหกัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับรำยกำรบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ
เหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนัส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

3.4  อตัราส่วนของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อย ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560   
 สรุปได้ดงันี ้

สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 และรำยไดร้วมของบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 คิดเป็นอตัรำส่วนในงบกำรเงินรวมโดยสรุปไดด้งัน้ี : 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัยอ่ย รำยไดร้วมของบริษทัยอ่ยคิดเป็น 
 คิดเป็นอตัรำร้อยละในสินทรัพยร์วม อตัรำร้อยละในรำยไดร้วม 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 2561 2560 

  บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั 
 

4.16 
 

5.31                   
 

0.04 
 

0.06 
            บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั 0.33 - - - 
            บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ ำกดั 0.07 - - - 
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3.5 รายการบัญชีกบับริษัทย่อยที่มสีาระส าคญัได้ถูกหักกลบออกจากงบการเงนิรวมแล้ว 

3.6  งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดยีวกบัทีใ่ช้ส าหรับรายการบัญชีทีเ่หมือนกนัหรือเหตุการณ์
ทางบัญชีทีค่ล้ายคลงึกนัส าหรับการจดัท างบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัรับรู้รำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้ฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น หรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีนั้น 
หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอน
ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้หรือหำกบริษทัยงัคงมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัสินคำ้   
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของกำรใหบ้ริกำร 
 

รำยไดค้่ำเช่ำ รับรู้รำยไดต้ำมระยะเวลำของสญัญำ 
 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรำยไดจ้ำกยอดเงินตน้ท่ีคงเหลือตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 
 

ตน้ทุนบริกำรรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำของกำรใหบ้ริกำร 
 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

4.2  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน และ
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูงในกำรเปล่ียนมือ และมีอำยคุงเหลือนับแต่วนัออกตรำสำรจนถึงปัจจุบนัเป็น
ระยะเวลำสำมเดือนหรือต ่ำกวำ่ โดยไม่รวมรำยกำรเงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้แสดงไวภ้ำยใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

4.3  เงนิลงทุนอ่ืน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เป็น 2 ประเภท คือ ก) เงิน
ลงทุนเผื่อขำย และ ข) เงินลงทุนทั่วไป กำรจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู ้
ก ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
(1) เงินลงทุนเพื่อคำ้ คือ เงินลงทุนท่ีถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะขำยภำยใน 1 ปี เงินลงทุนดงักล่ำวแสดงมูลค่ำ

ยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 
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(2) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพือ่เสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำ
ดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ ำนงท่ีจะ
ถือไวใ้นช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพย์
หมุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งขำยเพ่ือเพ่ิมเงินทุนด ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้
ในสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3)     เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ เงินลงทุนรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ย
รำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยใน
กำรท ำรำยกำร 

เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยวดัตำมรำคำเสนอซ้ือ
ท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอำ้งอิงรำคำ
เสนอซ้ือล่ำสุดจำกตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุน 
เผื่อขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
รวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบ 
เทียบกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้น
ตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้
วธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

4.4  ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีกำรคำ้ แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และ
กำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ีคงเหลือ รวมถึงแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ีโดยพิจำรณำเป็นรำยๆ ไป 

4.5  บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดย
บริษทั ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั 
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4.6  สินค้าคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้
ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ตน้ทุนในกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรซ้ือสินคำ้นั้น มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ ประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจ หักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินคำ้นั้นขำยได ้บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส ำหรับสินคำ้เคล่ือนไหวชำ้ หรือเส่ือม
คุณภำพ โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ดำ้นกำรตลำดเป็นส ำคญั และประมำณกำรค่ำเผื่อมลูคำ่ของสินคำ้
ลดลงจำกอำยขุองสินคำ้คงเหลือ  

4.7  การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั  
กำรรวมธุรกิจของกิจกำรหรือกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนวำ่เป็นวิธีกำร
รวมส่วนไดเ้สีย และตำมแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชีในระหวำ่งปี 2552 

 

กำรรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจำกกำรโอนส่วนไดเ้สียในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
กำรเขำ้ครอบครองเสมือนวำ่ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนำ้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่ำ เพื่อปรับปรุงงบกำรเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ไดม้ำ 

จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเสมือนได้ถูกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท 
ตั้งแต่แรก ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจถือเป็นส่วน
หน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ีไดม้ำนั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่ำหุ้น เงินสดจ่ำยในกำร
รวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจำ้ของ 

4.8  เงนิลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำรเงินเฉพำะ บริษัทบันทึกโดยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร          
ดอ้ยค่ำ  
เงินลงทุนท่ัวไป 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่  

4.9  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
บริษทับนัทึกบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ดงัน้ี 

ก) อำคำรโรงงำน ส่วนปรับปรุงอำคำรโรงงำน
อำคำรท่ำเรือ ท่ำเรือ โกดังและระบบล ำเลียง 
เคร่ืองจักรโรงงำน อุปกรณ์โรงงำน เคร่ืองมือ
บรรจุปุ๋ย เคร่ืองมือในกำรขนยำ้ย  อุปกรณ์กำร
บรรจุและจดัเก็บ เคร่ืองมือวจิยัและทดลองระบบ
ไฟ ฟ้ ำ ป ระป ำ ระบบบ ำบั ดน ้ ำ เสี ย  ระบบ
สำธำรณูปโภคอ่ืน 

-  รำคำประเมินซ่ึงตีรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

ข) สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน     -  รำคำทุน 
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บญัชีอำคำรและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยตีรำคำในรำคำทุน 
 

รำคำทุนค ำนวณจำกรำคำซ้ือสินทรัพยท์ั้งท่ีเป็นเงินสดและจ ำนวนเทียบเท่ำเงินสดในกำรท ำให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่น
สถำนท่ีหรือสภำพท่ีพร้อมท่ีจะใชง้ำนไดต้ำมท่ีประสงค ์ อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำม
รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) บริษทัได้จดัให้มีกำรประเมินรำคำ
สินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินรำคำอิสระทุก 3 ปี ถึง 5 ปี บริษทับนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงในบญัชี “ส่วนเกินทุนจำก

กำรตีรำคำสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำร
ตีรำคำลดลงและบริษทัไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้ 
ส่วนท่ีเพ่ิมจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้โดยกลบัรำยกำรไม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนงวดก่อนแลว้ 

- บริษทัรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกน ำไปหัก
ออกจำก “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ ไม่เกินจ ำนวนซ่ึงเคยตีรำคำเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั  

 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ท่ีมีกำรประเมินรำคำ บริษทัจะตดับญัชีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำอำคำรและ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวจ้ำกกำรประเมินรำคำท่ีผำ่นมำไปยงัก ำไร (ขำดทุน) สะสม 

บริษทัและบริษัทย่อยคิดค่ำเส่ือมรำคำส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญัและมีอำยกุำรให้
ประโยชน์ต่ำงกนั อำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยมี์ดงัน้ี  

 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 25 
อำคำรและโรงงำน 5 - 25 
ท่ำเทียบเรือ 10 - 20 
ส่วนปรับปรุงอำคำรส ำนกังำน 5 - 10 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 - 20 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 5 - 6 
เคร่ืองมือวจิยัและทดลอง 5 - 20 
ยำนพำหนะ 5 

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ส่วนค่ำซ่อมแซมและ 
ค่ำบ ำรุงรักษำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

4.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ณ วนัท่ีได้มำ บริษัทจะวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนด้วยรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรคร้ังแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำร
ดอ้ยค่ำ บริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปี
เป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชนจ์ ำกดัมีดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ 5 ปี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 สิทธิการใช้ท่าเทยีบเรือ 
บริษทัยอ่ยตดับญัชีตน้ทุนกำรไดม้ำซ่ึงสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำร่วมด ำเนินงำน
และตดับญัชีเม่ือส้ินสุดหรือยกเลิกสญัญำ 

4.12  สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 
สินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนแสดงในรำคำตำมบัญชี ณ วนัท่ีสินทรัพย์นั้ นเลิกใช้งำนหักค่ำเผื่อกำร            
ดอ้ยค่ำ 

4.13  สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า 
กำรเช่ำอุปกรณ์ ซ่ึงพจิำรณำวำ่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของทั้งหมดไดโ้อนใหบ้ริษทัและบริษทั
ยอ่ย จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนตำมมูลค่ำ
ยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใด
จะต ่ำกวำ่ โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะแบ่งเป็นส่วนของหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน เพ่ือให้จ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยในแต่ละงวดมีจ ำนวนคงท่ี ค่ำเช่ำซ่ึงตอ้งจ่ำยตำมภำระผูกพนัหักกบัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน จะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน ส่วนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอด
อำยขุองสญัญำเช่ำ สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน จะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยขุองกำรใชง้ำนของสินทรัพยน์ั้น  
กำรเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำ จะถูกจดัเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน กำรช ำระเงินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อน
หมดอำยกุำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ำยให้ผูใ้ห้เช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีมีกำรยกเลิก
สญัญำ 

4.14  สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีบ่ริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่ำภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จะบนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำยใตห้ัวขอ้ “อุปกรณ์” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน บริษัทคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยด์ังกล่ำวตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ ในหลกักำรเดียวกับ
สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ บันทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินกำรดอ้ยค่ำของ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน เม่ือมีเหตุกำรณ์
หรือมีกำรเปล่ียนแปลงสภำพกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิดขอ้บ่งช้ีวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยมี์จ ำนวนต ่ำ
กวำ่มูลค่ำท่ีบนัทึกบญัชีไว ้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ส ำหรับสินทรัพยท่ี์บนัทึกในรำคำทุน หรือถือเป็นรำยกำรหักจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ ในกรณีท่ี
สินทรัพยน์ั้นแสดงในรำคำท่ีตีใหม่ โดยขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีน ำมำหักนั้นตอ้งไม่เกินจ ำนวนท่ีบนัทึกอยู่ใน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยส์ ำหรับสินทรัพยร์ำยกำรเดียวกนั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำร
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เป็นรำยไดห้รือถือเป็นรำยกำรเพ่ิมส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ เม่ือขอ้บ่งช้ี
เก่ียวกบักำรด้อยค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีอยู่อีกต่อไปหรือขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมีจ ำนวนลดลง จ ำนวนเงินท่ีกลบั
รำยกำรจะตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบัญชี (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือรำยจ่ำยตดับญัชี) ท่ีควรเป็นหำกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้นในปีก่อนๆ 

4.16 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทเพื่อกำรบนัทึกบัญชีโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีมีมูลค่ำเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับ
หรือจ่ำยช ำระเงินตรำต่ำงประเทศและท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีมูลค่ำเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศดงักล่ำว รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.17  ผลประโยชน์พนักงาน 
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยและพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงค ำนวนโดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้โดยตรงเขำ้ก ำไร
สะสม 
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หน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประกอบดว้ย มูลคำ่ปัจจุบนัของภำระผูกพนัตำม
โครงกำรผลประโยชน์ มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำรและผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

4.18  ภาษีเงนิได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ประกอบดว้ยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและภำษีเงินได้
ปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้ในงบก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือส่วนท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือท่ีเรียกร้องสิทธิได้ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุน
ประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี ซ่ึงแตกต่ำงจำกก ำไรขำดทุนท่ีปรำกฎในงบกำรเงิน คูณดว้ยอตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ี
คำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ซ่ึงรวมรำยกำรกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปี
ก่อนๆ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินกบัจ ำนวนเก่ียวขอ้งท่ีใชส้ ำหรับกำรค ำนวณภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
คำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำร โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัเม่ือภำษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยกรมสรรพำกรดว้ยยอดสุทธิ หรือเม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดั
บญัชีจะครบก ำหนดท่ีจะเกิดข้ึนจริงในเวลำเดียวกนั 

4.19 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไดรั้บช ำระแลว้ท่ี
มีอยูร่ะหวำ่งปีดว้ยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั    
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี
ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด โดยสมมติวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญั
ทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น 
ปรับลด หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดมำจำกสิทธิเลือกซ้ือหุ้นบริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลด โดยพิจำรณำ
จำกมูลค่ำยติุธรรม ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุน้ (ก ำหนด
จำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหวำ่งปี) กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้ง
น ำมำบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีกำรปรับก ำไรสุทธิ
แต่อยำ่งใด    
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4.20  เคร่ืองมือทางการเงนิ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรม ตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็น 
ตรำสำรอนุพนัธเ์พื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพือ่กำรคำ้ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้ เจำ้หน้ีกำรคำ้ และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผย
แยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.21  ส่วนงานด าเนินงาน 
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำน) จะแสดงถึงรำยกำรท่ีเกิดข้ึนจำกส่วนงำนด ำเนินงำนนั้นโดยตรง รวมถึงรำยกำรท่ีไดรั้บกำรปันส่วน
อยำ่งสมเหตุสมผล 

4.22  การใช้ประมาณการทางบัญชี 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ และกำรวดั
มูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณ
กำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร 

4.23 ประมาณการหนีสิ้นและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้ 
บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยไวใ้นงบกำรเงิน เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระ
ผูกพนัตำมกฎหมำยหรือเป็นภำระผูกพนัท่ีค่อนขำ้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงอำจท ำให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งช ำระหรือชดใชต้ำมภำระผกูพนันั้น และจ ำนวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่ำวสำมำรถประมำณได้
อยำ่งสมเหตุสมผล สินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึนจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก เม่ือมีปัจจยัสนับสนุนวำ่จะไดรั้บ
แน่นอน 

5. ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน การใช้ดุลยพนิิจ และการจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

5.1   ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

5.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี ้
บริษทัและบริษทัยอ่ยประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้อนั
อำจเกิดจำกกำรท่ีไม่สำมำรถเรียกช ำระหน้ีจำกลูกคำ้ โดยประเมินจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำม
ทวงถำมควบคู่กบักำรสอบทำนอำยขุองลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

5.1.2 ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง และเส่ือมคุณภาพ 
บริษทัประมำณกำรค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง และเส่ือมคุณภำพเพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของสินคำ้
คงเหลือ โดยกำรประมำณกำรนั้นจะพิจำรณำจำกกำรหมุนเวยีนและกำรเส่ือมสภำพของสินคำ้คงเหลือแต่ละ
ประเภท 
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5.1.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
บริษทัพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน เม่ือพบวำ่มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวลดลงอยำ่งมี
สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำน ซ่ึงควำมมีสำระส ำคญัและระยะเวลำนั้นข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ำย
บริหำร  

5.1.4 อาคารและอุปกรณ์ 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือของอำคำรและอุปกรณ์ของบริษทั
และบริษทัยอ่ย โดยจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือมีควำมแตกต่ำงไป
จำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ไดใ้ชง้ำนอีกต่อไป 

5.1.5 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน
ให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำ
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

•   ขอ้มูลระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

•   ขอ้มูลระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ขอ้มูลทำงออ้ม 

•   ข้อมูลระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่นข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำร 
ประมำณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5.1.6 สัญญาเช่า 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำวำ่ บริษทัและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือ
รับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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5.1.7 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำวำ่สินทรัพยมี์กำรดอ้ยค่ำ เม่ือพบว่ำมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวลดลง
อย่ำงมีสำระส ำคญั และต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำนำนจนท ำให้มูลค่ำต ่ำกวำ่ตน้ทุน หรือมีหลกัฐำนอ่ืนท่ีบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย ์มีกำรดอ้ยค่ำลง ทั้งน้ีกำรพิจำรณำควำมมีนยัส ำคญัหรือระยะเวลำนำนท่ีวำ่นำนนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของฝ่ำยบริหำร  

5.1.8 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำคิดลด จ ำนวนเงินเดือนท่ีคำดวำ่จะเพ่ิมข้ึนใน
อนำคต อตัรำมรณะและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชำกรศำสตร์ ในกำรก ำหนดอตัรำคิดลดฝ่ำยบริหำรได้
พิจำรณำถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีสะท้อนถึงสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอตัรำมรณะใชข้อ้มูลตำรำง
อตัรำมรณะท่ีเปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลงักำรเลิกจำ้งงำนท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

5.1.9 คดคีวามฟ้องร้อง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขอ้พิพำททำงกฎหมำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของขอ้พิพำท
แลว้ อยำ่งไรก็ตำม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้ 

5.2   การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์ของบริษทัในกำรบริหำรทุนนั้น เพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ
บริษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของ
ทุนท่ีเหมำะสม  

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษทัอำจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกูเ้พ่ือปรับโครงสร้ำงหน้ี หรือกำร
ขำยสินทรัพยเ์พ่ือลดภำระหน้ี  

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

เงินสดในมือ 119,925  143,684  115,508  140,131 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 287,962,824  112,274,547  285,976,890  112,274,546 
รวม 288,082,749  112,418,231  286,092,398  112,414,677 

เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ตำมอตัรำท่ีธนำคำรก ำหนด 
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7. เงนิลงทุนช่ัวคราว - หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

เงินฝำกประจ ำครบก ำหนดหนดภำยใน 12 เดือน -  1,043,109  -  1,043,109 
กองทุนตรำสำรหน้ี - เงินลงทุนเผือ่ขำย 298,131,990  196,903,987  298,131,990  196,903,987 
รวม 298,131,990  197,947,096  298,131,990  197,947,096 

เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.375 ต่อปี  

กองทุนตรำสำรหน้ี ใชป้ระมำณกำรอตัรำผลตอบแทนยอ้นหลงั 1 ปี เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.22 ต่อปี 

พนัธบตัรรัฐบำล อตัรำผลตอบแทนร้อยละ 2.15 ต่อปี 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนชัว่ครำวในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – ตรำสำรทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มูลค่ำยติุธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขำย เป็นรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยอ์ยำ่งเดียวกนัซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 1 
(หมำยเหตุ 5 ) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้           

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,802,164  2,575,659  26,306,913  26,225,432 
บริษทัอ่ืน 127,826,444  169,361,859  123,242,327  164,777,742 

รวม 129,628,608  171,937,518  149,549,240  191,003,174 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,115,956)  (40,395,956)  (60,036,588)  (59,461,612) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 89,512,652  131,541,562  89,512,652  131,541,562 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน        
         ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  380  - 
         ลูกหน้ีอ่ืน 62,301,577  45,001,237  55,193,864  38,033,646 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,322,369)  -  (1,322,369)  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 150,491,860  176,542,799  143,384,527  169,575,208 

 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระ มีดงัน้ี 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 84,866,539  80,332,858  85,529,939  81,003,985 
เกินก ำหนดช ำระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 4,072,249  51,108,007  4,115,899  51,108,703 
3 - 6 เดือน  -  -  55,290  206,155 
6 - 12 เดือน 573,864  605,390  1,337,626  1,577,629 
12 เดือนข้ึนไป 40,115,956  39,891,263  58,510,486  57,106,702 

รวม  129,628,608  171,937,518  149,549,240  191,003,174 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (40,115,956)  (40,395,956)  (60,036,588)  (59,461,612) 
สุทธิ 89,512,652  131,541,562  89,512,652  131,541,562 

ในระหวำ่งปีรำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญมีดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
ยอดตน้ปี (40,395,956)  (47,787,778)  (59,461,612)  (65,756,640) 
เพ่ิมข้ึน    (1,322,369)     (214,379)  (2,177,345)  (1,259,269) 
ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ -  76,400  -  76,400 
ลดลง 280,000  7,529,801  280,000  7,477,897 
ยอดส้ินปี (41,438,325)  (40,395,956)  (61,358,957)  (59,461,612) 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัไดโ้อนกลบัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ ำนวน 0.28 ลำ้นบำท (งบเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.28 ลำ้น
บำท) เน่ืองจำกไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ี 

ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัไดโ้อนกลบัค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ ำนวน 7.61 ลำ้นบำท (งบเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 7.55 ลำ้น
บำท) เน่ืองจำกไดรั้บช ำระเงินจำกลูกหน้ีและตดัหน้ีสูญในส่วนท่ีไม่ไดรั้บช ำระคืนจำกกำรประนอมหน้ี 
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9. รายการระหว่างบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีสรุปขำ้งล่ำงน้ี รำยกำรเหล่ำน้ีตกลงรำคำตำมมูล
ฐำนท่ีพิจำรณำร่วมกนั ซ่ึงมูลฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำรำยกำรบำงกรณีอำจแตกต่ำงจำกมูลฐำนท่ีใชส้ ำหรับรำยกำรท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลหรือบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ให้บริกำรท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอฟซีที จ  ำกดั ให้บริกำรคลงัสินคำ้เหลว บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ  ำกดั ให้บริกำรคลงัสินคำ้และลำนจดัเก็บสินคำ้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีกรรมกำรและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก    
(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ มีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั สตรำทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ำกดั บริกำรนอกชำยฝ่ังทะเล มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน โลจิสติกส์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 
 ด๊อคยำร์ด จ ำกดั 

ประกอบกิจกำรตั้งอู่ต่อเรือ ปรับปรุง ติดตั้ง  
    ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เคร่ืองยนตเ์รือทุกชนิด 

มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 

บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จ  ำกดั 
 

บริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีอำคำร และจดัหำให้ซ่ึงส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชพ้ื้นท่ี  

มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั พีเคอำร์ โลจิสติคส์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั บริกำรทำงโลจิสติกส์ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั บริกำรคลงัก๊ำซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั บริกำรท่ำเทียบเรือจดัเก็บสินคำ้บริกำรขนส่งทำงน ้ ำ มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั บี จิสติกส์ จ  ำกดั (มหำชน)* ให้บริกำรท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ ผูถื้อหุ้นของบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั น ำเขำ้และส่งออกสินคำ้ ผูถื้อหุ้นของบริษทั 

* เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละประเภทรำยกำรมีดงัน้ี 
ประเภทรำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำตลำด 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร   รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  รำคำตลำด 

รำยกำรบญัชีกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 

 
 

 (หน่วย : บำท) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรและรำยไดอ่ื้น        

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั -           -  2,620,000  2,620,000 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 7,419,559  10,777,801  7,419,559  10,731,226 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั 3,820,416  3,837,914  3,820,416  3,837,914 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั 606,115  946,860  606,115  946,860 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ ำกดั 20,935  3,830,916  20,935  3,830,916 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั 1,043,052  1,107,402  1,043,052  1,107,402 
บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ จ ำกดั 1,936  1,631,173  1,936  1,631,173 
บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ำกดั 36,828  -  36,828  - 

รวม 12,948,841  22,132,066  15,568,841  24,705,491 
        
ค่ำบริกำร        

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั -  -  414,731  590,937 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั 60,094,878  54,294,170  60,094,878  54,294,170 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 2,290,923  1,633,145  2,290,923  1,401,060 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั 448,040  84,250  448,040  84,250 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ ำกดั 31,300  -  31,300  - 
บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จ ำกดั 2,188,297  -  2,188,297  - 

      บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ ำกดั -  2,040,000  -  2,040,000 
รวม 65,053,438  58,051,565  65,468,169  58,410,417 

  
ซ้ือทรัพยสิ์น        

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก                          
(ประเทศไทย) จ ำกดั 75,900  -  75,900  - 

        
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั          

ผลประโยชนปั์จจุบนัของพนกังำน 36,763,208  37,668,350  36,763,208  37,668,350 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,386,730  1,012,306  1,386,730  1,012,306 

รวม 38,149,938  38,680,656  38,149,938  38,680,656 

 

 

ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
 31 ธนัวำคม 

2561 
 31 ธนัวำคม 

2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั -  -  24,504,749  23,649,773 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 867,600  1,463,188  867,600  1,463,188 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั 681,307  681,307  681,307  681,307 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั 63,404  207,666  63,404  207,666 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั 189,853  223,498  189,853  223,498 
บริษทั เอน็เอฟซีที จ ำกดั จ ำกดั -  -  380  - 

รวม 1,802,164  2,575,659  26,307,293  26,225,432 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (24,504,749)  (23,649,773) 
สุทธิ 1,802,164  2,575,659  1,802,544  2,575,659 

ผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่ กำรเรียกช ำระหน้ีจำกลกูหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีควำมไม่แน่นอนอยำ่งมำก บริษทัจึงไดต้ั้งค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีดงักล่ำวไวอ้ยำ่งเพียงพอแลว้ 
 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

เงินมดัจ ำ        
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั -  499,200  -  499,200 
บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จ ำกดั 960,000  -  960,000  - 

รวม 960,000  499,200  960,000  499,200 

        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน        

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั -  -  56,382,880  56,384,297 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 7,343,120  7,271,054  202,127  130,061 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั 8,392,731  10,106,539  8,199,211  9,913,019 
        
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก                          

(ประเทศไทย) จ ำกดั 4,790,611  4,709,398  81,213  - 
บริษทั เอน็พี มำรีน จ ำกดั 76,168  17,933  76,168  17,933 
บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จ ำกดั 422,959  -  422,959  - 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ ำกดั 29,211  -  29,211  - 

รวม 21,054,800  22,104,924  65,393,769  66,445,310 
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(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 31 ธนัวำคม 

2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

 31 ธนัวำคม 
2560 

รำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกกำรใหบ้ริกำร        
      บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั -  -  12,000,000  14,000,000 

        
หน้ีสินภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน        

ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 8,095,871  8,926,629  8,095,871  8,926,629 

10. สินค้าคงเหลือ  
 (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - ผลิตภณัฑเ์คมี   100,224,697  42,623,518 
วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืนๆ  107,163,791  106,304,973 
สินคำ้ระหวำ่งทำง  545,132  14,225,703 
รวม  207,933,620  163,154,194 
หกั ค่ำเผื่อกำรตีรำคำสินคำ้คงเหลือลดลง  (4,729)  (4,729) 
      ค่ำเผื่อสินคำ้คงเหลือเส่ือมสภำพ  (90,093,567)  (90,764,796) 
สุทธิ  117,835,324  72,384,669 

ในระหวำ่งปีค่ำเผื่อกำรตีรำคำสินคำ้ลดลงและค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพมีกำรเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวมและกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
     31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
ยอดยกมำตน้ปี     (90,769,524)  (92,148,973) 
เพ่ิมข้ึน     (13,152)  (22,479) 
ลดลง     684,380  1,401,927 
ยอดคงเหลือส้ินปี     (90,098,296)  (90,769,525) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัโอนกลบัค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้จ ำนวน 0.68 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำร
เบิกใชสิ้นคำ้ดงักล่ำว (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัโอนกลบัค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้เน่ืองจำกบริษทัมีกำรใช้
สินคำ้ จ ำนวน 0.30 ลำ้นบำท ลดลงจำกกำรขำยจ ำนวน 0.94 ลำ้นบำท และลดลงจำกสินคำ้ขำดหำย จ ำนวน 0.16 ลำ้น
บำท) 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชอ้ยูก่บัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 71.09 ลำ้นบำท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561และ 2560 บริษทัย่อยมีเงินฝำกท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชอ้ยู่กบัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 5.48 ลำ้น
บำท และ 5.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยูก่บักรมบงัคบัคดีจ ำนวน 5.58 ลำ้นบำท และ 5.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยบริษทั
สำมำรถเบิกถอนเงินฝำกท่ีอยูก่บักรมบงัคบัคดีได ้แต่จะตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกท่ีประชุมเจำ้หน้ีหรือเจำ้พนักงำนพิทกัษ์
ทรัพยก่์อน 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 สดัส่วนกำรถือหุ้น บำท 

 (ร้อยละ) ทุนรับช ำระแลว้ ตำมวิธีรำคำทุน เงินปันผลรับ 

 31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ทำ่เรือระยอง จ ำกดั 83.25 83.25 764,000,000 764,000,000 636,000,000 636,000,000 - - 
 บริษทั เอน็เอฟซีที จ  ำกดั 99.97 - 1,000,000 - 999,700 - - - 
 บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จ  ำกดั 99.97 - 1,000,000 - 999,700 - - - 
หกั คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (636,000,000) 636,000,000) - - 

สุทธิ     1,999,400 - - - 

เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัได้ อนุมติัจดัตั้งบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั เอ็นเอฟซีที 
จ ำกดั ประกอบกิจกำรบริกำรคลงัสินคำ้เหลว  และ บริษทั เอ็นเอฟซีดบับลิว จ ำกดั ประกอบกิจกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้
และลำนจดัเก็บสินคำ้ โดยบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เขำ้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษทั
ละ 1,000,000 บำท 

ตำมท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 มีมติอนุมติักำรซ้ือหุน้สำมญัทั้งหมดของ
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งขยำยเวลำด ำเนินกำรเง่ือนไขบงัคบัก่อนใหก้บัผูข้ำยทั้งสองรำย
ตำมสญัญำซ้ือขำยหุน้ทั้งหมดในบริษทัเอสซี แคริเออร์ จ ำกดั เป็นเวลำ 3 เดือน โดยใหด้ ำเนินกำรแลว้เสร็จตำมสญัญำ
ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 17 มกรำคม 2562 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่ม
บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561  และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บำท) 

บริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไรหรือ(ขำดทุน)ท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั 
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  ำนำจ 
ควบคุมในระหว่ำงปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ท่ำเรือระยอง 16.75 16.75 (1,216,425) (738,454) (477,971) (500,234) - - 
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ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ
จ ำนวน 91.43 พนับำท และ 20,832.33 พนับำท ตำมล ำดบั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 0.05 พนั
บำท และ 0.10 พนับำท ตำมล ำดบั โดยขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้แก่บุคคลภำยนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 
1,333.66 พนับำท และก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 2,519.58 พนับำท ตำมล ำดบั 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 640.79 พนับำท และ 84.11 พนับำท ตำมล ำดบั ซ่ึงได้
บนัทึกอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยส่วนหน่ึงถูกตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 221,470 พนับำท และ 
293,612 พนับำท ตำมล ำดบั (ส่วนของบริษทั : 221,470 พนับำท และ 293,612 พนับำท ตำมล ำดบั) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน โดยใชร้ำยกำรของผูป้ระเมินรำคำตำมวิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด โดยน ำรำคำขำยของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกนัไดบ้ริเวณใกลเ้คียงกนัมำปรับปรุง ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูท่ี่ระดบัท่ี 2 
ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม (หมำยเหตุ 5) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำยติุธรรมของอำคำรและเคร่ืองจกัร โดยใชร้ำยกำรของผูป้ระเมินรำคำตำมวิธี
วเิครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูท่ี่ระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม (หมำยเหตุ 5) 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
  

1 มกรำคม 2561 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

ลด 
โอนเขำ้/โอน

ออก 
 

31 ธนัวำคม 2561 
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 314,305 511,559 (34,005) 2,247,144 3,039,003 
หกั : ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (87,293) (343,016) 34,005 - (396,304) 

สุทธิ 227,012 168,543 - 2,247,144 2,642,699 

15. สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

   31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   85,278,771 85,389,197 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    (39,882,102) (50,844,834) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ  45,396,669 34,544,363 
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กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  บนัทึกเป็นรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  

 

1 มกรำคม 
2561 

งบก ำไร
ขำดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวำคม 
2561 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :     
     คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้ 23,523 65,077 - 88,600 
     ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 402,784 65,709 - 468,493 
     ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,496,186 (230,927) - 2,265,259 
     ประมำณกำรหน้ีสินค่ำขนยำ้ยยปิซัม่ 7,646,304 (487,692) - 7,158,612 
     ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีภำยในระยะเวลำ 5 ปี 74,820,400 477,407 - 75,297,807 

กำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมข้ึน (50,844,834) 10,962,732 - (39,882,102) 

สุทธิ 34,544,363 10,852,306 - 45,396,669 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  บนัทึกเป็นรำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  

 

1 มกรำคม 
2560 

งบก ำไร
ขำดทุน 

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวำคม 
2560 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี :     
     ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีกำรคำ้ - 23,523 - 23,523 
     คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - 402,784 - 402,784 
     ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน - 2,496,186 - 2,496,186 
     ประมำณกำรหน้ีสินค่ำขนยำ้ยยปิซัม่ - 7,646,304 - 7,646,304 
     ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีภำยในระยะเวลำ 5 ปี - 74,820,400 - 74,820,400 

กำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมข้ึน (63,248,998) 12,404,164 - (50,844,834) 

สุทธิ (63,248,998) 97,793,361 - 34,544,363 
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ภำษีเงินได ้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 2561 2560 

   
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัผลแตกต่ำง  
  ชัว่ครำวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 10,852,306 97,793,361 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 10,852,306 97,793,361 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจำกรำยกำรดงัตอ่ไปน้ี   
 (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว   
    ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำของวสัดุส้ินเปลือง 18,019,659 18,152,959 
    ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 127,200,000 127,200,000 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 41,512,349 41,718,610 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีภำยในระยะเวลำ 5 ปี (คงเหลือ) 66,314,112 138,178,804 
รวม 253,046,120 325,250,373 

บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำษีรอตดับญัชีในส่วนของผลขำดทุนสะสมทำงภำษียกมำตำมจ ำนวนท่ีประมำณกำรท่ีจะไดใ้ช้
ประโยชน์ในผลขำดทุนสะสมยกมำนั้น 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีภำระผกูพนัตอ้งช ำระค่ำเช่ำและค่ำผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กนอ. ตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน
และสญัญำร่วมด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือตำมระยะเวลำท่ีเหลือ เป็นจ ำนวนเงิน 50.41 ลำ้นบำท   
(31 ธนัวำคม 2560 : 51.98 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค่ำผลประโยชน์ตอบแทนคำ้งจ่ำยและหน้ีสินตำมสญัญำร่วมด ำเนินงำนในส่วนของบริษทัยอ่ย
นั้นอยูใ่นระหวำ่งกำรเจรจำเพื่อช ำระค่ำตอบแทนในส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนกำรพิทกัษท์รัพยใ์หแ้ก่ กนอ. เป็นจ ำนวนเงิน 27.53 
ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2560 : 27.53 ลำ้นบำท) 

18. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
- ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยมีดงัน้ี  
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561  2560 
    
ค่ำจำ้งและเงินเดือน 60,463,603  56,653,963 
ค่ำใชจ่้ำยประกนัสงัคม 860,783  727,968 
เงินสมทบ – โครงกำรสมทบเงิน 2,367,879  2,075,499 

รวม 63,692,265  59,457,430 

 
- รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับส ำรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

มดีงัน้ี 
      (หน่วย : บำท) 
    งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561 2560 
   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,480,931 9,023,038 
ตน้ทุนบริกำรปีปัจจุบนั 1,563,834 1,026,700 
ดอกเบ้ียจ่ำย 382,018 273,353 
       

 
 
 
 
 
  



รายงานประจ าปี 2561 
 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)   128 

 

     
 (หน่วย : บำท) 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561 2560 
กำรปรับมูลค่ำ – ผลขำดทุน (ก ำไร) ตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัจำก   
- กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน - 1,882,877 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 274,963 
- หน้ีสินลดลงจำกกำรช ำระ (2,512,800) - 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 11,913,983 12,480,931 
   
ไม่ไดจ้ดัตั้งเป็นกองทุนทั้งหมด 11,913,983 12,480,931 
      

(หน่วย : บำท) 
    งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561 2560 
   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน   
- ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์
พนกังำน 

 
587,688 

 
1,852,703 

- ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์
พนกังำน 

 
11,326,295 

 
10,628,228 

รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11,913,983 12,480,931 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนและค่ำแรงและอ่ืนๆ ในกำรค ำนวณผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน
แสดงไวภ้ำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

- ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

 งบกำรเงินรวม  
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
    

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.72  2.72 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 4.25  4.25 
อตัรำกำรลำออก (ร้อยละต่อปี) 6  6 
เกษียณอำย ุ(ปี) 60   60 
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 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั  
 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560 
    

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.72  2.72 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนโดยเฉล่ีย (ร้อยละต่อปี) 4.25  4.25 
อตัรำกำรลำออก (ร้อยละต่อปี) 6  6 
เกษียณอำย ุ(ปี) 60   60 

มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน ถูกวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำร 

- ค่ำใชจ่้ำยในโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561  2560 
    
ตน้ทุนกำรบริกำรปีปัจจุบนั 1,563,834  1,026,700 
ดอกเบ้ียจ่ำยสุทธิ 382,018  273,353 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,945,852  1,300,053 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรในปัจจุบนัจะรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำน และดอกเบ้ียจ่ำยสุทธิจะรวมอยูใ่น
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

- ผลประโยชน์ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
 2561  2560 
    
ผลขำดทุน (ก ำไร) ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัจำก    
- กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน -  1,882,877 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  274,963 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  2,157,840 

ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดขำ้งตน้จะถูกรวมอยูใ่นรำยกำรท่ีจะไดรั้บกำรจดัประเภทเป็นรำยกำรใหม่ไม่ได ้ภำยหลงัในกำรท ำ
ก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

- กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
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 การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 0.50 
 กรณีอตัราลดลง 

ร้อยละ 0.50 
อตัราคิดลด (310,227)  327,457  (310,227)  327,457 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน  
     อนาคต 

 
371,900 

  
(355,387) 

  
371,900 

  
(355,387) 

อตัราการหมุนเวยีน 
     พนกังาน 

 
(320,861) 

  
339,839 

  
(320,861) 

  
339,839 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

     
ภำยใน 1 ปี  770,809  770,809 
ระหวำ่ง 2 - 5 ปี  12,686,402  12,686,402 
ระหวำ่ง 6 - 10 ปี  3,695,563  3,695,563 
ระหวำ่ง 11 - 15 ปี  1,854,324  1,854,324 

รวม  19,007,098  19,007,098 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ ซ่ึง
กฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำ
ค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ย
กวำ่อตัรำค่ำจำ้งล่ำสุด 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีต
เป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำรของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นจ ำนวน 0.33 
ลำ้นบำท และ 0.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

19. ทุนเรือนหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

19 (ก) ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 

(1) มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 81,587,479.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
815,874,792 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 897,462,271.50 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่
จ ำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.75 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC – W1) และอนุมติัให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
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บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้.4 ต่อกรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2560 ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 

(1) มีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุ้นของบริษทั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
จำกเดิมหุ้นละ 0.50 บำท เป็นหุ้นละ 1.25 บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นของบริษทั จำกหุ้นสำมญัจด
ทะเบียนและหุ้นสำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวนเดิม 2,719,582,640 หุน้ เป็นหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุ้น
สำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้ 1,087,833,056 หุน้ โดยใชว้ธีิกำรค ำนวณ คือ อตัรำหุน้เดิม 2.5 เป็น 1 หุน้ใหม่ ซ่ึง
ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นเหลือจำกกำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำวให้ปัดเศษหุ้นดงักล่ำวข้ึน
เป็นหน่ึงหุน้เตม็ โดยคุณณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ตกลงเป็นผูเ้กล่ียหุน้ ซ่ึงจะไดรั้บ
หุน้เป็นจ ำนวนนอ้ยลงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีบริษทั ปัดข้ึนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีถูกปัดเศษหุน้ดงักล่ำว  

(2) มีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543,916,528 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359,791,320 บำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 815,874,792 บำท โดยจะด ำเนินกำรภำยหลงัจำกด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำ
ไวข้องบริษทัเป็นหุ้นละ 1.25 บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนและหุ้นสำมญัจดทะเบียน
ช ำระแลว้ของบริษทัเป็นจ ำนวน 1,087,833,056 หุ้นแลว้เสร็จ โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 1.25 บำท 
เป็นหุน้ละ 0.75 บำทเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560  

บริษทัได้จดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 
กนัยำยน 2560 

19 (ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 

มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จ ำนวน
ไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำส่วน 10:1 
รวมทั้งอนุมติัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั และ/หรือ บุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนับริษทั มีอ ำนำจพิจำรณำ
และด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญั แสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังที ่1 (NFC-W1) 

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2561 บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั  

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
ช่ือยอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ     : NFC-W1 
ตลำดรอง     : SET 
วนัท่ีเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย     : 8 มกรำคม 2562 
จ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน : 108,781,159 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิ : หุน้สำมญัใหม่)  : 1 : 1  
รำคำใชสิ้ทธิ (บำทต่อหุน้)     : 6.50  
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ                                    :  3 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดง

สิทธิ (14 ธนัวำคม 2561) 
รำคำใบส ำคญัแสดงสิทธิ (บำทต่อหน่วย)     : 0.00  
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก     : 28 มิถนุำยน 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย     : 13 ธนัวำคม 2564 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญคงเหลือยงัไม่ได้ใชสิ้ทธิจ ำนวน 108,781,159 
หน่วย 

20. ก าไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 2561 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 51,396,208 214,686,860 52,950,677 216,115,572 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั  1,087,833,056 1,087,833,056 1,087,833,056 1,087,833,056 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0472 0.1974 0.0487 0.1987 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติวำ่หุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุ้นสำมญั ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงิน 
ของรำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญั
ของบริษทัในระหวำ่งปี)  
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กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อยำ่งใด อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับ
ลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เน่ืองจำกมูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญัมีรำคำต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั 

21. ส ารองตามกฎหมาย 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทั มหำชน จ ำกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ(ถำ้มี)จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำว ไม่สำมำรถน ำมำจ่ำยเงินปันผลได ้

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงานซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
บริษทั บริษทัยอ่ย และพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนตำมควำมในพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั บริษทัยอ่ย และพนกังำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนในอตัรำ
ร้อยละตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของกองทุน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทั หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนเอม็
เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ทั้งน้ี พนกังำนท่ีเป็นสมำชิกของกองทุนฯ จะไดรั้บคืนเงินท่ีจ่ำยสมทบและส่วนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เม่ือพนกังำนลำออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน  
 

ในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 2.37 ลำ้นบำท และ 
2.08  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั : 2.37 ลำ้นบำท และ 2.08 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 
        
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
และงำนระหวำ่งท ำ 

 
 45,450,655 

  
(50,894,504) 

  
 45,450,655 

  
(50,894,504) 

ซ้ือสินคำ้ 975,443,920  744,792,946  975,443,920  744,792,946 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 108,368,468  109,605,692  108,368,468  109,605,692 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์พนกังำน 82,964,679  66,182,471  82,964,679  66,182,471 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 8,307,413  7,236,561  8,062,913  7,050,985 
ค่ำตอบแทนจ่ำยใหก้ำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย                                     58,799,203  59,155,934 

 
58,799,203 

 
59,155,934 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,042,369  7,391,822  1,897,345  6,295,028 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินคำ้ (โอนกลบั) (671,228)  1,379,448  (671,228)  1,379,448 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย ์(โอนกลบั) (702,765)  344,595  (702,765)  344,595 
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24. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะแสดงรวมเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ระยะยำวอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้ รำยไดรั้บล่วงหนำ้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร ค่ำผลประโยชน์ตอบแทนคำ้งจ่ำยและหน้ีสินตำม
สัญญำร่วมด ำเนินงำนและตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำร เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ส ำหรับ
นโยบำยกำรบญัชีท่ีบริษทัใชใ้นกำรพิจำรณำและวดัค่ำรำยกำรเหล่ำน้ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
(หมำยเหตุ 4) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 
 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องเกิดจำกควำมเป็นไปไดท่ี้ลูกคำ้อำจจะไม่สำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยได้
ภำยในก ำหนดเวลำโดยปกติของกำรคำ้ เพื่อบริหำรควำมเส่ียงน้ีบริษทัและบริษัทย่อยได้ประเมินควำมสำมำรถทำง
กำรเงินของลูกคำ้เป็นระยะๆ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรผนัผวนอยำ่งมำกของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดซ่ึงจะมีผลกระทบในทำงลบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งในปัจจุบนัและอนำคต อยำ่งไรก็ตำม บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดท้ ำสัญญำ
เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเกิดจำกท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บับริษทัและ
บริษทัยอ่ย บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคู่คำ้และ
จ ำกดักำรอนุมติัวงเงินสินเช่ือ 
 

มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย         
จะสูญ เป็นมูลค่ำสูงสุดท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำม
รอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง
กนั มูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกรำคำตลำดท่ีก ำหนด กระแสเงินสดคิดลด หรือมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิแลว้แต่ควำมเหมำะสม 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิกำรและสมมติฐำนดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกธนำคำรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน มีรำคำตำมบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ซ่ึงไม่มีรำคำขำยในตลำด ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ รำยไดรั้บล่วงหน้ำจำกกำรขำยและให้บริกำร มีรำคำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ยติุธรรมเน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 



รายงานประจ าปี 2561 
 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)   135 

 

25. การก าหนดมูลค่ายุตธิรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินใน
รำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือกำรเปิดเผย
มูลค่ำยติุธรรมถูกก ำหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ี
ใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรำสำรทุนเผื่อขำยพิจำรณำโดยอำ้งอิงกบัรำคำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรำยงำน 

มูลคำ่ยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 

ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

    
    

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         
ตรำสำรทุน 298,131,990 196,903,987 - - - - 298,131,990 196,903,987 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วย 
มูลค่ายุตธิรรม         

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - - 559,141,000 559,141,000 - - 559,141,000 559,141,000 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 
รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน ส ำหรับปี สุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 

    ให้บริกำร     ให้บริกำร  
  ส่วนงำน ท่ำเรือ   ส่วนงำน ท่ำเรือ  
 เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี - สุทธิ 1,085,919,053 - 1,085,919,053 990,664,315 - 990,664,315 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร      55,039,998 39,034,312 94,074,310 55,338,761 55,004,225 110,342,986 
ตน้ทุนขำยผลิตภณัฑเ์คมี (929,993,265) - (929,993,265) (795,687,450) - (795,687,450) 

ตน้ทุนบริกำร (10,425,607) (7,685,235) (18,110,842) (12,298,563) (12,335,156) (24,633,719) 

ก าไรขั้นต้น 202,540,179 31,349,077 231,889,256 238,017,063 42,669,069 280,686,132 
รำยไดอ่ื้น 7,159,762 102,612 7,262,374 6,632,679 187,597 6,820,276 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 

    ให้บริกำร     ให้บริกำร  
  ส่วนงำน ท่ำเรือ   ส่วนงำน ท่ำเรือ  
 เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม 

กลบัรำยกำรคำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,147,458 29,886 2,177,344 6,701,358 171,148 6,872,506 
รำยไดย้ปิซัม่สุทธิจำกคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 5,698,233 - 5,698,233 14,038,879 - 14,038,879 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (47,770,082) (664,815) (48,434,897) (45,789,868) (1,169,443) (46,959,311) 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (78,041,259) (2,132,553) (80,173,812) (74,789,628) (1,910,077) (76,699,705) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
      ระยะยำวอ่ืน (324,034) (4,510) (328,544) (336,013) (8,582) (344,595) 
ค่ำใชจ่้ำยจำกทรัพยสิ์นใชง้ำนไม่เตม็พ้ืนท่ี  
     ให้บริกำร - (75,185,431) (75,185,431) -  (67,133,914) (67,133,914) 

ค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกำรปิดท่ำเรือชัว่ครำว - (7,266) (7,266) - (7,746) (7,746) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
    ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 89,410,257 (46,513,000) 49,897,257 144,474,470 (27,201,948) 117,272,522 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,792,474) (38,863) (2,831,337) (857,361) (21,896) (879,257) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 10,703,348 148,958 10,852,306 95,357,982 2,435,379 97,793,361 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 97,321,131 (46,402,905) 50,918,226 238,975,091 (24,788,465) 214,186,626 

       
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 168,685,702 234,294,646 402,980,348 200,752,172 291,586,507 492,338,679 

สินทรัพยอ่ื์น 979,790,881 43,809,543 1,023,600,424 625,522,487 41,598,184 664,120,671 

รวมสินทรัพย์ 1,148,476,583 278,104,189 1,426,580,772 826,274,659 333,184,691 1,159,459,350 

 
 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 

    ให้บริกำร     ให้บริกำร  
  ส่วนงำน ท่ำเรือ   ส่วนงำน ท่ำเรือ  
 เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี - สุทธิ 1,085,919,053 - 1,085,919,053 990,664,315 - 990,664,315 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร      55,039,998 41,654,312 96,694,310 55,338,761 57,624,225 112,962,986 
ตน้ทุนขำยผลิตภณัฑเ์คมี (929,993,265) - (929,993,265) (795,687,450) - (795,687,450) 

ตน้ทุนบริกำร (10,425,607) (8,099,965) (18,525,572) (12,298,563) (12,926,093) (25,224,656) 

ก ำไรขั้นตน้ 200,540,179 33,554,347 234,094,526 238,017,063 44,698,132 282,715,195 
รำยไดอ่ื้น 7,125,138 112,857 7,237,995 6,517,946 195,235 6,713,181 
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,302,305 20,065 1,322,370 5,672,399 155,218 5,827,617 
รำยไดย้ปิซัม่สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 5,698,233 - 5,698,233 14,038,879 - 14,038,879 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (47,699,986) (734,911) (48,434,897) (45,708,553) (1,250,758) (46,959,311) 
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 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 

    ให้บริกำร     ให้บริกำร  
  ส่วนงำน ท่ำเรือ   ส่วนงำน ท่ำเรือ  
 เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ รวม 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (77,128,514) (2,346,692) (79,475,206) (73,866,406) (2,021,263) (75,887,669) 
ค่ำใชจ่้ำยจำกทรัพยสิ์นใชง้ำนไม่เตม็พ้ืนท่ี
ให้บริกำร (323,558) (4,985) (328,543) (335,417) (9,178) (344,595) 

คำ่ใชจ่้ำยระหวำ่งกำรปิดท่ำเรือชัว่ครำว - (75,185,431) (75,185,431) - (67,133,914) (67,133,914) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน       
    ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 89,513,798 (44,584,750) 44,929,048 144,335,911 (25,366,528) 118,969,383 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,787,727) (42,950) (2,830,677) (629,935) (17,237) (647,172) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 10,687,642 164,664 10,852,306 95,188,641 2,604,720 97,793,361 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 97,413,713 (44,463,036) 52,950,677 238,894,617 (22,779,045) 216,115,572 

       
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ 168,685,702 230,871,588 399,557,290 200,752,172 291,586,507 492,338,679 

สินทรัพยอ่ื์น 981,790,281 - 981,790,281 625,522,487 - 625,522,487 

รวมสินทรัพย ์ 1,150,475,983 230,871,588 1,381,347,571 826,274,658 291,586,507 1,117,861,166 

  

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ของแต่ละส่วนงำนเป็นสินทรัพยท่ี์ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนนั้นๆ ส่วนสินทรัพยอ่ื์น
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีอ่ืน สินคำ้คงเหลือ สินทรัพยห์มุนเวียน
อ่ืน เงินลงทุนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

ลูกค้ารายใหญ่ 

บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั และ บริษทั อิวคิท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั* เป็นลูกคำ้ภำยนอกรำยใหญ่ของบริษทั 

* เดิมช่ือ บริษทั ไทย - เอม็ซี จ ำกดั 

27. สัญญาระยะยาว 

27.1 บริษทัท ำสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งโรงงำนกบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) เป็นระยะเวลำ 
30 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยำยน 2535 ถึงวนัท่ี 17 กนัยำยน 2565 โดยจ่ำยค่ำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

  บำท (ต่อปี) 
ปีท่ี 1   - ปีท่ี 10  22,295,480 
ปีท่ี 11 - ปีท่ี 17  24,525,028 
ปีท่ี 18 - ปีท่ี 20  20,428,593 
ปีท่ี 21 - ปีท่ี 30  22,471,453 
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27.2 บริษทัท ำสญัญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือจำก กนอ. และไดต้กลงจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 30 เมษำยน 2539 ดงัน้ี 

  บำท (ต่อปี) 
ปีท่ี 1   - ปีท่ี 10  15,377,000 
ปีท่ี 11 - ปีท่ี 20  18,730,000 
ปีท่ี 21 - ปีท่ี 30  23,165,000 

27.3 ตั้งแต่เร่ิมเปิดด ำเนินกำร บริษทัตอ้งจ่ำยค่ำสินคำ้น ำเขำ้หรือส่งออกผ่ำนท่ำเรือในอตัรำ 6.1 บำทต่อตนัของสินคำ้
น ำเขำ้หรือส่งออกแลว้แต่กรณีตำมจ ำนวนสินคำ้ท่ีผ่ำนท่ำจริง อตัรำดงักล่ำวจะเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละ 4 ของอตัรำค่ำ
ผำ่นท่ำในปีท่ีผ่ำนมำ และนบัตั้งแต่ปี 2545 หำกสินคำ้ผ่ำนท่ำนอ้ยกวำ่ 700,000 ตนัต่อปี บริษทัจะตอ้งจ่ำยค่ำสินคำ้
น ำเขำ้หรือส่งออกตำมจ ำนวนเท่ำกบัสินคำ้ผำ่นท่ำ 700,000 ตนัต่อปี 

28. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

28.1 บริษทัมีภำระผูกพนัตอ้งช ำระค่ำเช่ำและค่ำผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กนอ. ตำมสัญญำเช่ำท่ีดินและสัญญำร่วม
ด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือตำมระยะเวลำท่ีเหลือ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 321 ลำ้นบำท 

28.2 บริษทัมีภำระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีค่ำเช่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงัน้ี 

 

ปี  บำท 
ไม่เกินหน่ึงปี  4,890,000 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี  3,840,000 

รวม  8,730,000 

28.3 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหนำ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 วนัครบก ำหนดช ำระเงินของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีเปิด
สถำนะไวมี้อำย ุ6 เดือน ถึง 12  เดือน จ ำนวนเงินและอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตำมสญัญำมีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

 จ านวนเงนิตามสัญญา อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญา   

สกลุเงนิต่างประเทศ 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2561 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2560 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2561 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2560 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2561 
วนัที ่31 

ธันวาคม 2560 
       

ดอลลำร์สหรัฐ 441,018 2,180,101 32.53 - 32.70 32.63 - 33.97 14,355,197 72,463,999 

มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เป็นสญัญำ
ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีเป็นหน้ีสินจ ำนวน 51,443 บำท และจ ำนวน 931, 604 บำท ตำมล ำดบั 
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28.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ทรัสตรี์ซีท หน้ีสินระยะสั้นต่ำงประเทศ ซ่ึงไม่ไดมี้กำร
ท ำสญัญำป้องควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 
  

สกลุเงิน 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวำคม 2560 
       

เจำ้หน้ีกำรคำ้ทรัสตรี์ซีท  US Dollar  6,575,469  - 

28.5 หนงัสือค ้ำประกนั 

  (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 

  
31 ธนัวำคม 

2561  
31 ธนัวำคม 

2560  
31 ธนัวำคม 

2561  
31 ธนัวำคม 

2560 

หนังสือค า้ประกนั        
   - กำรค ้ำประกนักำรช ำระเงิน 
         ค่ำกระแสไฟฟ้ำ และ กนอ. 10,610,000 

 
-  10,610,000  - 

29. การฟ้องร้อง 
ในปี 2559 บริษทัถูกฟ้องเป็นจ ำเลยจำกอดีตพนกังำนของบริษทั เพื่อเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกกำรยกเลิกจำ้งเป็นจ ำนวนเงิน 
8.49 ลำ้นบำท คดีดงักล่ำวอยูใ่นกำรพิจำรณำของศำล ทั้งน้ีบริษทัไม่ไดมี้กำรตั้งส ำรองค่ำควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกคดี
ฟ้องร้องดงักล่ำว เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็นกำรฟ้องร้องท่ีไม่เป็นไปตำมกระบวนกำรตำมกฎหมำย  

เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2561 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษ ไดอ่้ำนค ำพิพำกษำ โดยพิจำรณำให้บริษทัชนะคดีเน่ืองจำกกำร
อุทธรณ์โตแ้ยง้ดุลยพินิจของศำลในขอ้เท็จจริงซ่ึงตอ้งห้ำมตำมกฏหมำย ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษไม่รับวินิจฉัย ดดีถึง
ท่ีสุดแลว้ 

30. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562



 

 

 


	ปกรายงาน
	NFC -รายงานประจำปี 2561

