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                                                                                                               ส่วนท่ี 1-1                                      
 บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบกจิการ 

บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ ไดแ้ก่ แอมโมเนีย  
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั และกำรใหบ้ริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ กำรให้บริกำรดำ้นโลจิ
สติกส์และคลงัสินคำ้เหลว กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

บริษทัเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกใชช่ื้อวำ่ บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2525 (ภำยใตโ้ครงกำรปุ๋ย
แห่งชำติของทำงภำครัฐบำล) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือท ำกำรผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพ่ือ
ทดแทนกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ มีท่ีตั้งของโครงกำรอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุจงัหวดัระยอง และมีทุน
จดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

ต่อมำปี 2536 บริษทัไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยปุ๋ยเขำ้สู่ตลำดโดยกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีส ำเร็จรูปมำจ ำหน่ำยภำยใตเ้คร่ืองหมำย
กำรคำ้ “ปุ๋ยแห่งชำติ” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงฐำนกำรตลำดในระยะแรกก่อนท่ีบริษทัจะท ำกำรผลิตและจ ำหน่ำยจำกโรงงำน
ของบริษทั บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 2,250 ลำ้นบำท เป็น 4,000 ลำ้นบำท และไดเ้ปล่ียนสถำนะเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2538 โดยใชช่ื้อวำ่ บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) และหลกัทรัพยข์องบริษทัได้
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหำคม 2539 

ปี 2538 บริษัทได้เ ร่ิมก่อสร้ำงโรงงำนและมีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนเมษำยน 2540  แต่
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงล่ำชำ้ ไม่สำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมก ำหนดสัญญำ ประกอบกบัรัฐบำลประกำศลดค่ำเงินบำท มี
ผลกระทบต่อตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนก่อใหเ้กิดผลขำดทุนในกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง อีกทั้งสภำวะ
เศรษฐกิจตกต ่ำซ่ึงเป็นปัญหำกบัทุกประเทศทัว่โลกนบัแต่ปี 2541 บริษทัจึงไดป้ระสบปัญหำกำรขำดสภำพคล่องอยำ่ง
ต่อเน่ือง เป็นผลท ำให้บริษทัมีฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินประจ ำปี 2545 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2545 ซ่ึงผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่ำต ่ำกว่ำศูนย ์จึงเขำ้ข่ำยเหตุแห่งกำรเพิกถอนหลกัทรัพยข์อง
บริษทัออกจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ จนกระทัง่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของศำลลม้ละลำยกลำงในปี 2546 

ปี 2547 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทุนและปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมท่ีก ำหนดในแผนฟ้ืนฟกิูจกำร โดย
ในแผนฟ้ืนฟกิูจกำรมีกำรเพ่ิมทุนจำกผูร่้วมทุนใหม่ จ ำนวน 10 รำย เป็นเงิน 1,838 ลำ้นบำท ซ่ึงนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณ
ทวี เป็นหน่ึงในผูร่้วมทุนรำยใหม่ ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงทุนและโครงสร้ำงหน้ี ส่งผลให้กำรฟ้ืนฟูกิจกำรเป็น
ผลส ำเร็จในเดือนกนัยำยน 2547 นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั 
ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” 

ปี 2548 บริษทัประสบปัญหำเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยเคมีช ำรุดทรุดโทรมมำก ผลิตสินคำ้ออกมำมีคุณภำพไม่
สม ่ำเสมอ ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกั ท ำให้บริษทัตอ้งหยดุผลิตปุ๋ยเคมีจำกเคร่ืองจกัร
หลกัเป็นกำรชัว่ครำวในช่วงตน้ปี 2549 ท ำใหบ้ริษทัมีฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินประจ ำปี 2550 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชี ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่ำต ่ำกวำ่ศูนย ์และผูส้อบบญัชีไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั 
เป็นเวลำติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี  2557 

ปี 2551 บริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอฟ้ืนฟกิูจกำรต่อศำลลม้ละลำยกลำง เน่ืองจำกประสบปัญหำจำกสภำพโรงงำนท่ี
ช ำรุดทรุดโทรม และมีกำรประเมินทรัพย์สินใหม่ ซ่ึงพบว่ำรำคำประเมินสุทธิต ่ำกว่ำมูลค่ำทำงบญัชี บริษทัจึงตอ้ง
บนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น ส่งผลให้บริษทัมีหน้ีสินมำกกวำ่ทรัพยสิ์น และปี 2552 ศำลลม้ละลำย
กลำงไดมี้ค ำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูท้  ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม เจำ้หน้ีรำยหน่ึง
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ของบริษทัไดย้ืน่คดัคำ้นกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัต่อศำลลม้ละลำยลำง ซ่ึงศำลลม้ละลำยกลำงพิจำรณำแลว้มีค ำสั่งยก
ค ำร้อง เจำ้หน้ีรำยดงักล่ำวจึงไดอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ยกค ำร้องดงักล่ำวต่อศำลฎีกำ  

ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือใหเ้หตุแห่งกำรเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
หมดไป และบริษทัมีคุณสมบติัตำมเกณฑก์ำรขอพน้เหตุเพิกถอน โดยในปี 2553 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งเห็นชอบ
ดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจกำร และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูบ้ริหำรแผน โดยบริษทัไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงทุนดว้ยกำรลดมูลค่ำท่ีตรำ
ไวจ้ำก 1 บำทต่อหุ้น เหลือ 0.16 บำทต่อหุ้น และช ำระหน้ีบำงส่วนดว้ยกำรแปลงหน้ีเป็นทุนกบัเจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟู
กิจกำรใหก้บัเจำ้หน้ีกลุ่มต่ำงๆ ดงัท่ีก ำหนดในแผน  

อยำ่งไรก็ดี ในปี 2558  ศำลฎีกำไดมี้ค ำพิพำกษำยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัตำมท่ีเจำ้หน้ีไดย้ืน่ค  ำร้อง
คดัคำ้นกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ทั้งน้ี ค  ำพิพำกษำยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรดงักล่ำวจะไม่กระทบถึงควำมสมบูรณ์
ของกำรใดๆ ท่ีเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยห์รือบริษทัในฐำนะผูบ้ริหำรแผนไดท้ ำไปก่อนศำลฎีกำมีค ำสั่งดงักล่ำว ต่อมำ
บริษทัไดข้ำยหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 2,125 ลำ้นหุ้น ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.16 บำท รวมเป็น
มูลค่ำเสนอขำยหุน้สำมญัของบริษทัทั้งส้ิน 340 ลำ้นบำท ใหแ้ก่ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั และนำยพิทยำกร 
เนำถำวร ซ่ึงเป็นบุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ท ำให้ทุนช ำระแลว้ของบริษทัเปล่ียนเป็น 1,076.89 ลำ้นบำท 
โดยบริษทัน ำเงินจำกกำรขำยหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวมำช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ีตำมแผนแบบเบ็ดเสร็จครำวเดียวใหแ้ก่เจำ้หน้ี 
พร้อมเง่ือนไขกำรไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือจ ำนวนประมำณ 190.18 ลำ้นบำท 

ปี 2559 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจกำรน ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนีย เพ่ือให้บริกำรแก่ลูกคำ้ขั้นปลำยอยำ่งครบ
วงจร โดยกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั (“C&A”) 
บริษทัไดอ้อกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั เพ่ือช ำระเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนแก่ C&A 
และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เพ่ิมเติม 282.90 ลำ้นบำท ท ำให้ทุนช ำระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359.79 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ี ในปัจจุบนั C&A ไม่มีกำรประกอบธุรกิจใดๆ และอยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำแนวทำงกำรท ำธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑป์ระเภทแอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแนวทำงกำรเลิกกิจกำร  

นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุ้นของบริษทั จำกเดิมหุ้นละ 
0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท โดยกำรปรับเปล่ียนจ ำนวนหุ้นจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 8,498.70 ลำ้นหุ้น 
เป็น 2,719.58 ลำ้นหุน้ 

ปี 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุ้นของบริษทั จำกเดิมหุ้นละ 0.50 
บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1.25 บำท โดยกำรปรับเปล่ียนจ ำนวนหุ้นจดทะเบียนและช ำระแลว้จำก 2,719.58 ลำ้นหุ้น เป็น 
1,087.83 ลำ้นหุ้นต่อมำบริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543.92 ลำ้นบำท 
จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียน
ช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุน้ จำกเดิมหุน้ละ 1.25 บำท เป็นหุน้ละ 0.75 บำท เพื่อชดเชย
ผลขำดทุนสะสมของบริษทั ซ่ึงบริษทัยงัคงมีหุน้จดทะเบียนและช ำระแลว้จ ำนวน 1,087.83 ลำ้นหุน้ 

นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)”  และ
เปล่ียนตรำประทบัของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนั 
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1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ประกอบธุรกิจเป็นผูจ้  ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั โดยน ำเขำ้เคมีภณัฑ์จำกต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ในประเทศ 
และเป็นผูใ้หบ้ริกำรในดำ้นคลงัสินคำ้  โลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว รวมถึงท่ำเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบ
ตำพดุ จงัหวดัระยอง  

บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
1.1.1 การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

 กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั  
 1.1.2 การให้บริการ  

 กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 
 กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว 
 กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ  

1.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง โครงสร้ำง

กำรถือหุน้ กำรจดักำรและกำรประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 วนัท่ี 12 มีนำคม 2555 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม

ท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด ( Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 2 
  วนัท่ี 21-29 มิถุนำยน 2555 บริษทัในฐำนะผูบ้ริหำรแผนไดด้ ำเนินกำรตีโอนสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดินจ ำนวน 

5 แปลงช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 5 ตำมท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจกำร 
 วนัท่ี 2 สิงหำคม 2555 บรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทยได้โอนสิทธิเรียกร้องอนัเกิดจำกกำรค ้ ำประกนั 

จ ำนอง จ ำน ำและสิทธิหรือภำระผูกพนัอ่ืนใดทั้งหมดให้กบับรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทยตำมสัญญำโอน
สิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2555 ดงันั้นหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและหุ้นสำมญัในส่วนของบรรษทั
บริหำรสินทรัพยไ์ทยจึงถูกโอนสิทธิเรียกร้องไปยงับริษทั บริหำรสินทรัพยสุ์ขมุวทิ จ ำกดั 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ไดอ้นุญำตให้ลูกคำ้ของบริษทั ท่ำเรือ 
ระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวระยะเวลำ 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำม
แออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุตำมนโยบำยของภำครัฐ 

 วนัท่ี 12 มีนำคม 2556 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ซ่ึงจะครบก ำหนด
ภำยในวนัท่ี 12 มีนำคม 2557 และบริษทัจะขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนไปอีก 1 ปี
ตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำใหลู้กคำ้ของบริษทั 
ท่ำเรือระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำม
แออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 
2557 
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 วนัท่ี 29 มกรำคม 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนังสือแจง้มติกำรด ำเนินกำรของตลำด
หลกัทรัพยก์บับริษทัจดทะเบียนท่ีมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนระยะท่ี 3 
โดยแจง้ให้บริษทัยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนหรือค ำขอขยำยระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุ
แห่งกำรเพิกถอนแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2556 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือให้ตลำดหลกัทรัพยป์ระกอบกำรพิจำรณำค ำขอภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 
2557 

 วนัท่ี 27 มีนำคม 2557 บริษทัไดส่้งหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูกิจกำร เพ่ือแกไ้ขให้พน้เหตุอำจ
ถูกเพิกถอน พร้อมน ำส่งรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำตและงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และแผนฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั โดยแจง้วำ่บริษทัยงัไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดได ้ภำยในวนัท่ี 31 
มีนำคม 2557 แต่บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑก์ำรขอขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟกิูจกำรได ้

 วนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหนงัสือแจง้กำรไม่ขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟู
กิจกำรและกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นวำ่งบกำรเงิน
รวมประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตยงั
ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่ำต ่ำกว่ำศูนยแ์ละปรำกฏผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน รวมทั้งบริษทั
ไม่ไดเ้สนอแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนท่ีชดัเจน จึงมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตำมเกณฑ์กำรขอ
ขยำยระยะเวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอน จึงจ ำเป็นตอ้งเสนอคณะกรรมกำรหลกัทรัพยพิ์จำรณำ
เพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อไป ทั้งน้ี หำกบริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือ
เอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมีผลเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัช้ีแจง
ขอ้เท็จจริงพร้อมน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนเสนอต่อคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำต่อไป 

 วนัท่ี 22 เมษำยน 2557 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำร เพ่ือแกไ้ขให้พน้เหตุอำจถูกเพิก
ถอนอีกคร้ัง โดยช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงสำเหตุท่ียงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอน
ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดได ้แต่บริษทัไดใ้ชค้วำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีท่ีจะแกไ้ขให้พน้
เหตุแห่งกำรเพิกถอนตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์แต่ก็มีปัจจยัภำยนอกอ่ืน ๆ ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ี
บริษทัไม่สำมำรถควบคุมได ้จึงท ำให้เกิดผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและส่วนของผูถื้อหุ้นตำมงบ
กำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีค่ำต ่ำกว่ำศูนย ์อย่ำงไรก็ตำม บริษทัคำดว่ำจะ
สำมำรถด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินใหก้บับำงโครงกำรและมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี
ตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำร ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวมเป็นบวกประมำณไตรมำสท่ี 3 
ของปี 2557 น้ีจึงขอใหต้ลำดหลกัทรัพย ์ฯพิจำรณำอนุมติัขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟูกิจกำรให้บริษทัอีก 1 
ปีเพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุอำจถูกเพิกถอน 
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 วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรให้เวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุน้
สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นว่ำบริษทัมีแนวทำงและควำมคืบหนำ้ใน
กำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอย่ำงชดัเจน รวมทั้งมีควำมตั้งใจและพยำยำมด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรเพิกถอนอยำ่งต่อเน่ือง จึงเห็นควรให้เวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 
2558 โดยตอ้งจดัท ำและน ำส่งรำยงำนควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนพร้อม
น ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส และตอ้งยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนและน ำส่งงบ
กำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบบัท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำร
ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 

 วนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 บริษทัมีหนงัสือแจง้ตลำดหลกัทรัพยรั์บทรำบกำรใหเ้วลำแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิก
ถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 วนัท่ี 15 ตุลำคม 2557 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำให้ลูกคำ้ของบริษทั 
ท่ำเรือระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำม
แออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2558 

 วนัท่ี 22 มกรำคม 2558 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรด ำเนินกำรของ SET กบับริษทัจดทะเบียนท่ีมี
กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยแจง้
วำ่ใกลค้รบก ำหนดระยะเวลำกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอนแลว้ โดยขอให้ยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนโดยแสดง
เหตุผลหรือขอ้มูลสนบัสนุนท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัพน้เหตุเพิก
ถอน พร้อมทั้งน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตให้ 
SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 น้ี 

 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2558 บริษทัยื่นขอประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในส่วนของคลงัเก็บสินคำ้เหลว (Tank 
Farm) กบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

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

 วนัท่ี 23 และ 30 มีนำคม 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี  
เน่ืองจำกบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรยืน่ค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟกิูจกำรกบัศำลลม้ละลำยกลำงไปอีก 1 ปี 
ดงันั้น จึงขอขยำยเวลำให้บริษทัในกำรแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนฟ้ืนฟกิูจกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 วนัท่ี 8 เมษำยน 2558 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรด ำเนินกำรของ SET กบับริษทัจดทะเบียนท่ีมี
กำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอน โดยแจง้
วำ่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดน้ ำเสนอตำมหนงัสือฉบบัวนัท่ี 23 มีนำคม และ  30 มีนำคม นั้นยงัไม่มีควำมชดัเจนท่ี
จะแสดงให้เห็นถึงแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทัในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนให้หมดไปได ้ SET 
จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อพิจำรณำเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทั
ต่อไป ทั้งน้ี หำกมีบริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือเอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำร
ด ำเนินกำรของ SET ให้บริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรให้ SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 29 
เมษำยน 2558 น้ี 
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 บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 วนัท่ี 29 เมษำยน 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพิกถอนไปอีกไม่นอ้ยกวำ่ 
1 ปี เพ่ือช้ีแจงในประเด็น ควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรของศำลและระยะเวลำของกำร
ด ำเนินกำรของแผนธุรกิจกำรแก้เหตุเพิกถอนกรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทัตั้งแต่ปี 2550-2557 และแผนกำรด ำเนินกำรของบริษทัเพื่อให้บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นและ
สำมำรถขอพน้เหตุเพิกถอนและยำ้ยกลบัไปซ้ือขำยในหมวดปกติไดภ้ำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 ตำมท่ี
บริษทัขอขยำยเวลำ  

 วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2558 บริษทัน ำส่งขอ้มูลช้ีแจงเพ่ิมเติมใหก้บัตลำดหลกัทรัพยเ์พ่ือเสนอควำมคืบหนำ้
ในดำ้นต่ำงๆ และแนวทำงแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นบวกและผลกำรด ำเนินงำนมีก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง 

 วนัท่ี 22 มิถุนำยน 2558 ทำงตลำดหลกัทรัพยข์อใหบ้ริษทัช้ีแจงขอ้เทจ็จริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอน
หุ้นสำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอีก
คร้ัง ภำยในวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 

 วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2558  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญำตให้บริษัทสำมำรถใช้
ประโยชน์ท่ีดินตำมสัญญำเช่ำท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมประกอบกิจกำรอ่ืนๆเพ่ิมเติมตำมท่ีบริษทัยืน่ค  ำ
ร้องขอประกอบกิจกำรนอกเหนือจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีตำมวตัถุประสงคเ์ดิม 

 วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัของบริษทั
จำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังต่อตลำดหลกัทรัพย์
โดยบริษทัจะปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัพร้อมทั้งรำยงำน
ควำมคืบหนำ้ของกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั 

 วนัท่ี 3 สิงหำคม 2558 ตลำดหลกัทรัพย ์แจ้งให้บริษทัเร่งด ำเนินกำรให้มีคุณสมบัติพน้เหตุเพิกถอน
ภำยในเวลำท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยขอให้บริษทัตอ้งยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนและน ำส่งงบ
กำรเงินประจ ำปี 2558 ฉบบัท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำร
ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือใหต้ลำดหลกัทรัพยใ์ช้
เป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำค ำขอ ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 และขอให้บริษทัลงนำมรับทรำบ
และยนิยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรใหเ้วลำเพ่ิมเติมในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนฯ และน ำส่งกลบัไป
ยงัตลำดหลกัทรัพย ์ภำยในวนัท่ี 17 สิงหำคม 2558 

 วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ี
เจำ้หน้ีบำงรำยไดย้ืน่ค  ำร้องคดัคำ้นค ำสัง่ศำลลม้ละลำยไปยงัศำลฎีกำตั้งแต่ปี 2552  

 วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ำกดั ( 
Private Placement) จ ำนวน 340 ลำ้นบำท โดยออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,125 ลำ้นหุน้ ในรำคำท่ีตรำไว ้
0.16 บำทต่อหุ้น และอนุมติักำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำวให้กบันักลงทุนจ ำนวน 2 รำยท่ียอมรับเง่ือนไขกำร
เพ่ิมทุนของบริษทัได ้ คือ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั จ ำนวน 1.37ลำ้นหุน้ ในรำคำหุน้ละ 0.16  
บำท และ นำยพิทยำกร เนำถำวร จ ำนวน 750.00 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 โดย

แบ่งเป็น 6,730.59 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท 
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 บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 และวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดช้ ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเดิมให้กบั
เจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5, กลุ่มท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 3 อยูร่ะหวำ่ง
กำรด ำเนินงำนประสำนงำนกบัหน่วยงำนรัฐบำล นอกจำกน้ีหลงัจำกกำรช ำระหน้ีดงักล่ำวทำงบริษทั
ยงัคงมีหน้ีสินคงคำ้งบำงส่วนซ่ึงบริษทัฯไดต้กลงร่วมกบัเจำ้หน้ีวำ่บริษทัฯจะช ำระหน้ีโดยวธีิกำรส่งมอบ
สินคำ้ และ/หรือ ใหบ้ริกำรต่อไปจนกวำ่จะเสร็จส้ิน 

 วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 เพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจ ำกัด (Private Placement) จ ำนวน 282.90 ลำ้นบำท โดยออกเป็นหุ้น

สำมญัจ ำนวน 1,768.11 ลำ้นหุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมติักำรจดัสรรหุ้น
ดังกล่ำวให้กับบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกัด (“C&A”) เพื่อเป็น
ค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ในกำรประกอบธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำย
แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำกเดิมหุน้ละ 0.16 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท 
 วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2559 บริษทัซ้ือและรับโอนกิจกำร (บำงส่วน ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจกำรจดั

จ ำหน่ำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ำก C&A  
 วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,768.11 ลำ้นหุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้

0.16 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลำ้นบำท และ ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระ
แลว้เป็น จ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น 8,498.70 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท 

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

 วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 
และ C&A ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดส้ิ้นสุดลง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรซ้ือมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 2.73  
ลำ้นหุน้  

 ปี 2560 บริษทั ไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)” เป็น “บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั 
(มหำชน)”  และเปล่ียนตรำประทบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนั และไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกเดิมหุน้ละ 0.50 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 1.25 
บำท ต่อมำบริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543.92 ลำ้นบำท 
จำกทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและ
ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ใหม่จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท โดยกำรลดมูลค่ำหุ้น จำกเดิมหุ้นละ 1.25 บำท 
เป็นหุน้ละ 0.75 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั  

ส่งผลใหโ้ครงสร้ำงผูถื้อหุน้หลงักำรเปล่ียนมูลค่ำหุน้ และกำรลดทุน เป็นดงัน้ี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทัมีบริษทัย่อยคือ บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคำ้ โดยมี

สดัส่วนกำรถือหุน้ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)

โครงสร้ำงผู้ถอืหุ้น

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1 1,518,541,679 55.84 607,414,962 44.67 607,414,962 55.84 607,414,962 55.84

1.1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 952,747,683      607,414,962   607,414,962   607,414,962

1.2 บจก. เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเม 565,793,996                    -                  -                  -   

2 440,000,000 16.18 176,000,000 12.94 176,000,000 16.18 176,000,000 16.18

3                   -              -                      -           -                  -           -   86,000,000 7.91

4 77,813,328 2.86 31,125,332 2.29 31,143,332 2.86 31,125,332 2.86

4.1  นายดิเรก ฉัตรพิมลกลุ 33,280,000    13,312,000 13,312,000 13,312,000

4.2 นายสมชาย ฉัตรพิมลกลุ 16,000,000    6,400,000 6,400,000 6,400,000

4.3  นายสมเกียรติ ฉัตรพิมลกลุ 16,000,000    6,400,000 6,400,000 6,400,000

4.4  นางสาวอภิญญา ฉัตรพิมลกลุ 12,533,328    5,013,332 5,031,332 5,013,332

5                   -              -                      -           -                      -           -   28,160,000 2.59

6 64,000,000 2.35 25,600,000 1.88 25,600,000 2.35 25,600,000 2.35

7                   -              -                      -           -                      -           -   24,160,000 2.22

8 60,385,201 2.22 24,154,081 1.78 24,153,081 2.22 16,658,081 1.53

8.1 นายสิตมน องัศธรรมรัตน์   27,331,652.00 10,932,661 10,931,661 5,868,661

8.2 นายอาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 19,197,549 7,679,020 7,679,020 5,247,020

8.3 นายอนนัต ์องัศธรรมรัตน์   11,926,000.00 4,770,400 4,770,400 4,770,400

8.4  นางสุพดี องัศธรรมรัตน์    1,930,000.00 772,000 772,000 772,000

9 38,400,000 1.41 15,360,000 1.13 15,360,000 1.41 15,360,000 1.41

9.1  นายฐานิศร์ ไชยกลุงามดี 26,880,000     10,752,000 10,752,000 10,752,000

9.2 นายวิชยั ไชยกลุงามดี 6,400,000       2,560,000 2,560,000 2,560,000

9.3  นางฐปนา ไชยกลุงามดี 5,120,000       2,048,000 2,048,000 2,048,000

10 240,000,000 8.82 96,000,000 7.06 96,000,000 8.82 12,560,000 1.15

11 25,600,000 0.94 10,240,000 0.75 10,240,000 0.94 11,520,000 1.06

254,842,432 9.37 373,896,945 27.50 101,921,681 9.37 53,274,681 4.90

รวมผู้ถอืหุ้น ทั้งส้ิน 2,719,582,640 100.00 1,359,791,320 100.00 1,087,833,056 100.00 1,087,833,056 100.00

รวมกลุ่มนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ากดั

 รวมครอบครัวไชยกลุงามดี

นายพิทยากร เนาถาวร

นางสาวรภทัภร ตรงวงศา

         ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ

 นายธีรวจัน ์วงษเ์จริญสิน

 รวมครอบครัวฉัตรพิมลกลุ

นายเอเซีย ภุขนัอนนัต์

นายวิชยั ทองแตง

นายปรัชญา เสริมสุขสกลุชยั

รวมครอบครัวองัศธรรมรัตน์

ณ 6 ก.ย. 60 (ราคาพาร์ 0.75 บาท)

จ ำนวนหุ้น

หลงัการเปลีย่นแปลง

ณ 6 ม.ีค. 61 (ราคาพาร์ 0.75 บาท)รายช่ือผู้ถอืหุ้น

แบบ 56-1

ณ 31 ธ.ค. 59 (ราคาพาร์ 0.50 บาท)

จ ำนวนหุ้น

เปลีย่นมูลค่าหุ้น

ณ 28 ม.ิย. 60 (ราคาพาร์ 1.25 บาท)

จ ำนวนหุ้น

ลดทุนจดทะเบียน

จ ำนวนหุ้น

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

83.25% 

บริษทั ท่ำเรือ ระยอง จ ำกดั 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษทั เอส ซี ซ่ึงบริษทัไดพ้ึ่งพำ

และท ำธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ได้แสดงอำ้งอิงจำกรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560   ดงัน้ี  

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั บริกำรท่ำเทียบเรือจดัเก็บสินคำ้บริกำร

ขนส่งทำงน ้ำ 
มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ำกดั บริกำรขนส่งทำงทะเลและทะเลชำยฝ่ัง มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด 
จ ำกดั 

อู่ต่อเรือ/ซ่อมเรือ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
     โครงสร้างรายได้                                                                                                                                         (หน่วย: ลำ้นบำท) 

หน่วย : ล้านบาท  ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

  วนัที ่31 ธันวาคม 2558 วนัที ่31 ธันวาคม 2559    วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ 1,018.87 87.74 867.50 84.72 990.67 89.98 

แอมโมเนีย 686.95 67.42 593.55 68.42 574.57 58.00 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 35.12   3.45 20.70 2.39 22.69 2.29 

กรดก ำมะถนั 296.80 29.13 253.25 29.19 393.41 39.71 

รายได้จากการให้บริการ 142.33 12.26 156.51 15.28 110.34 10.02 

กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ 42.22 29.66 17.45 11.15 12.24 11.10 

กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลว 37.58 26.40 60.46 38.63 55.34 50.15 

กำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  62.53 43.94 78.60 50.22 42.76 38.75 

รวมรายได้ 1,161.20 100.00 1,024.01 100.00 1,101.01 100.00 

รายได้อืน่       

รายได้ยิปซ่ัมสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 30.97 5.28 1.13 0.39 14.04 50.63 

กลบัรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 44.99 7.67 24.90 8.49 6.92 24.95 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.03 0.01 0.06 0.02 3.68 13.27 

กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 0.00 0.00 244.23 83.27 0.00 0.00 

รายได้จากการยกหนี้สินจากการฟ้องร้อง 0.00 0.00 18.54 6.32 0.00 0.00 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 258.29 44.03 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลบัรายการค่าผลประโยชน์ตอบแทนค้าง
จ่ายหนี้สินตามสัญญาร่วมด าเนินงาน 

250.67 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 0.00 0.00 2.90 0.99 0.73 2.63 
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รายได้จากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 0.04 0.01 0.19 0.06 1.59 5.73 

รายได้จากการเคลม 0.01 0.00 0.04 0.01 0.04 0.15 

รายได้จากการขายวัสดุและอุปกรณ์ 0.02 0.00 0.09 0.03 0.01 0.04 

กลบัรายการส ารองสินค้าคงเหลอืช ารุดหรือ
ล้าสมัย 

0.10 0.02 0.50 0.17 0.43 1.55 

รายได้เบ็ดเตลด็อืน่ๆ (เช่น ขายเศษซากวสัดุ) 1.43 0.24 0.72 0.25 0.29 1.05 

รวมรายได้อืน่ 586.55 100.00 293.30 100.00 27.73 100.00 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

      1. การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 
 บริษทัเป็นผูน้ ำเขำ้และจ ำหน่ำยเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคำ้เหลวของบริษทัในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 

เพื่อจดัจ ำหน่ำยและกระจำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ ปัจจุบนัเคมีภณัฑห์ลกัท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย         
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั 

 แอมโมเนีย บริษัทน ำเขำ้แอมโมเนียจำกประเทศมำเลเซีย เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ในประเทศส ำหรับ
อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมผลิตน ้ ำยำงขน้ อุตสำหกรรมควำมเยน็ และอุตสำหกรรมผลิตสำรเคมี 
โดยจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และจ ำหน่ำยแก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End 
User) โดยตรง  

 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ บริษทัท ำกำรผลิตท่ีโรงงำนในจงัหวดัปทุมธำนี เพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ใน
ประเทศส ำหรับอุตสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ อุตสำหกรรมก ำจัดมลพิษ อุตสำหกรรมยำง 
อุตสำหกรรมส่ิงทอ และชำวสวนยำงพำรำ โดยจ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และจ ำหน่ำย
แก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) โดยตรง 

 กรดก ำมะถนั บริษทัน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกประเทศสวติเซอร์แลนด ์ประเทศเกำหลี และประเทศญ่ีปุ่น เพื่อ
จ ำหน่ำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) ในประเทศ 

2. การให้บริการ 

 กำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ บริษทัใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ ส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรท่ีตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ีส ำหรับกองเก็บวตัถุดิบ 
และสินคำ้ส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ เม็ดพลำสติก ซิลิกำ้ เป็นตน้  เพื่อกำรน ำเขำ้และ/หรือส่งออก หรือจ ำหน่ำย โดยมีพ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้ให้บริกำรรวมประมำณ 90,000 ตำรำงเมตร รวมถึงให้บริกำรลำนจดัเก็บสินคำ้ (Open Yard) ได้แก่ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เป็นตน้ 

 กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว  บริษทัใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคำ้เหลวส ำหรับ
จดัเก็บแอมโมเนีย และกรดก ำมะถนั ให้แก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรจดัเก็บสินคำ้เหลว และให้บริกำรในกำร
บริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงัให้มีปริมำณเพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงให้บริกำรขนถ่ำยสินคำ้เหลว 
เพ่ือขนส่งทำงรถยนต ์ปัจจุบนับริษทัมีระบบกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้เหลวขนำดควำมจุรวม 56,835 ตนั แบ่งเป็น 
คลงัสินคำ้ส ำหรับแอมโมเนีย และกรดก ำมะถนั ขนำดควำมจุ 21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตำมล ำดบั  
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 กำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ บริษทัใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ ส ำหรับสินคำ้ของบริษทั รวมถึงกำรใหบ้ริกำรท่ำ
เทียบเรือแก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด ซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภทเทกอง สินคำ้เหลว สำมำรถ
รองรับเรือสินค้ำขนำดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยต้องได้รับอนุญำตจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (“กนอ.”)  เป็นคร้ังครำว เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กรีดร้อนชนิดมว้น เหล็กโครงสร้ำง ถ่ำนหิน 
ยปิซัม่ เป็นตน้ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรจอดเรือ และใหบ้ริกำรสำธำรณูปโภคต่ำงๆ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์  
ปัจจุบนับริษทัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์3 ชนิด ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดก ำมะถนั ซ่ึงมีฐำน

ลูกคำ้ จ ำนวนทั้งส้ิน 55 รำย โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 

 กลุ่มลูกคำ้แอมโมเนีย  

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย  ทั้งส้ิน 574.57 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของรำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 42 รำย ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มลูกคำ้
ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงสำมำรถแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี  

  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส 389.73 67.83 
2. อุตสำหกรรมน ้ ำยำงขน้ 140.93 24.53 
3. อุตสำหกรรมควำมเยน็ 27.06 4.71 
4. อุตสำหกรรมผลิตสำรเคมี 15.48 2.69 
5. อ่ืน ๆ  1.37 0.24 

รวม 574.57 100.00 
 
โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ บริษทั ไทย-เอม็ซี จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 66.47 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 

 
 กลุ่มลูกคำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
 

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียไฮดรอกไซด ์ ทั้งส้ิน 22.69 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของ
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 12 รำย  ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) และ
กลุ่มลูกคำ้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) ซ่ึงสำมำรถแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี 

  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. อุสำหกรรมโรงไฟฟ้ำ/โรงแยกก๊ำซ 13.52 59.59 
2. อุตสำหกรรมก ำจดัมลพิษ 7.37 32.48 
3. อุตสำหกรรมยำง 1.55 6.83 
4. ชำวสำวยำงพำรำ 0.22 0.97 
5. อุตสำหกรรมอ่ืน 0.03 0.13 

รวม 22.69 100.00 
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โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ คือ บริษทั เอเช่ียนไซเอนติฟิค จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 47.97 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์  

 กลุ่มลูกคำ้กรดก ำมะถนั 

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกรดก ำมะถนั  ทั้งส้ิน 393.41 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 39.71 ของรำยได้
จำกกำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคำ้ประเภทคำ้ส่ง (Trader) จ ำนวน 2 รำย  ประกอบดว้ย 

  ลูกค้า รายได้ (ล้าน
บาท) 

สัดส่วน 
(%) 

1. บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั 324.22 82.41 
2. บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ำกดั 69.19 17.59 

รวม 393.41 100.00 

2. การให้บริการ 

ในปี 2560 บริษทัใหบ้ริกำรกบักลุ่มลูกคำ้ ดงัน้ี 

 กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้  

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ ทั้งส้ิน 12.24 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 11.10 ของรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 12 รำย  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตอุตสำหกรรมมำบตำพดุ โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ 
คือ บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 

 กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว 

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว ทั้งส้ิน 55.34 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 50.15 
ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 2 รำย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้กรดก ำมะถนัท่ีเป็นลูกคำ้ โดยมีลูกคำ้
รำยใหญ่ คือ  บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรโลจิสติกส์
และคลงัสินคำ้เหลว 

 กลุ่มลูกคำ้ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ  

ในปี 2560 มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ ทั้งส้ิน 42.76 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 38.75 ของรำยไดจ้ำกกำร
ให้บริกำร โดยมีลูกคำ้จ ำนวน 50 รำย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตอุตสำหกรรมมำบตำพดุ โดยมีลูกคำ้รำยใหญ่ 
คือ บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั  คิดเป็นร้อยละ 21.24 ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

ข. ช่องทางการจ าหน่าย 
1.  การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

 กำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 
ในปี 2560 มีลูกคำ้จ ำนวน 42 รำย โดยไดจ้ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) 
ซ่ึงแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ไดด้งัน้ี  
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กลุ่มลูกค้า  รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader)  418.04 72.76 
2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User)  156.53 27.24 

รวม  574.57 100.00 
กำรจ ำหน่ำยผำ่นกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) จ ำนวน 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 72.76 ของรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย 
บริษทัไดร่้วมวำงแผนควำมตอ้งกำรใชแ้อมโมเนียกบัคู่คำ้ล่วงหนำ้เป็นรำยปี และวำงแผนกำรจดัส่งเป็นรำยเดือน 
ส่วนกำรจ ำหน่ำยกับกลุ่มผูใ้ช้ขั้นปลำย (End User) จ ำนวน 36 รำย คิดเป็นร้อยละ 27.24 ของรำยได้จำกกำร
จ ำหน่ำยแอมโมเนีย บริษทัจ ำหน่ำยแอมโมเนียให้แก่ลูกคำ้กลุ่มต่ำง ๆ จดัส่งตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดย
บริษทัไดอ้  ำนวยควำมสะดวกจดัหำและติดตั้งบรรจุภณัฑถ์งัจดัเก็บใหแ้ก่ลูกคำ้ ซ่ึงสำมำรถสร้ำงลูกคำ้สมัพนัธ์ท่ี
ดี ท ำใหลู้กคำ้ใชบ้ริกำรสินคำ้ของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง (Customer Loyalty) โดยปัจจุบนับริษทัไดมี้บรรจุภณัฑถ์งั
จดัเก็บส ำรองพร้อมใหบ้ริกำรติดตั้งถงัจดัเก็บใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้รำยใหม่ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

 กำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ในปี 2560 มีลูกคำ้จ ำนวน 12 รำย โดยไดจ้ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) 
ซ่ึงแบ่งสดัส่วนรำยไดต้ำมกลุ่มลูกคำ้ไดด้งัน้ี  

กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 
1. กลุ่มผูค้ำ้ส่ง (Trader) 15.10 66.55 
2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลำย (End User) 7.59 33.45 

รวม 22.69 100.00 
 

โดยบริษทัจ ำหน่ำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ให้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำภำยใตบ้รรจุภัณฑ์ของลูกค้ำ 
ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้ขั้นปลำย (End User) บริษัทท ำกำรประมูลเพ่ือจัดส่งตำม
ระยะเวลำสญัญำของลูกคำ้แต่ละรำยโดยเฉล่ีย 1-2 ปี 

 กำรจ ำหน่ำยกรดก ำมะถนั  

บริษทัจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มลูกคำ้ประเภทผูค้ำ้ส่ง (Trader) ในประเทศ จ ำนวน 2 รำย โดยมีกำรท ำสญัญำกบัลูกคำ้
เป็นรำยปี  

  
2.  การให้บริการ 

กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว มีกำรจดัท ำสญัญำตำมระยะเวลำท่ีตก
ลงกบัลูกคำ้ ในส่วนของกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ บริษทัให้บริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพดุ ซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภทเทกอง เช่น เหลก็รีดเยน็ชนิดมว้น เหลก็รีดร้อนชนิดมว้น เหลก็โครงสร้ำง ถ่ำน
หิน ยปิซัม่ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรใหบ้ริกำรธุรกิจเก่ียวกบัท่ำเทียบ
เรือ 
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ค. การแข่งขัน 

1. การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์  

 แอมโมเนีย 

เน่ืองจำกตลำดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลำดเฉพำะกลุ่มท่ีมีขนำดเล็ก (Niche Market) และมีอตัรำกำร
ขยำยตวัในอตัรำท่ีต ่ำท ำให้ไม่คุม้ค่ำท่ีจะลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้งน ำเขำ้แอมโมเนีย
จำกต่ำงประเทศทั้งหมด  
ในปี 2558 - 2560 ประเทศไทยน ำเขำ้แอมโมเนียปริมำณ 426,012 ตนั, 429,115 ตนั และ 426,896 ตนั ตำมล ำดบั 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำจำกประเทศมำเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
ซำอุดิอำระเบีย (ท่ีมำ: www.customs.go.th) ทั้ งน้ีแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเขำ้โดยผูป้ระกอบกำรท่ีใช้
แอมโมเนียในกระบวนกำรผลิตของตนเอง โดยในปี 2560 มีกำรน ำเขำ้เพื่อประกอบกำรผลิตคำโปรแลคตมั   สำร
อะคริโลไนไตรล ์และสำรเมทิลเมตะคริเลต คิดเป็นประมำณร้อยละ 82 ของปริมำณกำรน ำเขำ้ทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือ
เป็นกำรน ำเข้ำแอมโมเนียเพ่ือจ ำหน่ำยต่อให้แก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมอ่ืน เช่น อุตสำหกรรมผงชูรส 
อุตสำหกรรมน ้ ำยำงขน้ ทั้ งน้ี บริษทัมีกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมำเพ่ือจ ำหน่ำยในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
ปริมำณน ำเขำ้เพ่ือกำรจ ำหน่ำย  

ปัจจุบนัมีผูน้ ำเขำ้แอมโมเนียเพื่อจ ำหน่ำยรำยใหญ่เพียง 3 รำย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 40 
ของมูลค่ำตลำดรวม เน่ืองจำกบริษทัมีคลงัสินคำ้เหลวท่ีใชใ้นกำรเก็บแอมโมเนียขนำดใหญ่ท่ีนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุด ขนำดบรรจุรวม 21,570 ตนั รวมทั้งมีควำมพร้อมของท่ำเทียบเรือ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ใน
กำรน ำเขำ้สินคำ้ดงักล่ำว รวมทั้งลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคำ้ท่ีมีควำมสมัพนัธ์มำนำนกวำ่ 10 ปี 

 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแอมโมเนียน ้ ำ เกิดจำกกำรน ำแอมโมเนียซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต มำท ำ
ปฏิกิริยำกบัน ้ ำ ซ่ึงควำมเขม้ขน้ของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ะข้ึนอยูก่บัสดัส่วนของแอมโมเนียท่ีน ำมำผสม โดย
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์น ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมส่ิงทอ เภสัชกรรม กระดำษ ยำง สำรซกัฟอก โรงแยกก๊ำช โรง
ผลิตไฟฟ้ำ กำรยอ้มสี และสำรท ำควำมสะอำด เป็นตน้ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีใชใ้นประเทศไทย ส่วนใหญ่
ผลิตภำยในประเทศจำกแอมโมเนียท่ีน ำเขำ้ ส ำหรับกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ำกต่ำงประเทศโดยตรง มี
ปริมำณไม่มำก พบวำ่ในปี 2558 - 2560 ประเทศไทยน ำเขำ้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมำณ 352.82 ตนั 338.43 
ตนั และ 309.15 ตนั ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเขำ้จำกประเทศจีน คิดเป็นประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณ
น ำเขำ้ทั้งหมด (ท่ีมำ: www.customs.go.th)   

เน่ืองจำกบริษทัมีกำรน ำเขำ้แอมโมเนียมำเพ่ือจ ำหน่ำย จึงมีวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใชเ้พื่อกำรผลิตแอมโมเนียมไฮดรอก
ไซด ์รวมทั้งยงัสำมำรถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ำมควำมเขม้ขน้ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร บริษทัจึงสำมำรถขยำย
ฐำนลูกคำ้ในธุรกิจดงักล่ำว โดยในปี 2560 บริษทัมีกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ปริมำณ 3,299 ตนั 

 กรดก ำมะถนั 

กรดก ำมะถนัเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐำนส ำหรับอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนหลำยประเภท เช่น ปุ๋ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี เยื่อ
กระดำษ สำรสม้ ยำง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีกำรผลิตกรดก ำมะถนัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชภ้ำยในประเทศ 
จึงตอ้งพ่ึงพำกำรน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกต่ำงประเทศ 
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ส ำหรับกรดก ำมะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีกำรผลิตจำกทั้งภำยในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ในปี 2558 -
2560 ประเทศไทยน ำเขำ้กรดก ำมะถนัปริมำณ 427,404 ตนั 626,047 ตนั และ 889,948 ตนั ตำมล ำดบั ส่วนใหญ่เป็น
กำรน ำเขำ้จำกประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกำหลีใต ้และประเทศฟิลิปปินส์ (ท่ีมำ: www.customs.go.th)   

ในปี 2560 กรดก ำมะถนัน ำเขำ้มำเพ่ือจ ำหน่ำยต่อภำยในประเทศและส่งออกไปยงัประเทศเพ่ือนบำ้น คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณกำรน ำเขำ้ทั้งหมด (โดยบริษทัไดน้ ำเขำ้กรดก ำมะถนัมำเพ่ือจ ำหน่ำยคิดเป็นร้อยละ 
48 ของปริมำณกรดก ำมะถนัเพ่ือจ ำหน่ำย) ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ของปริมำณกำรน ำเขำ้ทั้ งหมด น ำเขำ้โดย
ผูป้ระกอบกำรเพื่อประกอบกำรผลิตคำโปรแลคตมั   สำรอะคริโลไนไตรล ์และสำรเมทิลเมตะคริเลต 

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

2. การให้บริการ 

 กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 

ปัจจุบนัธุรกิจกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ในประเทศไทยกวำ่ร้อยละ 95 เป็นคลงัสินคำ้แบบดั้งเดิมท่ีเนน้ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้และให้บริกำรระบบสำธำรณูปโภค/ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศพัท์ 
ระบบรักษำควำมปลอดภยั เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีผูป้ระกอบกำรบำงส่วนปรับรูปแบบคลงัสินคำ้ดั้งเดิมใหเ้ป็น
คลงัสินคำ้สมยัใหม่ท่ีออกแบบอำคำรใหเ้อ้ือต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และน ำเทคโนโลยสีมยัใหม่มำช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ ซ่ึงปัจจยักำรเลือกใชบ้ริกำรคลงัสินคำ้ของผูใ้ชบ้ริกำรจะพิจำรณำ
จำกปัจจยัท ำเลท่ีตั้ง ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจำกกำรเลือกคลงัสินคำ้ท่ีเหมำะสมจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริกำรสำมำรถ
ผลิต และ/หรือ จดัส่งสินคำ้ไดร้วดเร็ว ช่วยลดภำระตน้ทุนจำกกำรลดระยะทำง ลดเวลำ และค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 
ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั   

 ธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ทัว่ไปในระยะ 1-3 ปีขำ้งหนำ้ยงัมีภำวะทรงตวั แมค้วำมตอ้งกำรจะขยำยตวัต่อเน่ืองตำม
กำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมท่ีมีแนวโนม้เติบโตจำกกำรผลกัดนัโดยภำครัฐ และภำคกำรคำ้/บริกำรในประเทศ
ท่ีขยำยตัวดีต่อเน่ือง ซ่ึงได้รับอำนิสงส์จำกภำคกำรส่งออกของไทยท่ีปรับตัวดีข้ึน แต่กำรลงทุนขยำยพ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้ในบำงพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง อำจมีผลใหเ้กิดภำวะพ้ืนท่ีคลงัสินคำ้ส่วนเกินเพ่ิมข้ึนและอำจเป็นขอ้จ ำกดั
ในกำรปรับข้ึนค่ำเช่ำ ขณะท่ีกำรฟ้ืนตวัของอุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีกระจุกตวัอยูใ่นพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซ่ึงสะทอ้นจำกสถิติอนุมติักำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีขยำยตวัสูง
ต่อเน่ือง (ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีจ ำนวน 911 โครงกำร ขยำยตวัร้อยละ 30 ต่อปี) ท ำให้ธุรกิจให้บริกำร
คลงัสินคำ้ในบริเวณดงักล่ำวมีโอกำสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขำ้งหนำ้ 

 จำกโอกำสกำรเติบโตของธุรกิจใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก และปัจจยัสนบัสนุน
จำกโครงกำร EEC ตลอดจนอำนิสงส์จำกภำคกำรส่งออกของไทยท่ีปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัท ำเลท่ีตั้งของบริษทั
ท่ีเหมำะสมเอ้ือต่อกำรเช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ใหค้รบวงจรทั้งกำรขนส่งทำงทะเล ทำงถนน และทำงรถไฟ ท ำให้
บริษทัมีศกัยภำพท่ีจะพฒันำเป็นศูนยก์ลำงกำรกระจำยสินคำ้และโลจิสติกส์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุสู่
ภูมิภำคอำเซียนในอนำคต 
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 กำรใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์ และคลงัสินคำ้เหลว และกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้ริหำรและควบคุมดูแลท่ำเทียบเรือชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอุตสำหกรรมมำบตำพุดทั้ง 12 แห่ง 
ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือหลกัในกำรให้บริกำรขนถ่ำยสินคำ้ ทั้งวตัถุดิบ และสินคำ้ส ำเร็จรูป ให้กบัโรงงำนทั้งในนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพดุ และเขตอุตสำหกรรม อ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งกำรบริหำรจดักำรท่ำเทียบเรือ 12 
แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
1. ท่ำเทียบเรือสำธำรณะ (Public Terminal - PT) ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือท่ีไม่จ ำกดัจ ำนวนผูท่ี้ใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ

ประเภทน้ี กนอ.ลงทุนก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกพ้ืนฐำนใหท้ั้งท่ำเทียบเรือโกดงัสินคำ้พ้ืนท่ีหนำ้ท่ำและ
อุปกรณ์หนำ้ท่ำ ประกอบดว้ย  
1.1. ท่ำเทียบเรือทัว่ไป (General Cargo Berth) : บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี เทอมินอล จ ำกดั (TPT) ไดรั้บสิทธ์ิ

ในกำรบริหำรท่ำเทียบเรือ 
1.2. ท่ำเทียบเรือสินคำ้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษทั ไทยแทงคเ์ทอร์มินลั จ ำกดั (TTT)  ไดรั้บสิทธ์ิใน

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

2. ท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือท่ีลงทุนและก่อสร้ำงโดยเอกชน และ
จ ำกดัผูท่ี้เขำ้มำใชบ้ริกำร เฉพำะให้กลุ่มของผูป้ระกอบกำร อยำ่งไรก็ตำม ผูใ้ห้บริกำรท่ำเทียบเรือสำมำรถขอ
ให้บริกำรแก่ผูป้ระกอบกำรอ่ืนไดเ้ป็นคร้ังครำวโดยตอ้งไดรั้บอนุญำตจำก กนอ. ซ่ึงมีจ ำนวนทั้งส้ิน 9 แห่ง 
(รวมท่ำเทียบเรือของบริษทั)  

ดว้ยท ำเลท่ีตั้งของบริษทัอนัมีควำมไดเ้ปรียบทำงดำ้นยทุธศำสตร์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ซ่ึงเป็นฐำนกำรผลิต
ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีส ำคญัของประเทศ รวมทั้งบริษทัมีท่ำเทียบเรือท่ีสำมำรถรองรับเรือสินคำ้
ขนำดใหญ่ (Panamax) และมีพ้ืนท่ีหลงัท่ำเทียบเรือ พร้อมท่ีจะพฒันำเพ่ือสนบัสนุนและเพ่ิมศกัยภำพกำรใหบ้ริกำรแก่กลุ่ม
ลูกคำ้ จึงมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนัในกำรเสนอบริกำรต่ำงๆ เช่น บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ เพ่ือตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยเฉพำะลูกคำ้ท่ีน ำเขำ้-ส่งออกสินคำ้ นอกจำกน้ี ยงัมีเส้นทำงรถไฟติดพ้ืนท่ีของบริษทัท่ีจะสำมำรถ
พฒันำเช่ือมต่อทำงรถไฟสำยหลกั (สถำนีมำบตำพดุ) ซ่ึงจะช่วยเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไดใ้นอนำคต 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
      1. การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์  

 แอมโมเนีย 

บริษทัน ำเขำ้แอมโมเนียจำกกลุ่มบริษทั Petronas ประเทศมำเลเซีย เพียงรำยเดียว เน่ืองจำกมีขอ้ไดเ้ปรียบทำง
กำรคำ้เม่ือเทียบกับแหล่งอ่ืน ทั้ งในด้ำนปริมำณกำรสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง และระยะเวลำกำรส่งมอบสินคำ้ ท ำให้
สำมำรถบริหำรตน้ทุนและสินคำ้คงคลงัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีปริมำณกำรน ำเขำ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข รำคำ 
และสภำพกำรตลำดในแต่ละช่วง โดยท ำสญัญำเป็นรำยเดือนและ/หรือรำยเท่ียว (Spot sales Contract) ทั้งน้ี บริษทั
มีใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำยแอมโมเนียจำกแหล่งผูผ้ลิตต่ำง ๆ ส ำรองรวมจ ำนวน 14 แหล่งผลิต ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโรงงำนเพ่ือประกอบกิจกำรแบ่งบรรจุแอมโมเนีย รวมถึงใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำย
ต่อสุขภำพ เป็นตน้ 
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 แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

บริษทัท ำกำรผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีโรงงำนรังสิต จงัหวดัปทุมธำนี โดยมีใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำนเพ่ือประกอบกิจกำรบรรจุแอมโมเนีย ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซดร้์อยละ 27 และร้อยละ 25 ตำมน ้ ำหนกั 
รวมถึงใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะท ำกำรผลิตใหต้ำมควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ภำยใตบ้รรจุภณัฑข์องลูกคำ้ 

 กรดก ำมะถนั  

บริษทัน ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกผูข้ำยในต่ำงประเทศ 3 รำย ไดแ้ก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเกำหลี และ
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่ท ำสัญญำเป็นรำยปี โดยน ำเขำ้จำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 47.88 ของ
ปริมำณน ำเขำ้ทั้งหมด โดยบริษทัมีใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย กรดก ำมะถนัจำกแหล่งผูผ้ลิตต่ำง ๆ ส ำรองรวม
จ ำนวน 12 แหล่งผลิต 

2.การให้บริการ  

ส ำหรับกำรให้บริกำรคลงัสินคำ้ กำรให้บริกำรโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้เหลว รวมถึงกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือ 
เป็นกำรใหบ้ริกำรซ่ึงอยูบ่นพ้ืนท่ีของบริษทั 541 ไร่ 1 งำน 76.66 ตำรำงวำ ตำมสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีดงักล่ำวจะหมดอำยลุงในปี 2565  แต่ทั้งน้ีในสัญญำเช่ำระบุเป็น
ค ำมัน่ว่ำหำกบริษทัประสงค์จะเช่ำท่ีดินจะตอ้งแจง้ควำมประสงค์เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะ
พิจำรณำใหเ้ช่ำต่อไปอีก 20 ปี ตำมอตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกำศก ำหนด นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีสญัญำ
ร่วมด ำเนินงำนเพ่ือกำรพฒันำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ กบั กนอ. โดยมีพ้ืนท่ีหนำ้ท่ำยำวประมำณ 265 เมตร เป็น
ระยะเวลำ 30 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2569 และก่อนครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวไม่นอ้ยกวำ่ 1 ปี บริษทัมีสิทธิยืน่ค  ำขอ
ต่อ กนอ. เพ่ือขอให้ กนอ. พิจำรณำต่อระยะเวลำกำรใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีพฒันำและท่ำเทียบเรือดงักล่ำว ทั้งน้ี 
บริษทัและ กนอ. จะไดต้กลงในรำยละเอียดของระยะเวลำและกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทนกำรใชป้ระโยชน์
ดงักล่ำวในล ำดบัถดัไป 

แผนการลงทุนในอนาคต   

บริษทัมีโครงกำรด ำเนินงำนในอนำคตจ ำนวน 2 โครงกำร ไดแ้ก่ 

1. โครงกำรปรับปรุงคลงัสินคำ้ของบริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัใหมี้มำตรฐำน พร้อมส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และขยำยฐำนลูกคำ้ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี 2561 โดย
ใชแ้หล่งเงินทุนจำกเงินทุนหมุนเวยีนในกิจกำร 

2. โครงกำรพฒันำคลงัสินคำ้เหลวเพ่ิมเติม ทำงคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรไปด ำเนินกำรศึกษำ
ควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรทั้งดำ้นเทคนิค และกำรคำ้ รวมถึงกำรขออนุญำตใชพ้ื้นท่ีเพ่ือพฒันำคลงัสินคำ้เหลว
เพ่ิมเติมจำก กนอ.  โดยบริษทัคำดว่ำจะสรุปผลกำรศึกษำและควำมชดัเจนเพ่ือน ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมติัโครงกำรดงักล่ำว ประมำณไตรมำสสุดทำ้ยของปี 2561  

ทั้งน้ี หำกมีควำมคืบหนำ้ของโครงกำรบริษทัจะแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในล ำดบัต่อไป  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 ควำมเส่ียงจำกขอ้จ ำกดัของสญัญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 

บริษทัไดเ้ช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพื่อ
ประกอบกิจกำรผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ท่ีไม่มีกระบวนกำรทำงเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
และกำรซ้ือมำขำยไป ปุ๋ยเคมีทุกชนิด ยิปซัม่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ำมะถนั หรือธุรกิจอ่ืนท่ี
ไดรั้บควำมยินยอมจำก กนอ. ซ่ึงสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีดงักล่ำวจะหมดอำยุลงในปี พ.ศ. 2565  โดยในสัญญำเช่ำระบุเป็น
ค ำมัน่วำ่หำกบริษทัประสงคจ์ะเช่ำท่ีดินจะตอ้งแจง้ควำมประสงคเ์ป็นลำยลกัษณ์อกัษรให ้กนอ. และ กนอ. จะพิจำรณำ
ให้เช่ำต่อไปอีก 20 ปี ตำมอตัรำค่ำเช่ำและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกำศก ำหนด บริษทัจึงมีเพียงควำมเส่ียงเฉพำะเร่ือง
อตัรำค่ำเช่ำใหม่ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยภำยหลงัปี 2565 เป็นตน้ไป  

3.2 ควำมเส่ียงจำกรำคำวตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑผ์นัแปรไปตำมรำคำซ้ือขำยในตลำดโลก 

บริษทัด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้เคมีภณัฑ์ต่ำงๆ มำขำยให้กบัลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศ โดย
วตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑ์มีลกัษณะเป็นสินคำ้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีมีควำมผนัผวนไปตำมรำคำซ้ือขำยใน
ตลำดโลกในแต่ละช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกัน  อนัเป็นปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษทั 
ปัจจุบนัรำคำซ้ือขำยวตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลำดโลกมีควำมผนัผวนและเคล่ือนไหวเร็ว บริษทัจึงบริหำรควำม
เส่ียงโดยกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำเสนอขำยจำกตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลำ รวมถึงบริหำรระดบัสินคำ้
คงคลงัใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละช่วงเวลำ เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนดำ้นรำคำ 

3.3 ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่ 

บริษทัมีลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ไทย-เอม็ซี จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้จำกกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนีย คิด
เป็นร้อยละ 34.69  ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และบริษทั ศกัด์ิศรีอุตสำหกรรม จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้จำกกำร
จ ำหน่ำยกรดก ำมะถนั และใชบ้ริกำรคลงัสินคำ้เหลว คิดเป็นร้อยละ 33.57 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร ซ่ึงลูกคำ้
ทั้ง 2 รำย มีควำมสมัพนัธ์เป็นคู่คำ้ท่ีดีกบับริษทัเกินกวำ่ 10 ปี โดยบริษทัไดส้ร้ำงควำมเช่ือมัน่และไดรั้บควำมไวว้ำงใจ
จำกลูกคำ้ ดว้ยกำรร่วมบริหำรกำรจดักำรในรูปแบบ Supply Chain ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมกำรสั่งซ้ือ กำรบริหำรจดักำร
สินคำ้คงคลงั และกำรส่งมอบให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทั้งน้ี บริษทัยงัสำมำรถให้บริกำรจดัส่งสินคำ้
กบัลูกคำ้ในกรณีเร่งด่วนได ้ และมีหน่วยงำนซ่อมบ ำรุงท่ีพร้อมให้กำรบริกำรติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งใหค้วำม
ช่วยเหลือลูกคำ้ หำกมีอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจ่ำยสินคำ้ขดัขอ้ง   อยำ่งไรก็ตำมในส่วนของลูกคำ้รำยใหญ่
ของบริษทัเองก็มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงของตนเองเช่นกนัโดยจะไม่มีนโยบำยกำรสั่งซ้ือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย
เพียงรำยเดียว เพ่ือป้องกนัเหตุกำรณ์หยดุชะงกัของกระบวนกำรผลิตจำกกำรขำดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้นโอกำสท่ีบริษทั
จะสูญเสียลูกคำ้รำยดงักล่ำว จึงมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งยำก  

3.4 ควำมเส่ียงของกำรพ่ึงพิง ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor)  รำยใหญ่ 

บริษทัมี ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor)  รำยใหญ่ จ ำนวน 1 รำย ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั Petronas ซ่ึงเป็นผูจ้  ำหน่ำยแอมโมเนีย 
คิดเป็นร้อยละ 32.84  ของตน้ทุนขำยและบริกำร อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบนับริษทัมีใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย 
แอมโมเนีย จำก 14 แหล่งผลิตและพร้อมน ำเขำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย (Vendor) ใน Vendor list  ของบริษทั หรือรำยอ่ืนใน
ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และประเทศอินโดนีเซีย แต่เน่ืองจำกบริษทัมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีมำนำน
กวำ่ 10 ปี กบักลุ่มบริษทั Petronas รวมทั้งมีขอ้ไดเ้ปรียบดำ้นโลจิสติกส์และดำ้นกำรคำ้เม่ือเทียบกบัแหล่งอ่ืน ทั้งใน



                                                                                                               ส่วนท่ี 1-19                                      
 บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                               แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

ดำ้นปริมำณกำรสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง และระยะเวลำกำรส่งมอบสินคำ้ ท ำให้สำมำรถบริหำรตน้ทุนและสินคำ้คงคลงัได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ อีกทั้งผูจ้  ำหน่ำยเป็นผูผ้ลิตแอมโมเนียโดยตรงรวมทั้งมีเรือขนส่งสินคำ้เป็นของตนเอง บริษทัจึง
พิจำรณำติดต่อซ้ือแอมโมเนียจำกกลุ่มบริษทั Petronas นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรติดต่อ
คู่คำ้หลำยรำยใหเ้สนอรำคำและเง่ือนไขกำรขำยสินคำ้ให้กบับริษทัเพ่ือพิจำรณำเลือกคู่คำ้ท่ีเหมำะสมตำมสภำวะตลำด
อยำ่งต่อเน่ืองเช่นกนั  

3.5 ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูน้ ำเขำ้รำยใหม่เกิดข้ึน 

ปัจจุบนัมีผูน้ ำเขำ้แอมโมเนียและกรดก ำมะถนัมำเพ่ือจ ำหน่ำยจ ำนวนนอ้ยรำย เน่ืองจำกผูน้ ำเขำ้ตอ้งมีควำมพร้อม
ทำงดำ้นสถำนท่ีจดัเก็บ ถงับรรจุเคมีภณัฑ์ และท่ำเทียบเรือส ำหรับสินคำ้เหลวซ่ึงตอ้งใชข้นำดเงินลงทุนท่ีสูง และ
ตลำดเคมีภณัฑด์งักล่ำวเป็นตลำดก่ึงผกูขำดของผูใ้ชน้อ้ยรำย จึงไม่จูงใจในกำรเขำ้มำของผูน้ ำเขำ้รำยใหม่ ท่ีตอ้งมีควำม
พร้อมในด้ำนเงินลงทุน ท่ำเทียบเรือ ถงับรรจุเคมีภณัฑ์ ระบบกำรขนส่งสินคำ้ท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย และใบอนุญำตประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ นอกจำกน้ี บริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดย
กำรพฒันำกำรใหบ้ริกำรและสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคำ้ รวมถึงกำรติดตำมขอ้มูลควำมเคล่ือนไหวทำงกำรตลำด 
เพื่อน ำมำปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำด 

3.6 ควำมเส่ียงในกำรขนส่งแอมโมเนียและกรดก ำมะถนั 

(ก) กำรขนส่งทำงทะเล 

 บริษทัมีกำรขนส่งทำงทะเลโดยใชเ้รือบรรทุกสินคำ้เหลวเป็นยำนพำหนะในกำรขนส่ง ซ่ึงเป็นกำรน ำแอมโมเนีย
และกรดก ำมะถนัท่ีไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยเขำ้เก็บในถงับรรจุเคมีภณัฑท่ี์นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 
ซ่ึงไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ำเทียบเรือ   โดยทำงบริษทัมีนโยบำยในกำรร่วมคดัเลือกเรือบรรทุก
สินคำ้ท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัและเหมำะสมต่อกำรขนถ่ำยสินคำ้เหลว รวมทั้งบริษทัไดมี้กำรจดัท ำประกนัภยั
สินคำ้ทำงทะเลระหวำ่งกำรขนส่งสินคำ้  เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียงท่ีจะมีต่อบริษทั 

(ข) กำรขนส่งทำงบก 

 บริษทัมีนโยบำยกำรว่ำจำ้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจให้บริกำรขนส่งแอมโมเนีย ซ่ึงตอ้งเป็นบริษทัขนส่งท่ีไดรั้บ
ใบอนุญำตใหเ้ป็นผูข้นส่งแอมโมเนียจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยพำหนะท่ีใชใ้นกำรขนส่งแอมโมเนียไดรั้บ
อนุญำตและไดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอจำกกรมขนส่งทำงบกและไดม้ำตรฐำนตรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
รวมทั้งพนกังำนขบัรถก็ไดรั้บใบอนุญำตตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในควำมปลอดภยัต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นในกำรขนส่งทำงบก  นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีทีมงำนตรวจสอบกำรปฏิบติังำนเพื่อให้เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของบริษทั และหำกในระหวำ่งกำรขนส่งเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดท่ีจะน ำมำซ่ึงควำมสูญเสียและอำจมี
ผลกระทบต่อช่ือเสียงและกำรด ำเนินกำรของบริษทันั้น บริษทัสำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมท่ีเกิดข้ึนจำกบริษทั
ผูข้นส่งดงักล่ำวได ้

 ส ำหรับกำรขนส่งกรดก ำมะถนั บริษทัไม่ไดว้ำ่จำ้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจรับบริกำรขนส่งกรดก ำมะถนั เน่ืองจำก
เง่ือนไขในกำรซ้ือขำยกรดก ำมะถนัในปัจจุบนั ลูกคำ้จะตอ้งจดัหำรถขนส่งกรดก ำมะถนัมำรับสินคำ้ท่ีคลงัเก็บท่ี
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีควำมเส่ียงในกำรขนส่งกรดก ำมะถนัทำงบกแต่
อย่ำงใด แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีมำตรกำรในกำรก ำกบัขั้นตอนกำรขนถ่ำยสินคำ้ ณ จุดรับสินคำ้ ตำมนโยบำย
มำตรฐำนควำมปลอดภยัของบริษทั   
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3.7 ควำมเส่ียงของนโยบำยภำครัฐ 

บริษทัมีท่ำเทียบเรือ คลงัสินคำ้และคลงัสินคำ้เหลวอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ
บริษทัไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษทำงอำกำศ อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัมีแผนงำนในกำรขยำยธุรกิจท่ีอำจก่อใหเ้กิดมลพิษทำง
อำกำศ อำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ ของพ้ืนท่ีในเขตนิคมอุตสำหกรรม
มำบตำพุด เวน้แต่จะลงทุนซ้ือโควตำกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศ นอกจำกน้ี จำกนโยบำยกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวนัออก (EEC)  ซ่ึงจะมีโครงกำรพฒันำท่ำเรือในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด โครงกำรรถไฟรำงคู่  กำร
พฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนั และจูงใจให้ผูป้ระกอบกำรมำลงทุนในภำค
ตะวนัออก รัฐบำลอำจจะพิจำรณำผอ่นปรนมำตรกำรควบคุมกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พดุมำกข้ึน ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทัสำมำรถพฒันำโครงกำรบนพ้ืนท่ีเช่ำในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุไดห้ลำกหลำยข้ึน 

3.8 ควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหำกเกิดอุบติัเหตุ 
หรือควำมผิดพลำดในกำรปฏิบติังำน อำจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนกำรพฒันำธุรกิจต่ำงๆ ของบริษทั รวมถึง
ภำพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดก้ ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน และด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัด รวมถึงกำรศึกษำและพฒันำ
ในกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นอำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กำรจดักิจกรรมเนน้กำรสร้ำงวฒันธรรมใน
ควำมปลอดภยั กำรป้องกนั และลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรส่ือสำรใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบ
อยำ่งทัว่ถึง เพ่ือให้เขำ้ใจกำรบริหำรกำรจดักำรดำ้นควำมเส่ียง รวมถึงมำตรกำรป้องกนัเพ่ือควบคุมดำ้นกระบวนกำร
ปฏิบติังำนต่ำงๆ  

3.9 ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน  

1) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้ท่ีผูข้ำยก ำหนดรำคำซ้ือ
ขำยเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อ
ตน้ทุนสินคำ้น ำเขำ้ไม่สอดคลอ้งกบัรำคำขำยสินคำ้ บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนโดย
กำรก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนเป็นเงินบำทต่อเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐไวอ้ยำ่งชดัเจนในสญัญำซ้ือสินคำ้มำขำย หรือท ำ
สัญญำซ้ืออตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำกับธนำคำรในช่วงท่ีเงินบำทมีแนวโน้มอ่อนค่ำเพื่อลดควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนดงักล่ำว 

ในปี 2560 บริษทัมีภำระท่ีตอ้งช ำระเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐให้กับผูข้ำยสินคำ้ในต่ำงประเทศ จ ำนวนเงิน
มำกกวำ่ 9 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ โดยร้อยละ 75 ของจ ำนวนดงักล่ำวบริษทัใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนแบบ Spot Rate ส ำหรับ
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25 บริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยกำรจดัท ำสัญญำซ้ืออตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ให้สอดคลอ้ง
กบัเง่ือนไขกำรช ำระรำคำค่ำสินคำ้ 
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2) ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 40.40 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 23.19 ของลูกหน้ีกำรคำ้ 
ซ่ึงเป็นหน้ีระหวำ่งด ำเนินคดีท่ีเกิดจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีท่ีเกิดก่อนปี 2549 จ ำนวน 12.82 ลำ้นบำท  ทั้งน้ี
ในปี 2560 บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงจ ำนวน 0.22 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำมในกำรขำยสินคำ้
และบริกำรให้กบัลูกคำ้ท่ีเป็นเงินเช่ือจะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัวงเงินสินเช่ือจำกคณะกรรมกำรสินเช่ือของ
บริษทั จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรให้สินเช่ือดงักล่ำวอยู่ในระดบัต ่ำ นอกจำกน้ีบริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยกำรให้
สินเช่ือระยะสั้น หรือเรียกเก็บเงินค่ำสินคำ้และบริกำรล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ ท ำใหค้วำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือลดลง  

3.10 ควำมเส่ียงดำ้นกฎหมำย รวมถึงกำรต่ออำยใุบอนุญำตต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ 

กำรประกอบธุรกิจของบริษทั จะตอ้งมีใบอนุญำตต่ำงๆ จำกหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง อำทิเช่น กรมวชิำกำรเกษตร กรมเจำ้ท่ำ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
และกรมศุลกำกร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรด ำเนินกำรก ำกบัท่ีดีและติดตำมให้มีกำรปฏิบติัถูกตอ้งตำมกฎระเบียบ
ของทำงรำชกำร รวมถึงใบอนุญำตต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด ท ำใหผู้บ้ริหำรของบริษทัเช่ือมัน่วำ่บริษทัจะไม่มี
ปัญหำอนัเป็นอุปสรรคต่อกำรไดรั้บกำรต่ออำยใุบอนุญำตต่ำงๆ 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการ 

4.1 ทีด่นิ อาคาร และเคร่ืองจกัร  

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  มีสินทรัพยท่ี์ใชป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง ลกัษณะของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

1. ส่วนปรับปรุงท่ีดิน นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 7,061,768.02 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 294,967,399.40 

3. ท่ำเทียบเรือ  นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 50,647,509.25 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 51,603,006.46 

 คลงัรังสิต บริษทัเป็นเจำ้ของ 11,247,663.55 

 ลูกคำ้แอมโมเนีย               
ภำคตะวนัออก 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 13,851,796.46 

5. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้ ส ำนกังำนใหญ่ บริษทัเป็นเจำ้ของ 3,368,154.33 
 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 

จ.ระยอง 
บริษทัเป็นเจำ้ของ 839,812.05 

 คลงัรังสิต บริษทัเป็นเจำ้ของ 7,844,754.00 
 คลงัสุรำษฎร์ธำนี บริษทัเป็นเจำ้ของ 5,673,091.46 
 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคใต ้ บริษทัเป็นเจำ้ของ 21,792,216.05 

 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคเหนือ บริษทัเป็นเจำ้ของ 5,595,346.52 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง ลกัษณะของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

6. เคร่ืองมือวิจยัและทดลอง นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ  
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 11,110.46 

 คลงัรังสิต บริษทัเป็นเจำ้ของ 138,744.22 
7. เคร่ืองมือในกำรขนยำ้ยและพำหนะโดยสำร นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 

จ.ระยอง 
บริษทัเป็นเจำ้ของ 5,575,909.88 

8. งำนระหวำ่งติดตั้ง นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 5,841,440.83 

9. อะไหล่โรงงำน นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจำ้ของ 6,505,970.13 

10. สิทธิกำรเช่ำท่ีเดิน นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ 
จ.ระยอง 

ท ำสญัญำเช่ำระยะยำว เวลำ 30 ปี  กบั 
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

(18 ก.ย. 2535 -17 ก.ย. 2565) 

0.00* 

11. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน คลงัสุรำษฎร์ธำนี ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวเวลำ 3 ปี กบั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั 
(1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562) 

0.00* 

12. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดิน คลงัรังสิต ท ำสญัญำเช่ำระยะยำวเวลำ 3 ปี กบั 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 

(1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562) 

0.00* 

หมายเหต ุ* บริษัทไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท จึงไม่มีมูลค่าทางบัญชี 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องเน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำค ำสั่งของเจำ้

พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยน์ั้นชอบแลว้ปัจจุบนับริษทัย่อยจึงตอ้งหยุดด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือชัว่ครำวโดย
บริษทัยอ่ยยงัคงถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดและอ ำนำจในกำรจดักำรทรัพยสิ์นอยูท่ี่เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์

ดงันั้น ในปี 2559 บริษทัจึงไม่มีแผนลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทัยอ่ยแต่อยำ่งใดและไดมี้กำรพิจำรณำตั้งส ำรองเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งจ ำนวนแลว้ 
สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

                   ช่ือกจิการ    ประเภทกจิการ ทุนช าระแล้ว (บาท) สัดส่วนเงนิลงทุน 
        บจก. ท่ำเรือระยอง (RBT) ท่ำเทียบเรือและคลงัสินคำ้        764,000,000 83.25% 

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย 
ปัจจุบนัอยูใ่นกำรก ำกบัดูแลของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยต์ำมผลของค ำสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำด  
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5.     ข้อพพิาททางกฎหมาย 
5.1  ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดบริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดย

บริษทัถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษทัในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั และในฐำนะเจำ้หน้ี 
ไดย้ื่นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพย ์ เป็นเงินจ ำนวน 673.25 ลำ้นบำท ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรนัด
ประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนมีนำคม 2561 

5.2  บริษทัเป็นโจทก์ฟ้องบริษทั แพลทตินั่ม เอ็มเมอรัลด์ จ ำกัด (“PED”) ให้ช ำระหน้ีค่ำบริกำรท่ำเทียบเรือต่อศำล
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ตำมคดีหมำยเลขด ำท่ี พ.1595/2559 คดีหมำยเลขแดงท่ี พ.427/2560 ซ่ึงศำลชั้นตน้ไดพ้ิพำกษำให้
จ ำเลยช ำระเงินจ ำนวน 26.84  ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 9 ของตน้เงินจ ำนวน 25.10 ลำ้นบำท กบัใหช้ ำระ
ค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก ์ต่อมำจ ำเลยถูกเจำ้หน้ีรำยอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลำยต่อศำลลม้ละลำยกลำง โดยเม่ือวนัท่ี 
24 กรกฎำคม 2560 จ ำเลยถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดในคดีหมำยเลขแดงท่ี ล.3283/2560 และบริษทัไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระ
หน้ีในคดีลม้ละลำยต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์ม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2560 จ ำนวน 29.72 ลำ้นบำท โดยเจำ้พนกังำน
พิทกัษท์รัพยไ์ดน้ดัตรวจค ำขอรับช ำระหน้ีวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2561 

6.    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 รวม 815,874,792 บำท 

        ทุนของบริษทั : ทุนจดทะเบียน และทุนช ำระแลว้ 

          หุน้สำมญั 815,874,792 บำท 

        ประเภทธุรกิจ : 1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์  
2. กำรใหบ้ริกำร 
ปัจจุบนัจดัอยูใ่นกลุ่ม “บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวำ่งฟ้ืนฟกูำรด ำเนินงำน”  

        ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  
         

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

Website: www.nfc.co.th 

        ท่ีตั้งโรงงำนและคลงัสินคำ้ : 

 

 

(1) เลขท่ี 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ ถนนไอ-สอง ต ำบลมำบตำพดุ                     
อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

(2)  เลขท่ี 9/25 หมู่ท่ี 4 ต ำบลยีโ่ถ อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี 12130 
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  (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 
นำงสำวกรรณิกำร์ 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 
 



 
          บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 
 



                           ส่วนท่ี 2-1                                      
               บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำทจ ำนวน แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 1,087.83 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.75 บำทใชช่ื้อในกำรเสนอขำยหลกัทรัพยว์ำ่ “NFC” 

7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
 รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 6 มีนำคม 2561 

ช่ือ-นำมสกลุ จ ำนวนหุ้น ร้อยละของทุน
ช ำระแล้ว 

1. นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี  607,414,962 55.84 
2. บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั  176,000,000 16.18 
3. นำยธีรวจัน์ วงษเ์จริญสิน  86,000,000 7.91 
4. รวมครอบครัวฉตัรพิมลกลุ  31,125,332 2.86 

4.1   นำยดิเรก ฉตัรพิมลกลุ 13,312,000   
4.2   นำยสมชำย ฉตัรพิมลกลุ 6,400,000   
4.3   นำยสมเกียรติ ฉตัรพิมลกลุ 6,400,000   
4.4   นำงสำวอภิญญำ ฉตัรพิมลกุล 5,013,332   

5. นำยเอเซีย ภุขนัอนนัต ์  28,160,000 2.59 
6. นำยวชิยั ทองแตง  25,600,000 2.35 
7. นำยปรัชญำ เสริมสุขสกลุชยั  24,160,000 2.22 
8. รวมครอบครัวองัศธรรมรัตน์  16,658,081 1.53 

 8.1  นำยสิตมน องัศธรรมรัตน ์ 5,868,661   
 8.2  นำยอำชวร์ี องัศธรรมรัตน์ 5,247,020   
 8.3  นำยอนนัต ์องัศธรรมรัตน ์ 4,770,400   
 8.4  นำงสุพดี องัศธรรมรัตน์ 772,000   

9. รวมครอบครัวไชยกลุงำมดี  15,360,000 1.41 
9.1  นำยฐำนิศร์ ไชยกลุงำมดี 10,752,000   
9.2  นำยวชิยั ไชยกลุงำมดี 2,560,000   
9.3  นำงฐปนำ ไชยกลุงำมดี 2,048,000   

10. นำยพิทยำกร เนำถำวร  12,560,000 1.15 
11. น.ส.รภทัภร ตรงวงศำ  11,520,000 1.06 
         ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ  53,274,681 4.90 
                   รวมผู้ถือหุ้น ทั้งส้ิน  1,087,833,056 100.00 

หมายเหต:ุ บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่    
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7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดให้จ่ำยไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิภำยหลงัจำกกำร

หกัภำษีและทุนส ำรองต่ำงๆทั้งหมดของบริษทัตำมท่ีกฎหมำยและบริษทัก ำหนด โดยอำ้งอิงงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั 
อยำ่งไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตซ่ึง
บริษทัอำจก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงินปันผลมีอตัรำนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดขำ้งตน้ได ้หำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นอ่ืนใดท่ีจะตอ้งน ำเงิน
ก ำไรสุทธิจ ำนวนดงักล่ำวมำใชเ้พ่ือขยำยกำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อไป 

8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 

8.1. คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำร บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะ กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    คณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
( 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560) 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์* ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ/                             
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 8 

2 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

8 7 

3 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /              
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 7 

4 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /              
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8 8 

5 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 8 6 
6 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 8 8 
7 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร  8 8 
8 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ* กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8 7 
9 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 8 7 
10 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 8 8 
11 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8 5 
12 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 8 5 

หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 
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กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  คือ นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ลงลำยมือช่ือ
ร่วมกบั นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ หรือ นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือ นำงบงกช 
รุ่งกรไพศำล และ นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ หรือนำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ รวมเป็น
สำมคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั   

คณะกรรมกำรบริหำร 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 3 3 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำรบริหำร 3 3 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำรบริหำร 3 3 
4 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำรบริหำร 3 3 
5 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ* กรรมกำรบริหำร 3 3 
6 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำรบริหำร 3 3 
หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5 5 
2 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี* กรรมกำรตรวจสอบ 5 4 
3 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์ กรรมกำรตรวจสอบ 5 4 
หมายเหต:ุ 
*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์* ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 1 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 1 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 1 
4 ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 1 
5 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1 1 
หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 
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8.2. ผู้บริหำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีผูบ้ริหำรจ ำนวน 7 ท่ำน ดงัน้ี 

ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยณฐัภพ    รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2 นำงบงกช      รุ่งกรไพศำล รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรเงินและบริหำร 
3 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นแผนและพฒันำธุรกิจ 
4 นำยกิจจำ        สมญัญำหิรัญ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบริหำรองคก์ร 
5 นำงศรินทิพย ์  กิตติวงศโ์สภณ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรเงิน และส ำนกักรรมกำร 
6 นำยชยัยศ อุ่นพนัธ์ุวำท ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรคำ้และปฏิบติักำร 
7 นำงสำวดุจเดือน  บุญซ่ือ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบญัชี และสำรสนเทศ 

 
แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัท ณ 1 มนีำคม 2561 

 

8.3. เลขำนุกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตั้งให้ นำงศรินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั มีผลตั้งแต่วนัท่ี 
25 พฤศจิกำยน 2558 เป็นตน้ไป โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 
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8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร: บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสำหกรรม และเป็นอตัรำเดียวกบัในปีท่ีผำ่นมำ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูถื้อหุน้แลว้ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ระหว่ำงเดอืนมกรำคมถึงเดอืนธันวำคม 2560 

รำยช่ือ 
กรรมกำร 
(บำท) 

กรรมกำร    
บริหำร (บำท) 

กรรมกำร  
ตรวจสอบ (บำท) 

กรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง (บำท) 

รวม 
(บำท) 

นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 192,000 - - 12,000 240,000 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 156,000 192,000 - - 348,000 
รศ.ดร.เสรี     วงษม์ณฑำ 120,000 - 60,000 -  180,000 
นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ 120,000 - 40,000 -  160,000 
นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี 120,000 - 40,000 -  160,000 
นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ 120,000 120,000 - 10,000   250,000 
นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ 120,000 120,000 - 10,000  250,000 
ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 120,000 - - 10,000 130,000 
นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล 120,000 - - 10,000 130,000 
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   1,548,000 792,000 140,000 52,000 2,532,000 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร : เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระหว่ำงเดอืนมกรำคม ถงึเดอืนธันวำคม 2560 
ค่ำตอบแทนในปี  2560  ผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 ท่ำนไดค้่ำตอบแทน รำยละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน 6 20.25 7 22.94 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  0.79  1.07 
เงินไดท่ี้จ่ำยคร้ังเดียว  0.00  1.04 
เงินรำยไดอ่ื้น  0.00  0.00 

รวม  21.04  25.05 
 
 
 
 



                           ส่วนท่ี 2-6                                      
               บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

8.5   บุคลำกร  
 ระยะเวลำระหวำ่ง 1 มกรำคม 2560 ถึง 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวน 123 คน 
(รวมเขำ้ออกระหวำ่งปี) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 63.66 ลำ้นบำท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำเบ้ียเล้ียงกะ เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ เงินเพ่ิมพิเศษต่ำงจงัหวดั เงินช่วยเหลือค่ำท่ีพกัต่ำงจงัหวดั ค่ำครองชีพ วนัหยดุพกัผอ่น เงินชดเชยตำมกฎหมำย
แรงงำน  
               จ ำนวนพนักงำน  :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ล ำดบั ส ำนักงำน 
จ ำนวน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
1 กรุงเทพ 20 35 55 
2 ระยอง 47 13 60 
3 รังสิต   8   0   8 

รวม 75 48 123 

ทั้งน้ีในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัมีขอ้พิพำทแรงงำน  1 รำย ไดแ้ก่ นำยกฤษฏ์ิ วมิไตรเมต เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษทั
และนำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี เป็นจ ำเลย ให้รับผิดช ำระค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งเม่ือปี 2547 ซ่ึงศำลเคยมีค ำสั่งยกฟ้องไปแลว้  
ต่อมำ นำยกฤษฏ์ิ วิมไตรเมต ได ้ยื่นฟ้องใหม่ในปี 2559 และศำลแรงงำนกลำงไดมี้ค ำสั่งยกฟ้องโจทก์อีกคร้ังหน่ึง เม่ือวนัท่ี 13 
มิถุนำยน 2560 ซ่ึงโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์โตแ้ยง้ดุลยพินิจของศำลในข้อเท็จจริงซ่ึงต้องห้ำมตำมกฎหมำย  ดังนั้ นเม่ือวนัท่ี  22 
มกรำคม 2561 ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำสัง่ไม่รับวนิิจฉยัค ำอุทธรณ์ของโจทกจึ์งถือวำ่คดีเป็นอนัส้ินสุดแลว้ 

 นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร  
บริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และพนัธ

กิจขององคก์ร บริษทัจึงมีนโยบำยมุ่งเนน้กำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนกังำนให้เป็นคนเก่งและคนดีภำยใตก้รอบวฒันธรรมองคก์ร
เดียวกนั โดยบริษทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิ่งกบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำม
เป็นมืออำชีพ รวมถึงมีควำมสุขในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ และโปร่งใสเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

โดยในปี 2560 บริษทัมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร โดยมุ่งเนน้ไปท่ีระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
น ำพำให้องคก์รพฒันำและเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนโครงสร้ำงองคก์ร กระบวนกำรท ำงำน เพื่อเตรียมควำม
พร้อมบุคลำกรในดำ้นขีดควำมสำมำรถและอตัรำก ำลงัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตของบริษทั รวมไปถึงเพ่ือ
รองรับกำรขยำยธุรกิจ อีกทั้งมีกำรมุ่งเนน้สร้ำงรำกฐำนของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีนโยบำย และกระบวนกำรท่ีชดัเจน 
สำมำรถบูรณำกำรควำมตอ้งกำรของบริษทั ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้งสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้พนกังำนสำมำรถสร้ำงสรรคผ์ลงำน
เพ่ือน ำองคก์รมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยองคก์รในทุกๆดำ้น 

บริษทัไดจ้ดัอบรมภำยในองคก์รและส่งพนกังำนไปอบรมภำยนอกองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั  กำร
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำงๆ กำรเพ่ิมทกัษะในงำนวิชำชีพ  กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของตวัพนกังำน 
กำรด ำรงชีวติอยำ่งมีควำมสุขดว้ยวถีิเซน  เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคคลำกรใหมี้ศกัยภำพสูงใหมี้โอกำสกำ้วข้ึนสู่ระดบัผูบ้ริหำร
และเป็นผูน้ ำในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจในอนำคตได ้รวมถึงมีกำรจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยใน
องคก์รเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนกบัผูบ้ริหำร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัมุ่งหวงัในกำรปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกส่วน
มีจิตส ำนึกในกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นเพ่ือกระตุน้ให้เกิดสังคมกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข นอกจำกน้ีบริษทัยงัจดัให้มีกำร
ดูแลพนกังำนอยำ่งเสมอภำค กำรใหผ้ลตอบแทนกบัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน
ของพนกังำนทดัเทียมบริษทัชั้นน ำ เพ่ือจูงใจและรักษำใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัในระยะยำว   
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9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

9.1. นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมกำรบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพทั้งใน

กำรด ำเนินธุรกิจมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีเป็นเลิศ  และด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงมี
จรรยำบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้  โดยมุ่งมัน่สร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนั และสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของกลุ่ม
บริษทั ทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบริษัท จะยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเป็นสำกลและมุ่งมั่นพฒันำกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกักำร
มำตรฐำนสำกลอนัไดแ้ก่ กำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั กำรใหค้วำมส ำคญักบับทบำทของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน ำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเคร่งครัดต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั จะจดัให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำร บริหำร และผูถื้อหุ้น 
อยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย และแผนงำนท่ีส ำคญั มีระบบกำรติดตำม / วดัผล
กำรด ำเนินงำน และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน
ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   

กำรปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

1. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัตระหนกัดีวำ่ ผูถื้อหุ้นคือเจำ้ของกิจกำร และบริษทั มีหนำ้ท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึงก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 

 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ ดว้ยควำมระมดัระวงั
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอ่ืนๆ โดย
สม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมควำมเป็นจริง 

 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กรทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ ซ่ึง
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้ มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยำ่งเพียงพอ 

 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะ 
และไม่อำ้งสิทธิควำมเป็นกรรมกำร   ผูบ้ริหำรของบริษทั เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร 
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2. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

บริษทัตระหนักวำ่ พนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษทั ท่ีมีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็นนโยบำย
ของบริษทั ท่ีจะให้กำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำศกัยภำพ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว บริษทั ยดึแนวต่อไปน้ีเป็นหลกัปฏิบติั 

 จดัระบบกำรใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังำน 
 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 จดัให้มีระบบกำรบริหำรบุคลำกร ในเร่ืองกำรแต่งตั้งและโยกยำ้ย รวมถึงระบบกำรให้รำงวลั และกำรลงโทษ

พนักงำนท่ีชัดเจน มีกำรปฏิบัติโดยควำมสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำม
เหมำะสมของพนกังำนนั้น ไม่เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพสมรส หรือควำม
ไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

 ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยใหโ้อกำสพนกังำนอยำ่งทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ 
 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของพนกังำน 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
 บริหำรงำน โดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของ

พนกังำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 
 ปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพ และใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์
 สร้ำงควำมเขำ้ใจให้พนกังำนในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำท ซ่ึงพนกังำนสำมำรถปฏิบติัได ้เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
 เปิดโอกำสและช่องทำงใหพ้นกังำนสำมำรถแจง้เร่ืองกำรท ำผิดกฎหมำยขององคก์รต่อคณะกรรมกำรบริษทัได ้
 เปิดโอกำสใหพ้นกังำนร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 

3. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมพอใจของลูกคำ้ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีเจตจ ำนงท่ีจะ
แสวงหำวธีิกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิง่ข้ึนตลอดเวลำ และไดก้ ำหนดเป็นนโยบำย
และขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ด ำเนินธุรกิจโดยยดึถือควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ยติุธรรม และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ 
 ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  
 ก ำหนดระดบัคุณภำพท่ียอมรับไดข้องสินคำ้และบริกำร 
 เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ส ำหรับลูกคำ้ 
 ไม่ส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้แก่ลูกคำ้ทั้ งๆ ท่ีรู้ว่ำสินคำ้และบริกำรนั้ นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหำย หรืออำจเกิด

อนัตรำยต่อลูกคำ้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคำ้หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพต ่ำกวำ่ระดบัท่ีก ำหนดตกถึงมือลูกคำ้ 
 จดัให้มีระบบและกระบวนกำรท่ีให้ลูกคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร และด ำเนินกำรอยำ่งดีท่ีสุด 

เพ่ือใหลู้กคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองผลอยำ่งรวดเร็ว 
 รักษำควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกลูกคำ้หรือผูมี้

อ  ำนำจของบริษทัก่อน เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย รวมถึง
ไม่น ำขอ้มูลมำใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
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 หำทำงลดตน้ทุนกำรผลิต โดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้และบริกำร เพ่ือสำมำรถเพ่ิมประโยชน์ให้กบัลูกคำ้
อยำ่งต่อเน่ือง 

 รักษำสัญญำ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

 ไม่คำ้ก ำไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำร และไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรม
แก่ลูกคำ้ 

 ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ใหลู้กคำ้ เพ่ือเป็นกำรใหไ้ดม้ำ หรือแยง่ชิงลูกคำ้มำโดยกำรใชว้ธีิกำรท่ีไม่สุจริต 

4. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริษทั และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธะสญัญำ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกตอ้ง กำรเจรจำแกปั้ญหำและหำทำงออก
ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้และหรือเจำ้หน้ี 
 ถำ้มีขอ้มูลวำ่มีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรำยละเอียดต่อคู่

คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

5. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสำกล ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกั
ปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 
 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซ่ึงมูลควำมจริง 

6. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 

  บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 บริษทั จะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของประเทศ
ท่ีบริษทั เขำ้ไปด ำเนินกำร 

 บริษทั จะดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 ผูบ้ริหำรและพนักงำนจะตอ้งเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้ งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งตรงไปตรงมำเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อควำมปลอดภยั 

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

หรือกฎระเบียบต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 
 ไม่กระท ำหรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นบน หรือกำรฉอ้รำษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของตน 

เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั 

หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกจิ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำย  ท่ีจะให้ควำมส ำคญัเท่ำเทียม

และควบคู่กนัไประหวำ่งควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวธีิกำรท่ีใชเ้พ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จนั้นๆ 
คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยและวิธีกำรเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยดงัระบุอยูใ่นวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ หลกักำรและนโยบำยบรรษทัภิบำล รวมทั้งไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบติั  เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจน สะดวกแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำนของบริษทัท่ีจะได้รับทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบัติท่ีบริษทั คำดหวงั และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
นบัตั้งแต่กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้  คู่คำ้ คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ และต่อสงัคมส่วนรวม 

1. วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
 วสิยัทศัน์ 

ด ำเนินธุรกิจเชิงบูรณำกำรดำ้นกำรผลิต ซ้ือมำขำยไป และใหบ้ริกำรจดัเก็บเคมีภณัฑ ์อยำ่งครบวงจร ในภูมิภำค
อำเซียนท่ีมีผลก ำไรอยำ่งย ัง่ยนื 
 พนัธกิจ 

(1) เติบโตอยำ่งมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื เพ่ือบรรลุซ่ึงวสิยัทศัน์ 
(2) ด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส ไดผ้ลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี 
(3) พฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง ใหท้ดัเทียมกบัอำเซียน 
(4) ประกอบกิจกำร โดยยดึมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

 คุณค่ำองคก์ร 
ด ำเนินธุรกิจใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐำนควำมพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียดว้ยกำรปฏิบติังำน 

(1) ใหบ้รรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งแน่วแน่ 
(2) ดว้ยมำตรฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และวชิำชีพ 
(3) ดว้ยควำมมัน่ใจ กลำ้คิด กลำ้ท ำ และกลำ้ตดัสินใจ ท ำงำนเป็นทีม 
(4) ดว้ยกำรสนบัสนุนใหท้รัพยำกรบุคคลใชศ้กัยภำพเตม็ขีดควำมสำมำรถ 
(5) ดว้ยควำมเอ้ืออำทรต่อพนกังำนและสงัคม 
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ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
บริษทั ถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใชต้  ำแหน่งหน้ำท่ี เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์

ส่วนตน  จึงไดก้ ำหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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 ในรำยกำรท่ี
อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั จะตอ้งแจง้ให้
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น และประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำร หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษำในบริษทัหรือองค์กรทำงธุรกิจ
อ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

4. ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ตำมข้อก 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 

จริยธรรมทำงธุรกจิ  
บริษทัไดอ้อกขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและขอ้หำ้มปฏิบติัตนต่อฝ่ำยบริหำรและพนกังำน ทั้งน้ีเพ่ือใหฝ่้ำยบริหำรและ

พนกังำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตำมดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม โดยฝ่ำย
บริหำรและพนกังำนทุกคนไดล้งนำมรับทรำบและตกลงท่ีจะถือปฏิบติั ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2545 และบริษทัไดติ้ดตำม
กำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ รวมถึงก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวด้ว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัไดป้รับปรุงคู่มือจรรยำบรรณเพ่ือสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนยึดถือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม  โดยได้จัดท ำคู่มือ
จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 และไดมี้กำรประกำศโดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป  

กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบดว้ย 
1. กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร   4  ท่ำน 
2. กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  5  ท่ำน  
3. กรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน 

 ดงันั้นบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน (ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ)  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้งคณะ 

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทั้งน้ีมีกำรแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งกนัอยำ่งชดัเจน 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจอยำ่งไม่มีขอ้จ ำกดั และมีกรรมกำรอิสระ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33.33 
ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำน กำรบริหำร 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึง

จะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
ใหก้รรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

2. คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งประชุมกนัอยำ่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั
หรือส ำนักงำนสำขำหรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด ทั้งน้ี กรรมกำรจะตอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็น 

3. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรใหป้ระธำนหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรบริษทั
ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม เพ่ือให้กรรมกำรบริษทัไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็น
ด่วนเพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ควรจะมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

5. ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมโดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ
ตำมควำมเหมำะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อน
กำรประชุม โดยในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษทัทั้งส้ิน 8 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลำ 2-4 ชัว่โมง ทั้งน้ีมีกำรบนัทึกจดัท ำเป็นรำยงำนกำร
ประชุมเสนอเพ่ือคณะกรรมกำรผำ่นกำรรับรองและจดัเก็บใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้

รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ

ในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใชน้โยบำย
บญัชีท่ีเหมำะสมให้ถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทั้ งมีกำร
เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำร
บนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและให้ทรำบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั ทั้ งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
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ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทันต่อเหตุกำรณ์ เป็นไปอย่ำงทั่วถึง ทั้ ง

รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวข้องได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของตลำด
หลกัทรัพย ์

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร  และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์* กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร 
2 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี รองประธำนคณะกรรมกำร 
3 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร 
4 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำร 
5 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำร 
6 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร 
7 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำร 
8 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ* กรรมกำร 
9 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำร 
10 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ กรรมกำรอิสระ 
11 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ 
12 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ กรรมกำรอิสระ 

 หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ก ำกบัดูแลกิจกำรใหมี้กำรปฏิบติังำนอยำ่งมีจริยธรรม เช่น จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร คู่มือจรรยำบรรณทำง

ธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยใหรั้บทรำบก ำหนดใหป้ฏิบติัตำมและติดตำมให้
มีกำรปฏิบติั 

2. อนุมติันโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบริษทั 
3. พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ประกำศ ขอ้บังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ 

4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรอิสระตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัต่อไป 
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5. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรของบริษทั หรือบุคคลภำยนอก พร้อม
ทั้งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร 

7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
8. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัได ้
9. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบอ ำนำจ

เพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทั
อำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

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

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

12. พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นวำ่บริษทัมีก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำเช่นนั้นและ
รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

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

14. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจนั้ นจะพึงกระท ำภำยใต้
สถำนกำรณ์อยำ่งเดียวกนั 

15. ปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่
กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

16. จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบด ำเนินกำรในนำมของบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริษัท ในเร่ืองกำรจัดท ำ
ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผูถื้อหุ้น อีกทั้งรำยงำนประจ ำปี
ของบริษทั 

17. ทุ่มเทเวลำ และใหค้วำมส ำคญัในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทิศทำง และกลยทุธ์ โดยร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเตม็ท่ี 
มีกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดทิศทำงดงักล่ำว รวมถึงมีกำรพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ผูบ้ริหำรจะสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ ทิศทำง และกลยทุธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัให้เกิดผลได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

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

19. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรใน
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในใหมี้ประสิทธิภำพ 
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20. จดัให้มีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกล่ำวอย่ำง
ครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง รวมถึง
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว 

21. ตอ้งรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรำยงำนข้อมูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลง โดยกรอกรำยละเอียดกำรมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในแบบรำยงำนกำรมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

22. ตอ้งจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่ำงเหมำะสมและมีกำรประเมินผลในด้ำนกำรเปิดเผย
ขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำนสูง 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
4 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
5 นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ* กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
6 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
1. พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมท่ีฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั อนุมติั

และใหร้วมถึงกำรพิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหวำ่ง ท่ีไม่มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และใหน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบในท่ีประชุมครำวถดัไป 

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

3. อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบักำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยำยโรงงำนท่ีอยูน่อกเหนือ Business Plan ทั้งน้ีให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือใหส้ตัยำบนัในท่ีประชุมครำวต่อไป 

4. ให้ควำมเห็นชอบกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ตลอดจนกำรร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ ในกรณี เร่งด่วน
และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุมติัในท่ีประชุมครำวถดัไป 

5. ก ำกบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษำฝ่ำยจดักำรในเร่ืองเก่ียวกบันโยบำยดำ้นกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำนบุคคล  และ
ดำ้นปฏิบติักำรต่ำงๆ 

6. เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

หมายเหต:ุ 
*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเพียงพอ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

และมีกำรเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2.  สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน(internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(internal audit) ท่ี

เหมำะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และ

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจำรณำ  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว  รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ ง
โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

6.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร(charter) 
 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
8.  มีอ ำนำจวำ่จำ้งท่ีปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มำใหค้วำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 
9.  มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษทั เข้ำร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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10. สอบทำนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำ
อนุมติัในกรณีมีกำรเปล่ียนแปลง  หรือเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบ ในกรณีท่ีไม่มีกำรเปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์* กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์* กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ* กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
5 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

หมายเหต:ุ 
*  กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. พิจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบักำร

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

9.3. กำรสรรหำ และแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูง  

9.3.1 กำรสรรหำกรรมหำรอสิระ 
บริษทัไดมี้กำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำย
นั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้ำมดงักล่ำว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมขอองบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 
2 ปี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจดงักล่ำวรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ
ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำร
รับหรือให้กูย้มื ค  ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั
หรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ีกำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำร
ค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัฯสงักดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพ
นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

9.3.2  กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสูง 

บริษทัเปิดโอกำสให้กรรมกำรและผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม โดยบริษทั
ไดใ้ห้ยื่นรำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและประธำนท่ีประชุม
เพ่ือกำรลงคะแนนใหบุ้คคลดงักล่ำวคร้ัง 

กำรสรรหำกรรมกำร 

1. คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
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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 ำนวนกรรมกำรท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวน   ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้จำก
ต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

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

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนับตั้งแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึง
บริษทั 

       กรรมกำรซ่ึงลำออกตำมวรรคหน่ึง จะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้

6. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยเขำ้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรท่ีวำ่งลงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่ 2 เดือน 

บุคคลซ่ึงเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตน
แทน 

มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงั
เหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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กำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสูง 

เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน ดงันั้นในกำรสรรหำผูม้ำด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และประธำน
เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยอ่ืนๆ รวมถึงผูบ้ริหำรระดับสูงของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย คณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผูพิ้จำรณำ
เบ้ืองต้นในกำรกลั่นกลองสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเขำ้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่ำงดี และสำมำรถ
บริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไวไ้ด้และให้คณะกรรมกำรบริหำร
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

9.4. กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้แต่งตั้ งบุคคลไปเป็นกรรมกำรและผู ้บริหำรในบริษัทย่อย ( ปัจจุบัน บริษัทย่อยอยู่ใน

กระบวนกำรถูกพิทกัษท์รัพย ์อ ำนำจในกำรดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย จึงเป็นของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย)์ 

9.5. กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบำยท่ี

ส ำคญัในกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมเสมอภำคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยขอ้มูลภำยในหรือ
ข่ำวสำรอนัมีสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ ถือเป็นขอ้มูลภำยในท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั หำกเปิดเผยแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่ำหุ้นของบริษทั ท่ีมีกำรซ้ือขำยใน
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั จึงตอ้งรักษำขอ้มูลภำยในไวเ้ป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มูล
ภำยในท่ีตนล่วงรู้มำจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือน ำขอ้มูลภำยในไปใชแ้สวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์จำก
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นทำงมิชอบ หรือท ำใหบ้ริษทั เสียประโยชน์ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น
ควำมลบัของบริษทัตอ่คูแ่ข่งขนัทำงธุรกิจ แมพ้น้สภำพจำกกำรเป็น กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั ไปแลว้ โดย
บริษทั มีวธีิกำรดูแลป้องกนัในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

1. ก ำหนดแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ใจถึงภำระหนำ้ท่ี ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำมมำตรำ 59 และ
บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

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

3. จดัส่งหนังสือเวียนแจง้ก ำหนดช่วงระยะเวลำห้ำมกำรซ้ือขำย / โอน / รับโอน หลกัทรัพยบ์ริษทั (Blackout Period) 
และหำ้มเปิดเผยขอ้มูลภำยใน ขอ้มูลงบกำรเงิน ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชน และ
ภำยใน 24 ชัว่โมง หลงักำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวแลว้ ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำร) และฝ่ำยจดักำรต่ำงๆ ใหป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในช่วงเวลำดงักล่ำว   

4. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร) แจ้งเก่ียวกับกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัท ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั ก่อนท ำกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

5. รักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทั ระมดัระวงัมิใหเ้อกสำรหรือข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตกไปถึง
ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัเกิดควำมเสียหำย 

6. ก ำหนดกฎระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทั อย่ำง
เขม้งวด 
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9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2560 ไดอ้นุมติัค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 1,080,000 บำท  

 ค่ำบริกำรอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) 
- ไม่มี 

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกักำรท่ี บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั 

(มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนักวำ่ องค์กรจะเติบโตไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน ตอ้งอำศยัทั้ งวิสัยทัศน์ 
ควำมสำมำรถ ควบคู่กบักำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน ดว้ยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำรมีควำม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

10.1 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส ำหรับกจิกรรมภำยในองค์กร 
บริษทัมีควำมมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรให้เป็นผลส ำเร็จ เพ่ือประโยชน์ต่อเจำ้หน้ีทั้งปวง 

นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังำนตำมหลกักำร  นโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัไดก้ ำหนดโดย มุ่งเน้นควำมโปร่งใส กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ค  ำนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบติัต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมไม่วำ่
จะเป็นพนกังำน เจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร เจำ้หน้ีกำรคำ้ปกติระหวำ่งปฏิบติัตำมแผน ลูกคำ้ผูถื้อหุน้นอกจำกน้ีบริษทั
ยงัค ำนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงำน  ซ่ึงท่ีผ่ำนมำบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
โดยกำรด ำเนินงำนของโรงงำนไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบของกำรนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุอยำ่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ีบริษทัตระหนกัดีวำ่พนกังำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวสิยัทศัน์
และพันธกิจขององค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนักงำนให้เป็นคนเก่งและคนดี ภำยใต้กรอบ
วฒันธรรมเดียวกนั โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งกบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมสุขในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษทัยงัจดัให้มีกำรดูแลพนกังำน
อย่ำงเสมอภำค กำรให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและ
กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนัดีระหว่ำงพนักงำนกบัผูบ้ริหำรนอกจำกน้ี
บริษทัไดจ้ดัหำอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตำมควำมจ ำเป็นของลกัษณะงำน พร้อมทั้งก ำหนดระเบียบและวธีิปฏิบติั
ท่ีรัดกมุในกำรท ำงำนท่ีโรงงำนและท่ำเทียบเรือของบริษทั 

อีกทั้งบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้เคมีภณัฑ์และกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพสูงในรำคำท่ียติุธรรม โดยกำร
ด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ดงัเช่น  

  

 

 

 กำรเขำ้เยีย่มเยยีนลูกคำ้โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงและทีมงำน เพื่อรับทรำบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 คร้ัง 
 กำรส่งทีมงำนผูเ้ชียวชำญเข้ำไปท ำกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของบริษัทท่ีตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ี

ปฏิบติังำนของลูกคำ้ ทุก 3 เดือน 
 กำรจดัฝึกอบรมสมัมนำใหข้อ้มูลทำงดำ้นปฏิบติักำรและดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้ตำมท่ีร้องขอ 
 เปิดโอกำสใหลู้กคำ้มีช่องทำงในกำรร้องเรียนปัญหำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีไม่ไดต้ำม

คุณภำพและมำตรฐำน อำ้งอิงจำกนโยบำย Zero Complaint 
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นอกจำกนั้น บริษทัถือวำ่กำรจดักำรดำ้นอำชีวอนำมยัควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี  แอมโมเนีย กรดก ำมะถนั รวมทั้ งกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะตอ้ง
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนและบุคคล
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรักษำคุณภำพอำชีวอนำมยั ยงัรวมถึงควำมปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และ
กำรเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของชุมชน
รอบๆบริษทั และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

10.2 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส ำหรับกจิกรรมภำยนอกองค์กร 
บริษทัได้ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมประเภทต่ำงๆของชุมชนและหน่วยงำนของรัฐอย่ำงสม ่ำเสมอและ

เป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษัทได้สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  กรมเจำ้ท่ำ  สถำนีต ำรวจในพ้ืนท่ี  หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ  และร่วมสนับสนุนโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กำรศึกษำ  ศำสนำ และประเพณีต่ำงๆในชุมชนพ้ืนท่ีรอบๆโรงงำนอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผำ่น ๆ มำ 

กำรป้องกนักำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดส่ื้อสำรไปทั้งระดบักรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนโดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยูใ่น

ขอบข่ำยกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดหรือ ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกควำมประมำท 
รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ก็ใหรั้บโทษจำกภำครัฐโดยไม่มีกำรวิง่เตน้ใหพ้น้ผิด 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 
3 ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั   โดยพิจำรณำจำกแบบประเมิน
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรไดจ้ดัท ำเสนอ  เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม และสรุปไดว้ำ่ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัในดำ้นต่ำงๆ  5 องคป์ระกอบ คือกำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเส่ียง กำรควบคุมปฏิบติังำน ระบบ
สำรสนเทศ และกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทมีควำมเพียงพอ และเหมำะสมโดยบริษทัได้จดัให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำม ควบคุม ดูแล กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้
สำมำรถป้องกันทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ ำนำจ อยำ่งเพียงพอ ส ำหรับกำรควบคุมภำยใน 

ทั้งน้ี ในปี 2560 ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทุจริต 
หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในท่ี
มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั  และไดร้ายงานผลการประเมิ น
ระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ    โดยสรุปแยกตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในได ้ดงัน้ี 
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1   กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)   
  บริษทัไดย้ดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซ่ือตรงและจริยธรรม  โดยมีคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรท ำหนำ้ท่ี
ก ำกบัดูแลและพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นควบคุมภำยในโดยบริษทัมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ำยงำนตำมหน้ำท่ีงำน โดยแต่และฝ่ำยมีสำยกำรรำยงำนข้ึนตรงต่อ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
-  ในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัมีกำรจดัท ำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ”  โดย
ไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 โดยมีเน้ือหำครอบ คลุมถึง นโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หลกักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี องคป์ระกอบคุณสมบติั
ของคณะกรรมกำรและกำรแต่งตั้ง หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณธุรกิจ และกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
ธุรกิจ  นอกจำกน้ี บริษทัไดจ้ดัท ำคู่มือจรรยำบรรณส ำหรับพนักงำน เพ่ือใช้เป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำรประพฤติ
ปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและภำรกิจท่ีพนักงำนทุกระดับพึงได้รับมอบหมำยด้วยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใสมีคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยคู่มือดงักล่ำวไดรั้บกำรลงนำมอนุมติัโดย กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ
ประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมแผนงำนในปี 2560  

-  บริษทัไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปี 2560  ซ่ึงครอบคลุมประมำณกำรรำยไดจ้ำกแต่ละผลิตภณัฑแ์ละรำยไดค้่ำ 
บริกำรประมำณกำรรำยจ่ำย และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยเงินลงทุน เพ่ือใชใ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจโดยไดก้ ำหนด
ดชันีช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) และดชันีช้ีวดัผลกำร
ปฏิบติังำนของแต่ละฝ่ำยงำน (Department KPIs)  

- บริษทัมีกำรจดัท ำค ำบรรยำยลกัษณะงำนครอบคลุมทุกต ำแหน่งงำน ซ่ึงระบุถึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบพ้ืนฐำนของ
พนกังำน หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเฉพำะต ำแหน่ง คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม ตวัช้ีวดัผลงำน และล ำดบั
สำยกำรบงัคบับญัชำ โดยมีควำมสอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงองคก์รในปัจจุบนั 

- บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยวำ่ดว้ยแผนกำรสืบทอดผูบ้ริหำร (Succession Plan) ซ่ึงอนุมติัโดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 กุมภำพนัธ์ 2559  และไดมี้กำรปรับปรุง เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม 
2559 ซ่ึงบริษทัก ำหนดนโยบำยแผนกำรสืบทอดผูบ้ริหำรให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรโดยกำรพฒันำ
ผูบ้ริหำรและพนกังำนภำยใตก้รอบวฒันธรรมองคก์รเดียวกนัเพ่ือเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในดำ้นขีดควำมสำมำรถ
และอตัรำก ำลงัใหเ้หมำะสม เพ่ือเขำ้มำทดแทนในต ำแหน่งท่ีวำ่งและสอดคลอ้งกบัแผนกำรเติบโตของบริษทั  

2   กำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำก

ปัจจยัภำยในและภำยนอก  จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง โดยไดรั้บอนุมติัในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 และในปี 2560 ไดมี้กำรทบทวนนโยบำยและคู่มือดงักล่ำว
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ครอบคลุมถึงหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียง หลกัเกณฑท่ี์
ใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง และกำรพิจำรณำกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง กำรระบุและประเมินควำมเส่ียงหลกั และ
มำตรกำรจัดกำรควำมเส่ียง    โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   โดยถือเป็นหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้
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3   กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน (Control Activities) 
- บริษทัมีกำรจดัท ำเอกสำรอ ำนำจด ำเนินกำร เพ่ือก 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 
และผูบ้ริหำรของบริษทั เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม โดยหนังสือมอบอ ำนำจไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัในท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 

- ในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรของบริษทัไดก้ ำหนดใหแ้ต่ละสำยงำนมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรท่ีอยูภ่ำยใตค้วำม
รับผิดชอบของสำยงำนนั้นๆ  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรตรวจนบัสินทรัพยถ์ำวรเป็นประจ ำทุกปี 

- บริษทัไดมี้กำรก ำหนดกรอบรำยกำรระหว่ำงกนัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนไวใ้นหัวขอ้ควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  และคู่มือปฏิบติัส ำหรับรำยกำรเก่ียว
โยง  โดยคู่มือดงักล่ำวครอบคลุมเน้ือหำส ำคญัดงัน้ี 
  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่

ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกับท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้ งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ผูมี้ส่วนได้เสีย ในรำยกำร
ดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

  ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มใน
รำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั
จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้นและประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

  กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไปเป็นกรรมกำร หุน้ส่วน หรือเป็นท่ีปรึกษำในบริษทัหรือองคก์รทำง
ธุรกิจอ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และกำรปฏิบติัหน้ำท่ีโดยตรงใน
บริษทั 

  ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลกิจกำร จะตอ้งปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด 

  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่ำนกำรสอบทำน หรือพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั 
ตำมล ำดับ กรณีท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษัทท่ำนใด มีส่วนได้เสียในรำยกำรท่ีเก่ียวโยง 
กรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษทัท่ำนนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น 

 บริษทัมีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย โดยแต่งตั้งบุคลำกรของบริษทัไปเป็นคณะกรรมกำร
บริษทัและผูบ้ริหำรในบริษทัย่อยโดยบุคลำกรของบริษทั ท่ีไดรั้บมอบหมำยจะท ำกำรส่ือสำรนโยบำยของ
บริษทัไปยงับริษทัยอ่ยพร้อมทั้งติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย ( ปัจจุบนั บริษทัยอ่ยอยูใ่นกระบวนกำร
ถูกพิทกัษท์รัพย ์อ ำนำจในกำรดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย จึงเป็นของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย)์ 
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4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
- บริษทัจดัให้มีกำรประชุมผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นประจ ำทุกสปัดำห์  เพ่ือให้แต่ละส่วนงำนรำยงำนผลกำรด ำเนิน งำน 

ปัญหำ อุปสรรคท่ีพบ และแผนงำนของบริษทัต่อท่ีประชุม โดยมีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร เป็นประธำนในท่ีประชุม รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ด้ำนกำรเงินและบริหำรเป็นเลขำกำรประชุม และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ข้ึนไปเขำ้ร่วมประชุม 

- บริษทัให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเก็บรักษำขอ้มูลทำงอิเลคทรอนิคส์   
โดยไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรส ำรองขอ้มูลสำรสนเทศ ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัโดยผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยบริหำร
องคก์ร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2559  โดยฝ่ำยสำรสนเทศเป็นผูท้  ำกำรส ำรองขอ้มูล เป็นรำยวนั รำย
สปัดำห์ รำยเดือน และรำยปี โดยบนัทึกลงใน Backup tape ไปจดัเก็บไวท่ี้ตูเ้ซฟธนำคำร  และท ำกำรทดสอบกำรกูคื้น
ขอ้มูล (Restoration)  

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

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

5 ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 
-    หวัหนำ้ส่วนงำนติดตำมประเมินผลวำ่ผลงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดหรือไม่ หำกมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไป

ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด ไดมี้กำรแกไ้ขทนัที และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำร ส่วนผูบ้ริหำรไดติ้ดตำมประเมินผลวำ่
ผลงำนท่ีปรำกฏเป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่ ประเด็นท่ี
ตรวจพบจำกกำรติดตำมประเมินผลขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและและผูบ้ริหำรระดบัสูงไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อ
กำรแกไ้ขปรับปรุง และติดตำมประเมินผลต่อเน่ือง และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือทรำบ 

-     ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงควำมเช่ือมัน่ 
และให้ค  ำปรึกษำ เพ่ือให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมภำยในท่ีดี    ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดต้รวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ    โดยจดัท ำแผนกำรตรวจสอบตำมทิศทำงกลยทุธ์ของบริษทัฯ และควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ี
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน   และครอบคลุมกระบวนกำรทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ทุกรอบ 2 ปี    โดยมี
กำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ  โดยส่ือสำรให้ผูบ้ริหำรรับทรำบ
เพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุง   และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

-     บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  จึงไดก้ ำหนดใหมี้กำรแต่งตั้งผูต้รวจสอบภำยนอก เป็นผู ้
ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ทุกรอบ 5 ปี 
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11.2 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท 

11.2.1 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2558 ไดใ้หค้วำมเห็นชอบแต่งตั้งนำงสำว
วรำภรณ์  อิทธิธ ำรง ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั  
เน่ืองจำกเน่ืองจำกมีประสบกำรณ์เคยเป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบขอ ง
บริษทัในช่วงปี 2545 ถึงปี 2548 (ระยะเวลำ 4 ปี) และเคยเขำ้รับกำรอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนดำ้น
ตรวจสอบภำยในไดแ้ก่ “หลกัสูตรเชิงปฏิบติักำรผูต้รวจสอบภำยในจะช่วยงำน Audit Committee ไดอ้ยำ่งไร” ซ่ึงจดัโดย
สภำวิชำชีพบญัชี  อีกทั้ง นำงสำววรำภรณ์ อิทธิธ ำรง ยงัมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษทั จึงเห็นวำ่
มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสมเพียงพอ 

ทั้ งน้ี  กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งผู ้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบหรือไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

 11.2.2 หัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำน 

  บริษัทมอบหมำยให้ นำยขวญัชัย อำภำยะธรรม  ผู ้จัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำร เป็นหัวหน้ำงำนก ำกับดูแล
ปฏิบติังำนเพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีก ำกบัดูแลกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั โดยคุณสมบัติของผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลปฏิบติังำนของบริษทั โดยมรำย 
ละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3    

หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ : 
หวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลปฏิบติังำนมีหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั

ย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บังคับ นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือให้
บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยงำน หรือหน่วยงำน และ
พนกังำนทัว่ทั้งองคก์รตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงมีกำรส่ือสำรกบัพนกังำนใหต้ระหนกัวำ่พนกังำนทุกคน
มีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงำน
ท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นไปตำมกฎเกณฑอ์ยำ่งเคร่งครัด 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระ ผูท้รงคุณวฒิุ  จ ำนวน 3 
ท่ำน  และมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงจดัท ำตำมแนวทำงและขอ้ก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.)   โดยมี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑำ  เป็นประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ    นำงอำรีย ์เติมวฒันำภกัดี   และนำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในกำร
ตรวจสอบและสอบทำนให้บริษทัมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และมีระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรำย  รวมทั้งดูแลให้ผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมนโยบำยของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต   โดยใน
รอบปี 2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม รวมทั้งส้ิน 5  คร้ัง   ซ่ึงสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้งัน้ี 

1.   กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และตรวจสอบงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2560 ของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของบริษทั  โดยไดเ้ชิญผูส้อบบัญชีเขำ้ร่วม
ประชุมทุกคร้ัง  และไดส้อบถำมผูส้อบบญัชีในเร่ืองควำมถูกตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอเหมำะสมของวิธีกำรบนัทึกบญัชีและขอบเขตกำรตรวจสอบ และควำม
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี  เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนบญัชี
ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีควำมถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอยำ่ง
เพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บกำรเงิน  
 

2. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคุมภำยในร่วมกบัผูส้อบบญัชี 
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส   ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อบริษทั  ตลอดจนฝ่ำยจดักำรไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี 
และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้ำ่ บริษทัฯ มีกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ 

 
3.  กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงมีหน้ำท่ี

ก ำหนดหลกัเกณฑ์นโยบำยและกระบวนกำรในกำรประเมินและบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั  ทั้ งน้ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  
ผลกำรตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั  ซ่ึงสำมำรถเช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทั มีกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 
4.  กำรสอบทำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล

กิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัท  กำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลอดจน
กฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัโดยเฉพำะในเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทั
มีกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติอย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม  และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศอย่ำง
ครบถว้นเพียงพอ 

 
5. กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำสอบทำนกฏบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็น

ประจ ำทุกปี  มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนระยะยำว และแผนงำน
ประจ ำปีตำมท่ีไดรั้บอนุมติแลว้  โดยไดใ้ห้ขอ้แนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญั  รวมทั้ งไดส้อบทำนควำมเหมำะสมของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และอตัรำก ำลงัคน เป็น
ประจ ำทุกปี  เพ่ือให้แน่ใจวำ่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและตรงไปตรงมำเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทั 

 
6. กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยพิจำรณำ

จำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ คุณสมบติัตำมประกำศของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจ ำปี 2561  ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือน ำเสนอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัพิจำรณำลงมติแต่งตั้งต่อไป 
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สรุปภำพรวมปี 2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ  และควำมมีอิสระอยำ่งเพียงพอ  ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทั   
ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงสร้ำงสรรค์  เพ่ือประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกัน   
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษทัไดร้ำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินในสำระส ำคญัอยำ่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ   มีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งตำมกฎหมำย ขอ้ผกูพนัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรด ำเนินธุรกิจ  รวมถึงระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสมเพียงพอ 

 
(รศ.ดร.เสรี วงศม์ณฑำ) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั  
 รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 รำยละเอียดแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัตำมท่ีปรำกฏดงัตำรำงขำ้งทำ้ย ซ่ึง
ไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

2560 2559 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ 
จ ำกดั 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 92.22 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 
นำยวบูิลย ์รัศมีไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

 มีกรรมกำรร่วมกนั คือ 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

 มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีและ 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 1.04 1.13 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 0.07 0.01 
ค่ำจำ้งขนส่งแอมโมเนีย 49.49 46.86 
ค่ำเช่ำและบริกำรอำคำรส ำนกังำน 2.40 2.37 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมอุปกรณ์บรรจุ
และจดัเก็บแอมโมเนีย 

1.21 0.94 

ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงคลงั 
สุรำษฎร์ธำนี 

0.72 0.42 

ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ ำประปำอำคำรส ำนกังำน 0.40 0.49 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ 0.08 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 022 0.58 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 9.91 12.91 
เงินมดัจ ำ 0.50 0.50 

บริษทั เอส ซี แมนเนจ
เมนท ์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 
นำงศรินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ และ
นำงสำวดุจเดือน บุญซ่ือ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 9.08 9.99 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 1.63 2.66 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 0.02 0.07 
ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงคลงัรังสิต 1.08 0.63 
ค่ำบริกำรรถรับ-ส่งพนกังำน 0.22 0.22 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 0.07 0.07 
ค่ำซ้ือคอมพิวเตอร์ 0.03 0.03 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1.46 2.86 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 0.13 0.22 

บริษทั เอน็ พี มำรีน 
จ ำกดั 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 98.33 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 3.84 3.91 
ค่ำไฟฟ้ำและค่ำน ้ ำประปำคลงัสุรำษฎร์ธำนี 0.05 0.03 
ค่ำบริกำรชัง่น ้ ำหนกัรถบรรทุกแอมโมเนีย 0.03 0.02 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 0.68 0.69 
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ช่ือบริษัท ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
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2560 2559 
ร้อยละ 1.67 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 
นำยวบูิลย ์รัศมีไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 

 มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ 
นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 0.02 0.03 

บริษทั เอส ซี จี โลจิส 
ติกส์ 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 0.89 1.19 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 0.06 - 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น - 0.01 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 0.21 1.28 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ 
เซอร์วสิ จ ำกดั 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 96.86 
และนำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ีถือ
หุน้ร้อยละ 3.14 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 1 หุน้ 
นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ ถือหุน้ 1 หุน้ 

 มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ  
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

 มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 3.83 6.46 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 6.81 

บริษทั ซีนำ ออฟชอร์ 
จ ำกดั 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น
ร้อยละ 30.00 
และนำงบงกช รุ่งกรไพศำล ถือหุน้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือ 1.63 2.87 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 0.41 
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ช่ือบริษัท ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

2560 2559 
1 หุน้ 

 มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

 มีผูบ้ริหำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

บริษทั ไทยอินเตอร์
เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด 
จ ำกดั 

 มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุ้น 1
หุน้ และนำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณ
ทว ีถือหุน้ 1 หุน้ 

 มีกรรมกำรร่วมกนั คือ  
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ 
นำยณฐัพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

ค่ำบริกำรซ่อม Fender 2.04 2.04 
ค่ำบริกำรอ่ืน - 0.02 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 0.02 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

1.   บริษัทเข้ำท ำรำยกำรกับ บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญำตให้เป็นผูข้นส่ง
แอมโมเนียจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยใชย้ำนพำหนะในกำรขนส่งแอมโมเนียท่ีไดรั้บอนุญำตและไดรั้บกำร
ตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอจำกกรมขนส่งทำงบกและไดม้ำตรฐำนตรงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  รวมทั้งพนกังำนขบัรถก็
ไดรั้บใบอนุญำตตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เพ่ือควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในกำรขนส่ง ให้ท ำหนำ้ท่ีผูข้นส่งน ำ
แอมโมเนียดว้ยรถบรรทุกจำกสถำนท่ีรับมอบสินคำ้ตน้ทำงโรงงำนของบริษทัในจงัหวดัระยอง, จงัหวดัปทุมธำนีและ
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ไปยงัสถำนท่ีส่งมอบสินคำ้ปลำยทำงตำมท่ีคู่สญัญำไดต้กลงกนั ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็น
รำคำตลำดและมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแข่งขนัตำมปกติทั่วไป และเป็นรำคำท่ีทำงบริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกัด คิด
ค่ำบริกำรขนสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงให้กบัลูกคำ้รำยอ่ืน ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์น
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

2.   บริษทัเขำ้ท ำรำยกำรกบับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินบริเวณ
ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี จ ำนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่ำจ ำนวน 2,749.50 ตำรำงเมตร รวมถึง
เขำ้ท ำรำยกำรกบั บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินบริเวณ
ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธำนี จ ำนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่ำจ ำนวน 2,509 ตำรำงเมตร เพ่ือประกอบกิจกำร
ต่อเน่ืองจำกกำรรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A เฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้
เคมีภณัฑป์ระเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ขั้นปลำยไดอ้ยำ่งครบวงจร  ทั้งน้ี
รำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นรำคำตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยท่ีมิไดมี้
วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 



                           ส่วนท่ี 2-32                                      
               บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                            แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

3.   บริษทัเขำ้ท ำรำยกำรกบับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ำและบริกำรส่วนกลำงอำคำรส ำนกังำน ชั้น 
3 อำคำรเอส ซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 แขวงบำงนำเหนือ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีขนำดพ้ืนท่ี 800 ตำรำงเมตร มีเพื่อ
ใชเ้ป็นอำคำรส ำนกังำน ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ    ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นรำคำตลำดและมีเง่ือนไขทำง
กำรคำ้ท่ีแข่งขนัตำมปกติทัว่ไป โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

4.   บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั , บริษทั เอส ซี แมนเนทเมนท์ 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 และ
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ ำกดั ซ่ึงไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น ซ้ือ
ทรัพยสิ์น ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร ทั้งน้ีรำคำและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นรำคำตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ี
มิไดมี้วตัถุประสงคใ์นกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งกนั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ไดพิ้จำรณำและตรวจสอบรำยกำรระหวำ่งกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบั
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยทบทวนทุกไตรมำส เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นว่ำ บริษทัไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยไม่มีรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงธุรกรรมท่ีบริษทัท ำกบับุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้นั้นเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติและเทียบเท่ำกบัธุรกรรมท่ีกระท ำกบับุคคลภำยนอก โดยรำยกำรระหวำ่งกนัท่ี
บริษทัไดเ้ขำ้ท ำดงักล่ำวนั้นมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีท ำกบับุคคลภำยนอก 

 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั บริษทัตระหนักถึงหน้ำท่ีในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลบงัคบัใช้
กบับริษทัและคู่มือปฏิบติัส ำหรับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทั้งน้ีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวจะตอ้งไม่เป็น
กำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทัหรือผูถื้อหุ้นของบริษทั แต่ตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษทัไดค้  ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ทุกรำย 
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13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

งบการเงนิ 

ผู้สอบบัญชี     

ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ปี 2558-2559  คือ นำยสมคิด เตียตระกูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขท่ี 2785 และนำงสำวกญัญำณัฐ ศรีรัตน์ชชัวำล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6549 ตำมล ำดบั จำกบริษทั แกรนท ์ธอนตนั 
จ ำกดั และปี 2560 คือ นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3759 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของบริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร  โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง กำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูล 
ค่ำยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ จ ำนวน 492.57 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่ม
บริษทั  

บริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เน่ืองจำกบริษทัมีควำม
เพียงพอของก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพ่ือรองรับกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

ผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สงัเกต เก่ียวกบับริษทัไดล้งนำมท ำสญัญำโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ีงบกำรเงินรวมของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีน ำมำ
แสดงเปรียบเทียบ ไดมี้กำรปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวำ่มีกำรรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559  

ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) วำ่ งบดงักล่ำวแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและ
กระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 



ส่วนท่ี 3-2                                      
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง กำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  อำคำรและอุปกรณ์
ของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 603.84 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั และตีรำคำทรัพยสิ์น
ท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ  ผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบับริษทัไดล้ง
นำมท ำสญัญำโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ี
งบกำรเงินรวมของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
และ 2557 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบ ไดมี้กำรปรับปรุง
ยอ้นหลงัเสมือนวำ่มีกำรรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สรุปฐานะการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27,279 5.79 83,948 8.19 112,418 9.70 
เงินลงทุนชัว่ครำว – หลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขำย 

- 0.00 - 0.00 197,947 17.07 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 38,779 8.22 141,666 13.83 176,543 15.23 
สินคำ้คงเหลือ 131,684 27.93 123,279 12.03 72,385 6.24 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 46,832 9.93 12,254 1.20 11,152 0.96 
รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 244,574 51.87 361,147 35.25 570,445 49.20 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 0.00 - 0.00 - 0.00 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 3,654 0.77 3,352 0.33 3,007 0.26 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 143,889 30.52 603,836 58.93 492,566 42.48 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - 0.00 - 0.00 34,544 2.98 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 79,416 16.84 56,278 5.49 58,898 5.08 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 226,959 48.13 663,466 64.75 589,015 50.80 

รวมสินทรัพย์ 471,533 100.00 1,024,613 100.00 1,159,460 100.00 



ส่วนท่ี 3-3                                      
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
สรุปฐานะการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
พนับาท     % พนับาท     % พนับาท       % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 283,605 60.15 152,203 14.85 146,129 12.60 
ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน 

- 0.00 - 0.00 1,853 0.16 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 263 0.06 263 0.03 - 0.00 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 283,868 60.20 152,466 14.88 147,982 12.76 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน       
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 13,878 2.94 63,247 6.17 - 0.00 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

5,287 1.12 9,023 0.88 10,628 0.92 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 49,377 10.47 49,130 4.79 41,902 3.61 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 68,542 14.54 121,400 11.85 52,530 4.53 

รวมหนีสิ้น 352,410 74.74 273,866 26.73 200,512 17.29 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน 1,076,894 228.38 1,359,791 132.71 815,875 70.37 
ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 1,076,894 228.38 1,359,791 132.71 815,875 70.37 
ส่วนเกิน (ต ่ำ) จำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั 

9,489 2.01 (255,264) (24.91) (255,264) (22.02) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย - 0.00 - 0.00 6,700 0.58 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,023,494) (217.06) (601,731) (58.73) 197,783 17.23 
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 55,514 11.77 248,189 24.22 192,592 16.61 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 118,403 25.11 750,985 73.29 959,686 82.77 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 720 0.15 (238) (0.02) (738) (0.06) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 119,123 25.26 750,747 73.27 958,948 82.71 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 471,533 100.00 1,024,613 100.00 1,159,460 100.00 

 
 



ส่วนท่ี 3-4                                      
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปีส้ินสุด     ส าหรับปีส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 วนัที ่31 ธันวาคม 2559 วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       
รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 1,018,867 87.74 867,497 84.72 990,664 89.98 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 142,335 12.26 156,510 15.28 110,343 10.02 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,161,202 100.00 1,024,007 100.00 1,101,007 100.00 

ต้นทุนขายและบริการ       
ตน้ทุนขำยผลิตภณัฑเ์คมี 860,242 74.08 712,792 69.61 788,877 71.65 
ตน้ทุนบริกำร 51,034 4.39 41,777 4.08 24,634 2.24 
รวมต้นทุนขายและบริการ 911,276 74.48 754,569 73.69 813,511 73.89 

       
ก าไรขั้นต้น 249,926 21.52 269,438 26.31 287,496 26.11 
รำยไดอ่ื้น 586,548 50.51 293,301 28.64 27,232 2.47 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 836,474 72.04 562,739 54.95 315,228 28.63 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 21,218 1.83 48,993 4.78 53,770 4.88 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 728,451 62.73 111,677 10.91 144,182 13.00 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 14,803 1.27 5,116 0.50 879 0.08 
รวมค่าใช้จ่าย 764,472 65.83 165,786 16.19 198,831 18.06 

       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 72,002 6.20 396,953 38.76 116,397 10.57 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้ 1,385 0.12 6,289 0.62 97,791 8.88 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 73,387 6.32 403,242 39.38 214,188 19.45 

 
บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
สรุปงบกระแสเงนิสด 

            ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

พนับาท พนับาท พนับาท 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 58,549 59,684 228,854 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมกำรลงทุน (2,133) (9,052) (199,505) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (38,984) - (879) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 17,432 50,632 28,470 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดต้นปี 15,884 33,316 83,948 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดส้ินปี 33,316 83,948 112,418 

 
 



ส่วนท่ี 3-5                                      
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
 

บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบกระแสเงนิสด 
        ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้              72,002                 396,953                116,397  

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทก่อนการท าธุรกจิภายใต้การควบคุม
เดยีวกนั 

            (42,430)                 (9,809)                         -    

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ - สุทธิ               29,572                 387,144                116,397  

ปรับรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)    
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน                 3,780                       153                        879  
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) 
ลดลง 

                 
53,835  

              (19,196)                (42,269) 

กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง             (10,880)                    8,908                  49,515  
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง                 1,709                (18,291)                  (1,521) 
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

            (48,012)               (67,751)                  (5,347) 

กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)               44,377                (23,220)                  (2,761) 
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย               71,029                   70,885                109,604  
กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(กลบัรำยกำร) 

              13,263              (241,206)                       345  

กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน (กลบัรำยกำร)             (30,454)                      403                   (3,429) 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึน 

                2,842                     (781)                     (726) 

กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร)             (79,765)               (18,373)                    7,392  
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (กลบั
รำยกำร) 

              (1,886)                    (503)                    1,379  

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำ
เทียบเรือ 

            509,928                         -                            -    

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

                2,160                       (56)                  (2,604) 

กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี           (258,290)                        -                            -    
กำรปรับปรุงกลบัรำยกำรค่ำผลประโยชน์ตอบแทนคำ้งจ่ำย
และหน้ีสินตำมสญัญำร่วมด ำเนินงำน 

          (250,665)                        -                            -    

กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรกูย้มื                   (39)                      107                   (1,591) 
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) - ตดั
จ ำหน่ำยทรัพยสิ์นเลิกใชง้ำน 

                       -                           -                       3,591  
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กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) รำยไดจ้ำก
กำรยกหน้ีสินจำกกำรฟ้องร้อง 

                       -                  (18,539)                         -    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน               52,504                   59,684                228,854  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของ
กิจกำรอ่ืน 

                       -                           -    
                  

50,786  
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำร
อ่ืน 

                       -                           -                 (252,561) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์               (2,195)                 (9,304)                (22,758) 
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์                      31                         57                  23,436  
เงินสดรับดอกเบ้ียรับ                     39                       195                     1,592  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน               (2,125)                 (9,052)              (199,505) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
รับจำกกำรเพ่ิมทุนของบริษทั             340,000                         -                            -    
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย                        -                           -                        (879) 
จ่ำยช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร           (378,984)                        -                            -    

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ             (38,984)                        -                        (879) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ               11,395                   50,632                  28,470  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี               15,884                   33,316                  83,948  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี              27,279                   83,948                112,418  
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
บริษัท เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
                              ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2559 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)    
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.84 2.37 3.85 
 อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.23 1.48 3.29 
 อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.14 0.27 1.52 
 อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ) 18.07 6.71 5.42 
 ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 19.93 53.64 66.44 
 อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 6.87 5.59 8.06 
 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 52.41 64.39 44.65 
 อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี (เท่ำ) 16.97 14.47 15.03 
 ระยะเวลำช ำระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 21.22 24.88 23.96 
 Cash Cycle (Days) 51.12 93.15 87.13 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIOS) 
 อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 21.52% 26.31% 26.11% 
 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 8.53% 11.07% 17.18% 
 อตัรำก ำไรอ่ืน (%)    
 อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 59.10% 52.65% 121.00% 
 อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 6.32% 38.77% 19.50% 
 อตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (%) (59.19%) 91.33% 25.10% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS) 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 12.38% 53.75% 10.74% 
 อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร (%) 109.35% 126.50% 41.39% 
 อตัรำกำรหมุนเวยีนสินทรัพย ์(เท่ำ) 1.66 1.37 1.01 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIOS) 
 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่ำ) 2.96 0.36 0.21 
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 16.86 432.20 372.61 
 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 9.80 6.31 9.68 
 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั 
   

  
หน่วย: ล้านบาท 

 
2560 2559 2558 

สินทรัพยร์วม 59.37 61.56 87.00 

หน้ีสินรวม 63.77 62.99 83.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (4.41) (1.43) 4.00 

รำยไดร้วม 0.70 0.18 282.00 

ก าไรสุทธิ (2.97) (5.72) (257.00) 

มูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (บำท) (0.06) (0.02) 0.06 
 

14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั 
ในปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2560 ไดมี้

มติท่ีส ำคญัดงัน้ี : 
1) มีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวจ้ำก

เดิมหุน้ละ 0.50 บำท เป็นหุน้ละ 1.25 บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้สำมญั
จดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวนเดิม 2,719.58 ลำ้นหุน้ เป็นหุน้สำมญัจดทะเบียนและหุน้สำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้ 1,087.83 
ลำ้นหุน้ โดยใชว้ธีิกำรค ำนวณ คือ อตัรำหุน้เดิม 2.5 เป็น 1 หุน้ใหม่ ซ่ึงในกรณีท่ีมีเศษหุน้เหลือจำกกำรค ำนวณกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวด้งักล่ำวใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่ำวข้ึนเป็นหน่ึงหุน้เตม็ โดยคุณณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ของบริษทัและตกลงเป็นผูเ้กล่ียหุน้ ซ่ึงจะไดรั้บหุน้เป็นจ ำนวนนอ้ยลงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีบริษทั ปัดข้ึนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ี
ถูกปัดเศษหุน้ดงักล่ำว  

2) มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทั จ ำนวน 543.92 ลำ้นบำท จำกทุนจด
ทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้เดิมจ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ใหม่
จ ำนวน 815.87 ลำ้นบำท โดยจะด ำเนินกำรภำยหลงัจำกด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทัเป็นหุน้ละ 1.25 
บำท และเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุ้นสำมญัจดทะเบียนและหุ้นสำมญัจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทัเป็นจ ำนวน 1,087.83 ลำ้น
หุ้นแลว้เสร็จ โดยกำรลดมูลค่ำหุ้นจำกเดิมหุ้นละ 1.25 บำท เป็นหุ้นละ 0.75 บำทเพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวก้บักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 
2560 

ในปี 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ปี 2559 บริษทัไดล้งนำมในสญัญำโอนกิจกำร
บำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงมีคุณณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี(ผูถื้อหุน้และกรรมกำร/
ผูบ้ริหำรของบริษทั) เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำดงักล่ำวบริษทัไดรั้บธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑป์ระเภท
แอมโมเนีย และ แอมโมเนียมไฮดรอกไซดแ์ละสินทรัพยเ์ฉพำะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ถงัใชบ้รรจุก๊ำซแอมโมเนียพร้อม
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ลูกคำ้ และสญัญำทำงกำรคำ้พร้อมใบอนุญำตทั้งหมดท่ีเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำร จำกบริษทั เคมีคลัส์ 
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แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 282.90 ลำ้นบำท กำรโอนกิจกำรคร้ังน้ีเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร
ควบคุมเดียวกนั (Business Combination under Common Control) โดยมีส่วนต่ำงระหวำ่งตน้ทุนกำรรวมธุรกิจกบัมูลค่ำสุทธิ
ตำมบญัชีของกิจกำรท่ีรับโอนจ ำนวนรวม 255.26 ลำ้นบำท ผลต่ำงดงักล่ำวถือเป็น “ส่วนต ่ำจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร
ควบคุมเดียวกนั” ท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 

ดงันั้น งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะ
ของบริษัทส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ ได้มีกำรปรับปรุงโดยรวมรำยกำร
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัเสมือนวำ่มีกำรรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

จุดประสงค์ในกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในธุรกิจกำรน ำเขำ้ 
และจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนียของบริษทัไดอ้ยำ่งครบวงจร เพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรท ำตลำดของบริษทั รวมถึงขยำย
ฐำนกำรค้ำไปยงัเคมีภัณฑ์อ่ืนได้อีกในอนำคต  อีกทั้ งยงัเป็นกำรเพ่ิมรำยได้และผลตอบแทนอย่ำงต่อเน่ือง บริษัทได้
ด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพื่อกิจกำรดงักล่ำวจ ำนวน 1,768.11 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
282.90 ลำ้นบำท เป็นกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนดงักล่ำว 

หลงัจำกนั้นบริษทัยงัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ซ่ึง
ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำก 8,498.70 ลำ้นหุน้ เป็น 2,719.58 ลำ้นหุน้  

ส่วนบริษทัย่อย ยงัคงอยูใ่นช่วงถูกพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดตำมค ำสั่งของศำลลม้ละลำย จึงยงัไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจ
ปกติไดต้ั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มำ  ท ำให้บริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ในขณะท่ีมีตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยตำมสัญญำ 
อีกทั้งในเดือนมีนำคม 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องของบริษทัยอ่ยในกำรโตแ้ยง้ค ำสั่งเจำ้พนักงำนพิทกัษ์
ทรัพย ์ท ำให้สัญญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยได้
ส้ินสุดลง ปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัในมูลค่ำของสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นๆใน
งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงในระหวำ่งปีบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือมูลค่ำ 510 ลำ้นบำทออก
จำกบญัชีแลว้ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ 218.19 ลำ้นบำท โดย
แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 214.69 ลำ้นบำท ลดลง 182.31 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.92 เม่ือเทียบกบั
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีก่อน 397.00 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร
เท่ำกบั 1,101.01 ลำ้นบำท ลดลง 77.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.52  เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยแบ่งรำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภณัฑเ์คมี 990.67 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 123.17 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14.20 และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 110.34 ลำ้นบำท 
ลดลง 46.17 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 29.50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560  พบวำ่บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยลดลง แต่มีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำใหมี้ก ำไรขั้นตน้
ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 47.08 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 30.43 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกบริษทัมีก ำไรจำกกำร
ขำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เม่ือเทียบกบัปี 2559 อยำ่งไรก็ตำมบริษทัมีก ำไรจำกกำรให้บริกำรลดลง 29.02 
ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัก ำไรของปีท่ีผำ่นมำสืบเน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรท่ีลดลง 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ บริษทัและบริษทัย่อย มีก ำไรสุทธิ 
403.24 ลำ้นบำท โดยแบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 397.00 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 316.72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
394.52 เม่ือเทียบกบัก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีก่อน 80.28 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำก
กำรขำยและบริกำรเท่ำกบั 1,024.01 ลำ้นบำท ลดลง 137.20 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.81  เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดย
แบ่งรำยได้จำกำรขำยผลิตภัณฑ์เคมี 867.50 ล้ำนบำท ลดลง 151.37 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14.86 และรำยได้จำกกำร
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ให้บริกำร 156.51 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 14.18 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559  
พบวำ่ บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง แต่มีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำ
ให้มีก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 60.81 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 38.33 ซ่ึงเป็นผลมำจำกบริษทัมีก ำไร
จำกกำรขำยแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน 51.70 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพ่ิมข้ึน 3.83 ลำ้นบำท ก ำไรจำก
กำรขำยกรดก ำมะถนัเพ่ิมข้ึน 5.28 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปี 2558 นอกจำกน้ียงัมีก ำไรจำกกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน 17.15 ลำ้น
บำทเม่ือเทียบกบัก ำไรของปีท่ีผำ่นมำ กอรปกบับริษทัมีกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระดว้ยวธีิกำรประเมิน
รำคำแบบวธีิมูลค่ำ ณ ปัจจุบนั ภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยบญัชีของบริษทัท ำใหต้อ้งบนัทึกกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น จ ำนวน 244.24 ลำ้นบำทในปี 2559 

ดงันั้น สำมำรถสรุปรำยกำรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

รายได้จากการขายและบริการ 
 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,101.01 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 77.00 ลำ้น

บำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.52 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,024.01 ลำ้นบำท 
เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 123.17 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.20  รำยไดจ้ำกกำร
ขำยกรดก ำมะถนัเพ่ิมข้ึนประมำณ 140.16 ลำ้นบำท หรือ สูงข้ึนร้อยละ 55.35  โดยปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถนั
สูงข้ึน 84,398 ตนั เม่ือเทียบกบังวดปี 2559  ส่วนรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลดลง 46.17 ลำ้นบำท หรือ ลดลงร้อยละ 
29.50 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกรำยไดค้่ำผำ่นท่ำของบริษทัเร่ิมลดลงตั้งแตป่ลำยไตรมำสท่ี 2 ของ
ปี 2560 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,024.01 ลำ้นบำท ลดลง 137.19 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.81 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 1,161.20 ลำ้นบำท 
เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 151.37 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.86 เน่ืองจำกรำคำขำย
เฉล่ียของกรดก ำมะถนัลดลงอยำ่งมำกตำมรำคำในตลำดโลกเม่ือเทียบกบัปีก่อน นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมี
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 156.51 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 14.18 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัรำยไดข้องปี
ก่อน ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจ ำนวนเงิน 142.34 ลำ้นบำท 

ต้นทุนขายและบริการ 
 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวนเงิน 813.51 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 58.94 ลำ้นบำท หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.81  จำกปีก่อน  อยำ่งไรก็ตำมก ำไรขั้นตน้รวมของบริษทั มีจ ำนวนเงิน 287.50 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
18.06 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.70 แสดงไดเ้ป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ท่ี 26.11% เทียบกบั 26.31% ในงวดปี 2559  
ยอดเงินก ำไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำมีผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของผลิตภณัฑเ์คมีโดยเฉพำะใน
ส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย ตน้ทุนขำยของผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน 76.09 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.67 สืบเน่ือง
จำกปริมำณยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑเ์คมี เช่น กรดก ำมะถนั และ แอมโมเนีย เม่ือพิจำรณำอตัรำก ำไรขั้นตน้
ของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีในงวดเดียวกนัแลว้ มีอตัรำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำ คือ 20.37% เม่ือเทียบกบั 17.83% ของ
ปี 2559 ส่วนตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรไดล้ดลง 17.15 ลำ้นบำท หรือ ลดลงร้อยละ 41.03 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีผล
สืบเน่ืองจำกรำยไดค้่ำบริกำรท่ีลดลง ทั้งน้ีจะเห็นวำ่ก ำไรขั้นตน้ของกำรใหบ้ริกำร ยงัคงมีอตัรำท่ีเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 
คือ 77.68% เม่ือเทียบกบั 73.31% ของปี 2559  

   ในปี 2559 ตน้ทุนขำยและบริกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ ำนวน 754.57 ลำ้นบำท ลดลง 156.71 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 17.20 จำกจ ำนวนเงิน 911.28 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกมีตน้ทุนขำยผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 
147.45 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.14 เป็นผลจำกปริมำณขำยแอมโมเนียลดลง รวมถึงรำคำของกรดก ำมะถนั
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และแอมโมเนียในตลำดโลกลดลง นอกจำกนั้นยงัมีตน้ทุนบริกำร 41.78 ลำ้นบำท ลดลง 9.26 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.14 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เป็นผลใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรขั้นตน้ 269.44 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 19.51 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.81 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรขั้นตน้เพียง 249.93 ลำ้นบำท 

รายได้อืน่ 
 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้นเป็นจ ำนวนเงิน 27.23 ลำ้นบำท แสดงรวมเป็นรำยไดอ่ื้นท่ีลดลง 266.07 

ลำ้นบำท หรือ ลดลงร้อยละ 90.71 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำกในปี 2559 บริษทัมีกำรกลบัรำยกำร
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นเป็นจ ำนวนเงิน 244.23 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวนเงิน 
24.90 ลำ้นบำท และมีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 18.54 ลำ้นบำท 

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 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้น 293.30 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีฟ้องร้องของธนำคำรแห่งหน่ึง 
18.54 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 244.23 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
จ ำนวน 24.90 ลำ้นบำท และกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อตน้ทุนกำรเคล่ือนยำ้ยยิปซั่มจ ำนวน 0.25 ลำ้นบำท จึงท ำให้
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 621.35 ลำ้นบำท ลดลง 562.74 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.72 จำก
ก ำไร 836.47 ลำ้นบำทของปี 2558 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยรวมเป็นจ ำนวนเงิน 198.83 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 33.04 ลำ้นบำท หรือ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 19.93 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (ไม่รวมค่ำเส่ือม
รำคำจำกทรัพยสิ์นใชง้ำนไม่เต็มพ้ืนท่ีให้บริกำร) ไดใ้นอตัรำท่ีดีกวำ่งวดเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ เม่ือเทียบกบัรำยได้
รวม คือ คิดเป็นร้อยละ11.88 ต่อรำยไดร้วม เทียบกบั 12.14 ของปีก่อน  อน่ึงในปี 2560 น้ี บริษทั ไดมี้กำรปันส่วนค่ำ
เส่ือมรำคำจำกทรัพยสิ์นใชง้ำนไม่เตม็พ้ืนท่ีใหบ้ริกำร ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร เพ่ือให้มี
ควำมสมัพนัธ์กบัทรัพยสิ์นท่ีมีและใชง้ำนอยูอ่ยำ่งเหมำะสม 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่ำใชจ่้ำยรวม 165.79 ลำ้นบำท ลดลง 598.69 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 78.31 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 124.03 ลำ้นบำท  ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยโรงงำนหยุดผลิต 94.93 
ลำ้นบำท ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินทุนระยะยำวอ่ืน 0.30 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรใชป้ระโยชน์ท่ำเทียบเรือ 
0.02 ลำ้นบำทและตน้ทุนทำงกำรเงิน 5.12 ลำ้นบำท ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรก่อนภำษีเงินได ้396.95 
ลำ้นบำท 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

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

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.29 ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 403.24 ลำ้นบำท หรือ 
คิดเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (ปรับปรุงใหม่) 0.3997 บำทต่อหุน้ 
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ความสามารถในการท าก าไร 

 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 26.11  แต่ยอดเงินก ำไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึนจำกปีท่ีผำ่นมำมี
ผลมำจำกควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพำะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ (ปรับปรุงใหม่) ร้อยละ 26.31 เน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยลดลง แต่มีก ำไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำให้มี
ก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 21.52 เน่ืองจำกในปี 2558 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 ปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ 5.42 เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  66 วนั  
ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 8.06  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย 45 วนั  บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ 10.74 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ 6.71 เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  54 วนั  
ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 5.59  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย  64 วนั  บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ 53.75 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

 ปี 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำกบั 3.85 เท่ำ เพ่ิมข้ึนประมำณ  1.48 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 
2559 ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 66 วนั  ระยะเวลำขำยสินคำ้ 45 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 24 วนั ส่งผลให้
มี Cash Cycle ประมำณ 87 วนั  ในปี 2560 บริษทัมีก ำไรจำก กำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรม
กำรด ำเนินงำน 228.85 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.21 
เท่ำ ลดลง 0.15 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2559 และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 372.61 เท่ำ  

 ปี 2559 หำกพิจำรณำถึงสภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนสภำพ
คล่องในปี 2559 เท่ำกบั 2.37 เท่ำ เพ่ิมข้ึนประมำณ 1.53 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2558ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 54 
วนั  ระยะเวลำขำยสินคำ้ 64 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 25 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมำณ 93 วนั เน่ืองจำกใน
ปี 2559 บริษทัไดมี้กำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึน จึงมี
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน (ปรับปรุงใหม่) 59.68 ลำ้นบำท 
นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 0.36 เท่ำ ลดลง 2.60 เท่ำเม่ือเทียบกบั
ปี 2558 และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 432.20 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 415.34  เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกปี 
2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถเพ่ิมทุนมำช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บกำรปลด
หน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคำ้งช ำระ 

ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,159.46 ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 200.51 
ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้ 958.95 ลำ้นบำท  หรือ มูลค่ำหุน้ตำมบญัชีคิดเป็น 0.88 บำทต่อหุน้ และ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,024.61  ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 273.87 ลำ้นบำท ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิ 750.75 
ลำ้นบำท หรือมูลค่ำหุน้สุทธิ 0.69 บำทต่อหุน้ ซ่ึงมีสำระส ำคญัดงัน้ี 
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 ในปี 2560 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 0.13 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 13.16 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน
แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 209.30 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 57.95  ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทุน
ชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน 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 ส่วน
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงสุทธิ 74.45 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.12 ซ่ึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงสุทธิ 
ประกอบดว้ย สินทรัพยถ์ำวร-สุทธิ ลดลง 111.27 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 18.43 เน่ืองจำกกำรขำยและตดัจ ำหน่ำยใน
ระหวำ่งปี 2560 ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้กำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 34.54 ลำ้นบำท 

 ในปี 2559 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 553.08  ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 117.29 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกเป็นผล
จำกกำรซ้ือและรับโอนสินทรัพยบ์ำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั และ มีกำรตี
รำคำสินทรัพยเ์พ่ิมโดยผูป้ระเมินอิสระภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นนโยบำยบัญชีของบริษทั ทั้ งน้ีสินทรัพยท่ี์
เพ่ิมข้ึนแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 116.57 ลำ้นบำท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 436.51 ลำ้นบำท 
หรือ คิดเป็นร้อยละ 47.66 และ 192.33 ตำมล ำดบั  

 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 200.51 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 147.98 ลำ้น
บำท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 52.53 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ลดลงจ ำนวน 73.36 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 25.84 
เม่ือเทียบกบัปี 2559 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนลดลง 6.07 ลำ้นบำท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.98 หน้ีสินภำษี
เงินไดร้อตดับญัชีลดลง 63.25 ลำ้นบำท 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลคำ่เท่ำกบั 273.87 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 152.47 ลำ้น
บำท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 121.40 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ลดลงจ ำนวน 78.54 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.28 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559 ไม่ตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยตำมสญัญำกบั กนอ.ของบริษทัยอ่ย อีกทั้งมี
กำรบนัทึกหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 49.37 ลำ้นบำท 

 ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 958.95 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 208.20 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 27.73  เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 959.69 ลำ้นบำท และ เม่ือเดือนมิถุนำยน 
2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวแ้ละจ ำนวนหุน้ของบริษทั จำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท เป็นมูลค่ำหุน้
ละ 1.25 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำกเดิม 2,719.58 ลำ้นหุน้ เป็น 1,087.83 ลำ้นหุน้ และ เม่ือเดือน
กนัยำยน 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุน้ละ 1.25 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.75 บำท ท ำ
ใหทุ้นจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ใหม่เป็นจ ำนวนเงิน 815.87 ลำ้นบำท ลดทุนเพือ่ชดเชยผลขำดทุน
สะสมของบริษทั  งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  ท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจ ำนวนเท่ำกบั 958.95 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นมูลค่ำตำมบญัชีหุน้ละ 0.88 บำท 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 750.98 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 632.58 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 534.26  เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 118.40 ลำ้นบำทและ เม่ือเดือนมิถุนำยน 
2559 บริษทัมีกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,768.11 ลำ้นหุน้ ในรำคำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.16 บำท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 282.90 ลำ้นบำท และด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เป็น จ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท โดย
แบ่งเป็น 8,498.70 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.16 บำท ต่อมำบริษทัไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำก
เดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำกเดิม 8,498.70 ลำ้นหุน้ 
เป็น 2,719.58 ลำ้นหุน้ และ งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 



ส่วนท่ี 3-14                                      
   บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 

 
 

2559  ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัมีจ ำนวนเท่ำกบั 750.98 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นมูลค่ำตำมบญัชี (ปรับปรุงใหม่) หุน้ละ 0.69 บำท 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบการด าเนินงานในอนาคต 

หลกัทรัพยข์องบริษัทถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีแก้ไขกำรด ำเนินงำนไม่ได้ภำยในก ำหนด ( Non-Performing Group: 
NPG)  ปัจจุบนัอยูใ่นระยะท่ี 3 ซ่ึงไดค้รบก ำหนดเม่ือวนัท่ี 10  มีนำคม 2557 และไดรั้บกำรผอ่นผนัขยำยเวลำใหแ้กไ้ข
เหตุแห่งกำรเพิกถอนมำอีก 3  ปี คือ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
ตำมล ำดับ โดย ตลำดหลกัทรัพยมี์หนังสือแจง้ขอให้บริษทัเร่งด ำเนินกำรให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนโดยเร็ว 
ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ทั้ งน้ีบริษทัมีควำมพร้อมและประสงค์ยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนโดยใช้งบกำรเงิน
ประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือ
เอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำต่อตลำดหลกัทรัพย ์

ปัจจุบนั บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑก์ำรขอพน้เหตุเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน จึงมี
หนงัสือถึงตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขอพน้เหตุเพิกถอนจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและกลบัเขำ้ซ้ือขำยในตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และอยูใ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรยื่น
ค ำขอพน้เหตุเพิกถอนไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ 

หำกบริษทัไม่สำมำรถแกไ้ขใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนไดท้ำงตลำดหลกัทรัพยอ์ำจไม่ผอ่นผนัขยำยเวลำใหแ้กไ้ข
เหตุแห่งกำรเพิกถอนอีกแลว้ ซ่ึงจะท ำให้หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกถอนออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 



                                                  
                                                                                                                                                                      

บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 



                    ส่วนท่ี 4-1                                      
           บริษทั เอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2560 
     

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษทั

ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือ ไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สำระส ำคญั นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ 

 

(1)  งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ระหว่ำงกำล ได้
แสดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 

(2)   บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจวำ่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่ำงถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดงักล่ำว 

 

(3)   บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 27 กนัยำยน 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั
ของระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ย 

 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมำยให้กรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือช่ือก ำกบัไว ้บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้” 

     ช่ือ               ต ำแหน่ง                   ลำยมือช่ือ 

 

1.  นำยณฐัภพ  รัตนสุวรรณทว ี     รองประธำนกรรมกำร              ................................................... 
 

2.  นำยศุภกิจ    ดุลยพิชช์ กรรมกำร                                .................................................. 
 
 

 

     ช่ือ               ต ำแหน่ง                   ลำยมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอ ำนำจ นำงบงกช รุ่งกรไพศำล   รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรเงินและบริหำร     ....................................... 
 
 
 



                                                                      
         บริษทั เอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลปรรจจ ำรี 2560 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-1 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

  
 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 1  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-2 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมบริษทัและเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1.นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ 
-  ประธานกรรมการ และ  
กรรมการอิสระ 

-  กรรมการบริหารความเส่ียง 

68 -  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

   Advance course in Management Development 
Programme, Westpac College 

-  ปริญญาโท บริการธุรกิจ Southeastern 
Oklahoma State University  

- 2552–ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการ 
  
 

- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี
-  รองประธานกรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
-  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
    ผกูพนับริษทัฯ 
-  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

60 -  ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
   Directors Accreditation Program28/2004 
   Director Certification Program53/2004 
   Financial Statement for Directors 17/2005 

55.84 2549-ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการและ 
   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

-   บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ จ ากดั 
-  บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์จ ากดั 
-  บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก  
    (ประเทศไทย) จ ากดั 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-3 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
2558 -2560  
2538 -2560 
2555 -2560 

 
2556 -2559 

 

 
 
 
 
 
- กรรมการ 
-  ประธานกรรมการและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 

-  บริษทั ลิควดิแก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
-  บริษทั รุ่งนที จ ากดั 
-  บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั 
-  บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั 
-  บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จากดั (เดิมช่ือ บจ.
เอ เอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 

-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

3. นายศุภกจิ ดุลยพชิช์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

73 -  ปริญญาตรี คณะพณิชศาสตร์และการบญัชี 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปรีญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
   Directors Accreditation Program 66/2007 

- ปัจจุบนั 
2556-2558 

 

-  ขา้ราชการบ านาญ 
-   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

 -  กรมศุลกากร 
-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-4 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

4. นายยงยศ  ปาละนิติเสนา 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

70 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- MBAดา้นการจดัการ 
  Central State University, Oklahoma USA 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
  Directors Accreditation Program 42/2005 

- ปัจจุบนั 
 
 
 
   

   
    2556-2558 

- กรรมการ       
-  ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ 
-  ท่ีปรึกษา 
 
- กรรมการและ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

-  บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
-  บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จ ากดั 
-  บริษทั STAKE INTERNATIONAL      
    BANGKOK จ ากดั 
-  บริษทั ภทัรเฮา้ส์ แอนด ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั  
   (มหาชน) 
- บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

5. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 
- กรรมการ 
-  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 -  ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร หลกัสูตร
การจดัการดุษฎีนิพนธ์บณัฑิต      มหาวทิยาลยั
ราชภฎัสวนดุสิต 

-  ปริญญาโท สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีสิทธ์ิประกอบ
วชิาชีพสอบบญัชีเลขท่ี 3733 

-  ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2556-ปัจจุบนั 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2553-2556 
 
 

2550-2558 
 

2547-2556 
 

2547-2556 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการบริหาร 
-  ประธานกรรมการสรรหาแล
พิจารณาค่าผลตอบแทน 

 -  กรรมการตรวจสอบ  
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 
-  กรรมการ  

-  บริษทั เอเอม็ซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  
-  บริษทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 
-  บริษทั เฮลซ์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
 
-  บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน)  
-  กองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลงั 
- บริษทั ศูนยก์ารไดย้นิดีเมด จ ากดั 
 
- บริษทั ดุสิตเมด จ ากดั  



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-5 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 -  ปริญญาตรีบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
หลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์ส าหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธพ.รุ่นท่ี 3) 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT รุ่นท่ี 7) 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน 
(วพน.รุ่นท่ี 4) 

-  หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ภพผ. รุ่นท่ี 2) 

-  หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดบัสูง (พตส. รุ่นท่ี 4) 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงาน
พฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 2) 

-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ. รุ่นท่ี 1) 

-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554)  

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 11)    

 
 

-  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-6 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

-  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
(ปปร.รุ่นท่ี 10) 

-  English for Academic and Research 
Communication The University of Queensland, 
Australia  

-  ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
DAP 28/2004 
DCP 53/2005, ACP 5/2005 
Director Diploma Examination 18/2005 
(Fellow Member) 
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 
Chartered Director Class 
Improving the Quality of Financial Report 
5/2007 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-7 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

6. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

57 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.01 2558-ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2554-2558 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการ 

- บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
- บริษทั เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทั ส านกังาน วรัชญไ์พศาล จ ากดั 
- บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ากดั 

7. นางบงกช รุ่งกรไพศาล 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
   ผกูพนับริษทัฯ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ดา้นการเงินและบริหาร 

55 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
-  Directors Accreditation Program 28/2004 
-  Company Secretary Program 74/2016 
-  Director Certification Program รุ่นท่ี 147/2011 
-  Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 
13/2011 
-  Advance Audit Committee Programs รุ่นท่ี 
12/2012 

0.01 2558-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  กลุ่มบริหารองคก์ร 
  กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-8 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

-  Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 35/2014 
- Audit Committee Program รุ่นท่ี 41/2012 
- Monitoring Fraud Risk Management รุ่นท่ี 
8/2012 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting  
รุ่นท่ี 16/2012 

- Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 
13/2012 

- Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management รุ่นท่ี 13/2012 

- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 
13/2014 

 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

2556 -2559 
2556 -2558 

 
2539 -2558 

 
 
 
 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหารและประธาน   
  เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  กลุ่มการเงินและบริหารองคก์ร 
  กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 

-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
-  บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด 

จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั ไทยเฮิร์บเรสซีพี จ  ากดั 
-  บริษทั ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ  

บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ จ ากดั 
-  บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์จ ากดั 
-  บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-9 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
- บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 

    2556-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั เทคนอร์ จ ากดั 
    2552-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั เอลเทค พาวเวอร์ จ  ากดั 
    2535-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั ส านกังานวรัชญไ์พศาล จ ากดั 
    2554-2558 - กรรมการ -  บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ากดั 

8. นายกจิจา  สมัญญาหิรัญ 
 -  กรรมการ 
 - กรรมการบริหาร 
 -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
      สายบริหารองคก์ร 

59 - บญัชีบณัฑิต 
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
  Directors Accreditation Program112/2014 
  Company Secretary Program 10/2005 

- ปัจจุบนั 
 
2556 -2558 

 
2550-2558 

 

-  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
   ทรัพยากรบุคคลองคก์ร 
- กรรมการ 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย
การเงินและบริหาร 

- กลุ่มบริษทั SC GROUP 
 
-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

9. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้น
แผนและพฒันาธุรกิจ 

35 - ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง 
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
  Directors Accreditation Program 132/2016 

0.01 2557 -ปัจจุบนั 
 
 
2557 -ปัจจุบนั 
 
 
 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  สายพฒันาธุรกิจ และการร่วมทุน 
   
- กรรมการ 
 
 
 

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



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-10 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2557 -2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 

- บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จกัด 
- บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ดอกร์ยาร์ด 
จ ากดั 

- บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั พี เคอาร์โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั สตราทิจิค พอร์ทลิงค ์จ  ากดั 
- บริษทั ลิควดิ แก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
- บริษทั ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวร์ิค จ ากดั 
- บริษทั เอน็ พี มารีน จ ากดั 

10. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

68 - Ph.D.(Journalism) เนน้ส่ือสารการเมือง 
  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 
- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดี 

- ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 

-  ประธานกรรมการ 
-  รักษาการคณบดีวทิยาลยัการ
จดัการ ม.พะเยา วทิยาเขต
กรุงเทพ 

 

-  หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่ 
-  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพะเยา วทิยาเขต
กรุงเทพ 

 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-11 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

องักฤษและภาษาต่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

11.นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

56 -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- 2531 -ปัจจุบนั 
 

2552 -ปัจจุบนั 
 
2552 -ปัจจุบนั 

 
2554 -ปัจจุบนั 

 
2554 -ปัจจุบนั 

 
2556 -ปัจจุบนั 
2556 -ปัจจุบนั 
2557 -ปัจจุบนั 
2558 -ปัจจุบนั 
2554 -2556 
2552 -2556 

 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
- กรรมการศูนยเ์พ่ิมศกัยภาพใน 
  การแข่งขนั 
- ท่ีปรึกษา 
 
- คณะกรรมการจริยธรรมใน 
  งานวจิยั 
- คณะกรรมการบริหาร 
 
- นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 
- ผูป้ระนีประนอม 
- กรรมการสภาสถาบนั 
- ผูพ้ิพากษาสมทบ 
- อุปนายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 
- กรรมการหน่วยบ่มเพาะ 
  วสิาหกิจ 

-  บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) จ ากดั 
-  บริษทั โตโยตา้ ชยัรัชการ จ ากดั 
-  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
-  คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหา

ศาสตร์ 
- มหาวทิยาลยัหัวเฉียว 
 
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลกรุงเทพ 
- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 
- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-12 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

12. นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

55 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

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 
Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 
หลกัสูตร Training the Trainer from Anti-
Money Laundering office 
หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 1 

- 2557 –ปัจจุบนั 
 

2552 -ปัจจุบนั 
 
 
 
 

- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
ภายในและเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

- บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั สมาชิก  
 
 
 

13.  นางศรินทิพย์  กติติวงศ์โสภณ   
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  สายการเงินและส านกักรรมการ 

55 -  การจดัการมหาบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัมหิดล 
-  พาณิชยศาสตร์บณัฑิต 

0.01 2557-ปัจจุบนั 
 
 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานจดัหาและประกนัภยั 
  (มารีน) 

- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 
 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-13 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

-  เลขานุการบริษทั 
 

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  บริหารธุรกิจบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
  Company Secretary Program 73/2016 

2551-ปัจจุบนั 
2558 -2559 

 
2554 -2558 
2556 -2558 

 
2555 -2556 

- ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
บญัชีและการเงิน 
- ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานประกนัภยั (มารีน) 

- บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษทั บี จิสติกส์ จ  ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 
บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน)) 

- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 

14.  นายชัยยศ อุ่นพนัธ์วาท   
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  สายการคา้ และปฏิบติัการ 

53 - ศูนยฝึ์กพาณิชยน์าว ีกรมเจา้ท่า ฝ่ายช่างกลเรือ      - 2560-ปัจจุบนั 
 

2557 -2558 
 

2555 -2557 
 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายงานปฏิบติัการเรือแก็ส    

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายงานมารีน    

-  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย
งานมารีน และออฟชอร์                

- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง 
 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 

15.  นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  สายบญัชี และสารสนเทศ 

 

51 - ปริญญาโท วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ   คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี สาขาระบบสารสนเทศทางบญัชี 
(AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิา
กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- 2560-ปัจจุบนั 
 
 

2558-2559 
 

2550-2558 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
สายงานบญัชีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายฝ่ายบญัชีและ
การเงิน  

-  กรรมการฝ่ายการเงิน  

- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
 

-  บริษทั ว ีเอส กรุ๊ป จ ากดั 
 
- บริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  บริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-14 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

-  กรรมการ  
  

 

2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 ทะเบียนกรรมการ 
 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
 ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและ

สาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 



 
 

                                                                                  เอกสารแนบ 1-15 

     บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
   

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร  

รายช่ือ บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
NFC RBT C&A SCC SCGL SCM NPM SCOS NPML SPL SCGH NPML PKR SCA SENA TINDY 

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี // X X X  X X  X X X X / / / X X 

นายยงยศ ปาละนิตเิสนา // /               

นางบงกช รุ่งกรไพศาล // +  / / + / /  /  / /  / / / / 

นายกจิจา  สมญัญาหิรัญ // +      +          

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี // +  / / / /  / / / / / / / / / 

นางศรินทพิย์ กติตวิงศ์โสภณ + +    +           

นายชัยยศ อุ่นพนัธ์ุวาท +          +      

นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ +     +           
         หมายเหตุ   +  = ผูบ้ริหาร     /  = กรรมการ    //  = กรรมการบริหาร      X   = ประธานกรรมการ 

NFC = บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) NPML = บริษทั เอน็ พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
RBT = บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั SPL = บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
C&A = บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั SCGH = บริษทั เอส ซี  กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
SCC = บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ากดั SCA = บริษทั เอส ซี ออโต ้จ ากดั 

SCGL = บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ากดั NPML = บริษทั เอน็ พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
SCM = บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั PKR = บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จ ากดั 
NPM = บริษทั เอน็ พี มารีนจ ากดั SENA    = บริษทั ซีนา ออฟชอร์ จ ากดั 

SCOS = บริษทัเอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั TINDY    = บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
  

 



 เอกสารแนบ 2-1                                                                                          
              บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เอกสารแนบ 2-2                                                                                          
              บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือระยองจ ากดั 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี X 

2                นายราเจนดรา ดลัพทั คิมเมสรา  

3 นางบงกช 
(ปัจจุบนัเปล่ียนนามสกุล 

รัศมไีพศาล 
เป็น รุ่งกรไพศาล) 

 

4 นายยงยศ ปาละนิตเิสนา  

5 นายสุรพงษ์ การสุวรรณ  

6 เรือตรีปรีชา เพช็รวงศ์  

 7  นางเยาวด ี นาคะตะ  

 
หมายเหตุ     / =   กรรมการ     X =  ประธานกรรมการ 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  เอกสารแนบ 3-1                                                                                                     
                                                                                               บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบัิติงานของบริษัท (Compliance) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  เอกสารแนบ 3-2                                                                                                     
                                                                                               บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
 

 

3.รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 

3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1.  นางสาววราภรณ์  อทิธิธ ารง 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

58 -  การบริหารและการจดัการมหาบณัฑิต      
    มหาวทิยาลยัรังสิต 
-  สถิติศาสตร์บณัฑิต 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  หลกัสูตรเชิงปฏิบติัการ 
    ผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit 

Committee ไดอ้ยา่งไร สภาวชิาชีพบญัชี 

- ธ.ค. 2558-ปัจจุบนั 
ม.ค.2549-พ.ย.2558 

 

- ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ผจก.ฝ่ายการเงิน 
 

- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ไทยพฟัอุตสาหกรรม จ ากดั 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1.1  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
1.2  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
1.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
1.4 พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



  เอกสารแนบ 3-3                                                                                                     
                                                                                               บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560 

 
 

 

1.5  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.6  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

1.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 
(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

1.8  มีอ านาจวา่จา้งท่ีปรึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาใหค้วามเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 
1.9  มีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขา้ร่วมประชุมหรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.10 สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัในกรณีมีการเปล่ียนแปลง  หรือเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

ทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 
1.11 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานระบบใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ   
2. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานและการรายงาน วา่ไดมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบติัท่ีวางไว ้รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพยสิ์น รวมถึงการทดสอบวา่ทรัพยสิ์นนั้นมีอยูจ่ริง และมีการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคก์ร เพื่อพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5. สอบทานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการประมวลผลขอ้มูลไดถู้กตอ้ง และมีการเก็บรักษาขอ้มูลอยา่งปลอดภยั  
6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน วา่ไดมี้การพิจารณาและด าเนินการอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
7. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร 
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3.2 หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิัตงิาน 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1.  นายขวญัชัย อาภายะธรรม 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการ 
 

46 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การจดัการ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การบญัชี 
    มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- มี.ค. 2560-ปัจจุบนั 
2556-2559 
2553-2556 

- ผูจ้ดัการฝ่ายส านกักรรมการ 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

- บริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
- กลุ่มบริษทั เอสซี กรุ๊ป 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ : 
หวัหนา้งานก ากบัดูแลปฏิบติังานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของ

หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
(Compliance policy) โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนกังานทัว่
ทั้งองคก์รตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานใหต้ระหนกัวา่พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
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เอกสารแนบ 4 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์น 

 

-ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 5 

รายละเอยีดอืน่ ๆ 

 

-ไม่ม ี- 
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