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                    ส่วนท่ี 1-1                                      
         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 
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1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบกจิการ 

บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”)  เร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกใชช่ื้อวำ่ บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2525 (ภำยใตโ้ครงกำรปุ๋ยแห่งชำติของทำงภำครัฐบำล) โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งภำครัฐ
และภำคเอกชนเพ่ือท ำกำรผลิตปุ๋ยเชิงประกอบ เพ่ือทดแทนกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ มีท่ีตั้งของโครงกำรอยูท่ี่
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุดจงัหวดัระยอง และมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  

ต่อมำในเดือนมกรำคม 2536 บริษทัไดเ้ร่ิมจ ำหน่ำยปุ๋ยเขำ้สู่ตลำดโดยกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีส ำเร็จรูปมำจ ำหน่ำย
ภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ “ปุ๋ยแห่งชำติ” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงฐำนกำรตลำดในระยะแรกก่อนท่ีบริษทัจะท ำกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยจำกโรงงำนของบริษทั บริษทัไดย้ื่นเร่ืองต่อกระทรวงพำณิชยเ์พ่ือขอเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 2,250 ลำ้นบำท 
เป็น 4,000 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2538 และไดแ้ปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนโดยใชช่ื้อว่ำ บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ 
จ ำกดั (มหำชน) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บเขำ้เป็นสมำชิกตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหำคม 2539 

ในปี 2540 บริษทัไดป้ระสบปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรลดค่ำเงินบำทและต่อเน่ืองกบั
สภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำซ่ึงเป็นปัญหำกบัทุกประเทศทัว่โลกนบัแต่ปี 2541 เป็นตน้มำ บริษทัไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงโรงงำนในปี 
2538 และมีก ำหนดกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จในเดือนเมษำยน 2540 แต่ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงล่ำชำ้ ไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้
ตำมก ำหนดสัญญำ จนกระทัง่รัฐบำลประกำศลดค่ำเงินบำท มีผลกระทบต่อตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน
ก่อให้เกิดผลขำดทุนในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง จนกระทัง่ตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของศำลลม้ละลำย
กลำงในปี 2546  

ในปี 2547 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทุนและปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมท่ีก ำหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
ซ่ึงนำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ไดเ้ขำ้มำถือหุน้ของบริษทั และถือไดว้ำ่เป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ณ เวลำ
นั้น   ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำงทุนและโครงสร้ำงหน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจำก “บริษทั ปุ๋ยแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)” 
เป็น “บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)”  ส่งผลใหก้ำรฟ้ืนฟกิูจกำรเป็นผลส ำเร็จในเดือนกนัยำยน 2547  

ในปี 2548 บริษทัประสบปัญหำเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยเคมีช ำรุดทรุดโทรมมำก ผลิตสินคำ้ออกมำมีคุณภำพ
ไม่สม ่ำเสมอ ขำดเงินทุนหมุนเวียนในกำรลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจักรหลัก ท ำให้บริษทัตอ้งหยุดผลิตปุ๋ยเคมีจำก
เคร่ืองจกัรหลกัเป็นกำรชัว่ครำวในช่วงตน้ปี 2549 และตอ้งเขำ้สู่กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรอีกคร้ังหน่ึงในปี 2551  

 วนัท่ี 28 มกรำคม 2552 ศำลล้มละลำยกลำงได้มีค  ำสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจกำรของ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด 
(มหำชน) และแต่งตั้งบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูท้  ำแผนฟ้ืนฟูกิจกำร อยำ่งไรก็ตำม มีเจำ้หน้ีบำงรำยยืน่
ค  ำร้องคดัคำ้นค ำสัง่ศำลลม้ละลำยกลำงไปยงัศำลฎีกำ 

วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2553 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจกำร และแต่งตั้ งบริษทัเป็น
ผูบ้ริหำรแผน ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงทุนดว้ยกำรลดมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำก 1 บำทต่อหุ้น เหลือ 0.16 บำทต่อหุน้ 
และช ำระหน้ีดว้ยกำรแปลงหน้ีเป็นทุนกบัเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 2  เจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 3 และเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 4  ช ำระหน้ีบำงส่วนตำม
แผนฟ้ืนฟกิูจกำรใหก้บัเจำ้หน้ีกลุ่มต่ำงๆดงัท่ีก ำหนดในแผน 

วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำมีค ำสั่งยกค ำร้องฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัตำมท่ีเจำ้หน้ีบำงรำยไดย้ื่นค ำร้อง
คดัคำ้นไปยงัศำลฎีกำตั้งแต่ปี 2552  

ในเดือนธนัวำคม 2558 บริษทัไดข้ำยหุน้เพ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวนเงิน 340,000,000 บำท เพื่อ
น ำเงินมำช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ีตำมขอ้ตกลงกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี ท ำใหทุ้นช ำระแลว้ของบริษทัเปล่ียนเป็น 
1,076,894,322.40 บำท  
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ใน 2559 บริษทัได้ออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด เพ่ือช ำระเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอน
กิจกำรบำงส่วนแก่ บริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั (“C&A”) และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ช ำระแลว้เพ่ิมเติม 282,896,997.60 บำท ท ำใหทุ้นช ำระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359,791,320 บำท พร้อมกนัน้ียงัไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้จำกเดิมหุน้ละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ในเดือนมิถุนำยน 2559 

 1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
จำกเดิมท่ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีจำกวตัถุดิบขั้นพ้ืนฐำน จะปรับเปล่ียนเป็นกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีมำจ ำหน่ำยและ

ผลิตปุ๋ยเคมีแบบคลุกเคลำ้ (Bulk Blending Fertilizer)  รวมถึงเป็นผูน้ ำเขำ้เคมีภณัฑ์ คือ แอมโมเนีย (Ammonia) และ
กรดก ำมะถนั ( Sulfuric Acid) มำจ ำหน่ำยในประเทศ พร้อมทั้งใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกส์และคลงัสินคำ้ 

บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 
1.1.1 การผลติและจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

1. กำรจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ำมะถนั  
2. กำรผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีส ำเร็จรูป รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยได ้

 1.1.2 การให้บริการ  
1. กำรใหบ้ริกำรคลงัสินคำ้ 
2. กำรใหบ้ริกำรท่ำเรือ 
3. กำรใหบ้ริกำรคลงัเก็บสินคำ้เหลว 
4. กำรใหบ้ริกำรลำนประกอบ หรือร้ือถอนโครงสร้ำงเหลก็ และระบบท่อ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
ในช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง โครงสร้ำงกำร

ถือหุน้ กำรจดักำรและกำรประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 วนัท่ี 10 มีนำคม 2554 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย( “ตลำดหลกัทรัพย ์ / SET” ) ได้แจ้ง

ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีแก้ไขกำรด ำเนินงำนไม่ได้ภำยในก ำหนด ( Non-
Performing Group : NPG) ระยะท่ี 1 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2554 บริษทัในฐำนะผูถื้อหุ้นใหญ่ของ บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั (“บริษทั
ย่อย”)ได้ยื่นฟ้อง กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ”) ฐำนควำมผิดละเมิด เรียก
ค่ำเสียหำยในกรณีท่ี กนอ.บอกเลิกสัญญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือ กบับริษทัย่อย
พร้อมทั้งแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยส่งมอบกำรครอบครองพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือ  

 วนัท่ี 12 มีนำคม 2555 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยู่
ในกลุ่มท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด ( Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 2 

  วนัท่ี 21-29 มิถุนำยน 2555 บริษทัในฐำนะผูบ้ริหำรแผนไดด้ ำเนินกำรตีโอนสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน
จ ำนวน 5 แปลงช ำระหน้ีใหก้บัเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 5 ตำมท่ีระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟกิูจกำร 

 วนัท่ี 2 สิงหำคม 2555 บรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องอนัเกิดจำกกำรค ้ำประกนั 
จ ำนอง จ ำน ำและสิทธิหรือภำระผกูพนัอ่ืนใดทั้งหมดใหก้บับรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทยตำมสญัญำ
โอนสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2555 ดงันั้นหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรและหุน้สำมญัในส่วนของ
บรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทยจึงถูกโอนสิทธิเรียกร้องไปยงับริษทั บริหำรสินทรัพยสุ์ขมุวทิ จ ำกดั 
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 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ไดอ้นุญำตให้ลูกคำ้ของบริษทั 
ท่ำเรือระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวระยะเวลำ 1 ปีเพ่ือแกไ้ข
ปัญหำควำมแออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุตำมนโยบำยของภำครัฐ 

 วนัท่ี 12 มีนำคม 2556 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ประกำศช่ือ NFC เป็นบริษทัท่ีอยู่
ในกลุ่มท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ซ่ึง
จะครบก ำหนดภำยในวนัท่ี 12 มีนำคม 2557 และบริษทัจะขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำร
เพิกถอนไปอีก 1 ปีตำมเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำให้ลูกคำ้ของ
บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ข
ปัญหำควำมแออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุด
วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2557 

 วนัท่ี 29 มกรำคม 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือแจง้มติกำรด ำเนินกำรของตลำด
หลกัทรัพยก์บับริษทัจดทะเบียนท่ีมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนระยะ
ท่ี 3 โดยแจง้ให้บริษทัยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนหรือค ำขอขยำยระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูกิจกำรเพ่ือ
แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2556 ฉบบัท่ีผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีรับอนุญำต รวมทั้ งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนับสนุนหรือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือใหต้ลำดหลกัทรัพยป์ระกอบกำรพิจำรณำค ำ
ขอภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 

 วนัท่ี 27 มีนำคม 2557 บริษทัไดส่้งหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟกิูจกำร เพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุ
อำจถูกเพิกถอน พร้อมน ำส่งรำยงำนของผูส้อบบัญชีรับอนุญำตและงบกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัย่อย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และแผนฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั โดยแจง้ว่ำ
บริษทัยงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย์
ก ำหนดได ้ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 แต่บริษทัมีคุณสมบติัครบถว้นตำมหลกัเกณฑก์ำรขอขยำย
ระยะเวลำกำรฟ้ืนฟกิูจกำรได ้

 วนัท่ี 4 เมษำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีหนงัสือแจง้กำรไม่ขยำยระยะเวลำกำร
ฟ้ืนฟกิูจกำรและกำรเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นวำ่งบ
กำรเงินรวมประจ ำปี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตยงัปรำกฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่ำต ่ำกวำ่ศูนยแ์ละปรำกฏผลขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 
รวมทั้งบริษทัไม่ไดเ้สนอแนวทำงแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนท่ีชดัเจน จึงมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น
ตำมเกณฑ์กำรขอขยำยระยะเวลำในกำรแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอน จึงจ ำเป็นต้องเสนอ
คณะกรรมกำรหลกัทรัพยพ์ิจำรณำเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อไป ทั้ งน้ี หำกบริษัทมีข้อเท็จจริงหรือเอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมีผลเปล่ียนแปลงกำร
ด ำเนินกำรของตลำดหลกัทรัพย ์ให้บริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงพร้อมน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต่อไป 
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 วนัท่ี 22 เมษำยน 2557 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำร เพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุอำจถูก
เพิกถอนอีกคร้ัง โดยช้ีแจงขอ้มูลเพ่ิมเติมถึงสำเหตุท่ียงัไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุ
เพิกถอนตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนดได ้แต่บริษทัไดใ้ชค้วำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีท่ี
จะแกไ้ขให้พน้เหตุแห่งกำรเพิกถอนตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย ์แต่ก็มีปัจจยัภำยนอกอ่ืน ๆ 
ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ีบริษทัไม่สำมำรถควบคุมได ้จึงท ำใหเ้กิดผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและ
ส่วนของผูถื้อหุ้นตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีค่ำต ่ำกว่ำศูนย ์
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัคำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินใหก้บับำงโครงกำรและ
มีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำร ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบ
กำรเงินรวมเป็นบวกประมำณไตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 น้ีจึงขอใหต้ลำดหลกัทรัพย ์ฯพิจำรณำอนุมติั
ขยำยระยะเวลำกำรฟ้ืนฟกิูจกำรใหบ้ริษทัอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขใหพ้น้เหตุอำจถูกเพิกถอน 

 วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2557 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอน
หุ้นสำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเห็นว่ำบริษทัมีแนวทำงและควำม
คืบหนำ้ในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอยำ่งชดัเจน รวมทั้งมีควำมตั้งใจและพยำยำมด ำเนินกำร
แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอยำ่งต่อเน่ือง จึงเห็นควรใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนจนถึง
วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 โดยตอ้งจดัท ำและน ำส่งรำยงำนควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุ
แห่งกำรเพิกถอนพร้อมน ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทุกไตรมำส และตอ้งยืน่ค  ำขอพน้เหตุ
เพิกถอนและน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนับสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 
มีนำคม 2558 

 วนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 บริษทัมีหนังสือแจง้ตลำดหลกัทรัพยรั์บทรำบกำรให้เวลำแกไ้ขเหตุแห่ง
กำรเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 วนัท่ี 15 ตุลำคม 2557 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดข้ยำยระยะเวลำใหลู้กคำ้ของบริษทั 
ท่ำเรือระยอง จ ำกดั มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทัเป็นกำรชัว่ครำวไปอีก 1 ปีเพ่ือแกไ้ขปัญหำ
ควำมแออดัของเรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดตำมนโยบำยของภำครัฐ ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2558 

 วนัท่ี 22 มกรำคม 2558 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรด ำเนินกำรของ SET กบับริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอน 
โดยแจง้ว่ำใกลค้รบก ำหนดระยะเวลำกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอนแลว้ โดยขอให้ยื่นค ำขอพน้เหตุเพิก
ถอนโดยแสดงเหตุผลหรือขอ้มูลสนับสนุนท่ีแสดงให้เห็นว่ำฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัพน้เหตุเพิกถอน พร้อมทั้งน ำส่งงบกำรเงินประจ ำปี 2557 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตให ้SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 น้ี 

 วนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2558 บริษทัยืน่ขอประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในส่วนของคลงัเก็บสินคำ้เหลว (Tank 
Farm) กบักำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2558 NFC ยื่นขอประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรลำนประกอบเหล็กและท่อ (Module 
Assembly Yard ) กบั กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
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 วนัท่ี 23 และ 30 มีนำคม 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไป
อีก 1 ปี  เน่ืองจำกบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำฟ้ืนฟูกิจกำรกบัศำลลม้ละลำย
กลำงไปอีก 1 ปี ดงันั้น จึงขอขยำยเวลำให้บริษทัในกำรแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึง
วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนฟ้ืนฟกิูจกำรและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

 วนัท่ี 8 เมษำยน 2558 ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้กำรด ำเนินกำรของ SET กบับริษทัจดทะเบียน
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินท่ีเขำ้ข่ำยอำจถูกเพิกถอนและใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุเพิกถอน 
โดยแจง้วำ่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดน้ ำเสนอตำมหนงัสือฉบบัวนัท่ี 23 มีนำคม และ  30 มีนำคม นั้นยงัไม่มี
ควำมชดัเจนท่ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวทำงด ำเนินกำรของบริษทัในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอน
ให้หมดไปได ้ SET จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อพิจำรณำเพิก
ถอนหุน้สำมญัของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีบริษทัมีขอ้เท็จจริงหรือเอกสำรหลกัฐำนเพ่ิมเติมท่ีอำจมี
ผลต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรของ SET ใหบ้ริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรให้ 
SET พิจำรณำภำยในวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 น้ี 

 วนัท่ี 29 เมษำยน 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยำยระยะเวลำกำรแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีกไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี เพ่ือช้ีแจงในประเด็น ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรของศำลและ
ระยะเวลำของกำรด ำเนินกำรของแผนธุรกิจกำรแกเ้หตุเพิกถอนกรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงควำมเห็น
ต่องบกำรเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2550-2557 และแผนกำรด ำเนินกำรของบริษทัเพื่อให้บริษทัมี
คุณสมบติัครบถว้นและสำมำรถขอพน้เหตุเพิกถอนและยำ้ยกลบัไปซ้ือขำยในหมวดปกติไดภ้ำยใน
วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 ตำมท่ีบริษทัขอขยำยเวลำ  

 วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2558 บริษทัน ำส่งขอ้มูลช้ีแจงเพ่ิมเติมให้กบัตลำดหลกัทรัพยเ์พ่ือเสนอควำม
คืบหนำ้ในดำ้นต่ำงๆ และแนวทำงแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นบวกและผลกำรด ำเนินงำนมีก ำไร
อยำ่งต่อเน่ือง 

 วนัท่ี 22 มิถุนำยน 2558 ทำงตลำดหลกัทรัพยข์อให้บริษทัช้ีแจงขอ้เท็จจริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำร
เพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งอีกคร้ัง ภำยในวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2558 

 วนัท่ี 23 มิถุนำยน 2558  กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดอ้นุญำตให้บริษทัสำมำรถใช้
ประโยชน์ท่ีดินตำมสัญญำเช่ำท่ีดินเพ่ือกำรอุตสำหกรรมประกอบกิจกำรอ่ืนๆเพ่ิมเติมตำมท่ีบริษทั
ยืน่ค  ำร้องขอประกอบกิจกำรนอกเหนือจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมีตำมวตัถุประสงคเ์ดิม 

 วนัที 7 กรกฎำคม 2558 บริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้นสำมญัของ
บริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังต่อ
ตลำดหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัจะปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุ้น
สำมญัพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำรฟ้ืนฟกิูจกำรของบริษทั 

 วนัท่ี 3 สิงหำคม 2558 ตลำดหลกัทรัพย ์แจง้ใหบ้ริษทัเร่งด ำเนินกำรใหมี้คุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอน
ภำยในเวลำท่ีตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด โดยขอใหบ้ริษทัตอ้งยื่นค ำขอพน้เหตุเพิกถอนและน ำส่งงบ
กำรเงินประจ ำปี 2558 ฉบบัท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือ
เอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำค ำขอดงักล่ำวของบริษทัเพ่ือใหต้ลำด
หลกัทรัพยใ์ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำค ำขอ ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 และขอใหบ้ริษทั
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ลงนำมรับทรำบและยินยอมปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรให้เวลำเพ่ิมเติมในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิก
ถอนฯ และน ำส่งกลบัไปยงัตลำดหลกัทรัพย ์ภำยในวนัท่ี 17 สิงหำคม 2558 

 วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2558 ศำลฎีกำไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทั ซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรท่ีเจำ้หน้ีบำงรำยไดย้ืน่ค  ำร้องคดัคำ้นค ำสัง่ศำลลม้ละลำยไปยงัศำลฎีกำตั้งแต่ปี 2552  

 วนัที 21 ธันวำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ำกดั ( Private Placement) จ ำนวน 340 ลำ้นบำท โดยออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,125,000,000 
หุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อหุ้น และอนุมติักำรจดัสรรหุ้นดงักล่ำวให้กบันกัลงทุนจ ำนวน 2 
รำยท่ียอมรับเง่ือนไขกำรเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ คือ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั จ ำนวน 
1,375,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 0.16  บำท และ นำยพิทยำกร เนำถำวร จ ำนวน 750,000,000 หุ้นใน
รำคำหุน้ละ 0.16   บำท 

 วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำว 340 ลำ้นบำทครบถว้น 
 วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ จ ำนวน 1,076,894,322.40 

บำท โดยแบ่งเป็น 6,730,589,515 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท 
 วนัท่ี 28 ธันวำคม 2558 และวนัท่ี 30 ธันวำคม 2558 บริษทัไดช้ ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเดิม

ใหก้บัเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5, กลุ่มท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนเจำ้หน้ีกลุ่มท่ี 3 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนประสำนงำนกับหน่วยงำนรัฐบำล นอกจำกน้ีหลงัจำกกำรช ำระหน้ี
ดงักล่ำวทำงบริษทัยงัคงมีหน้ีสินคงคำ้งบำงส่วนซ่ึงบริษทัฯไดต้กลงร่วมกบัเจำ้หน้ีว่ำบริษทัฯจะ
ช ำระหน้ีโดยวธีิกำรส่งมอบสินคำ้ และ/หรือ ใหบ้ริกำรต่อไปจนกวำ่จะเสร็จส้ิน 

 วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 เพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) จ ำนวน 282.90 ลำ้นบำท โดยออกเป็น

หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,768,106,235 หุ้น ในรำคำท่ีตรำไว ้0.16 บำทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมติักำร
จดัสรรหุ้นดงักล่ำวให้กบับริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั (“C&A”) 
เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ในกำรประกอบธุรกิจกำร
จดัจ ำหน่ำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

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

กำรจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ำก C&A  
 วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,768,106,235 หุน้ ในรำคำท่ีตรำ

ไว ้0.16 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลำ้นบำท และ ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนช ำระแลว้เป็น จ ำนวน 1,359,791,320 บำท โดยแบ่งเป็น 8,498,695,750 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.16 
บำท 

 วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นเปล่ียนแปลงจำกเดิม 8,498,695,750 หุ้น เป็น 
2,719,582,640 หุน้ 
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 วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2559 กำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณ
ทวี และ C&A ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันไดส้ิ้นสุดลง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรซ้ือมีจ ำนวนรวม
ทั้งส้ิน 2,731,344 หุน้ ส่งผลใหโ้ครงสร้ำงผูถื้อหุน้หลงักำรเพ่ิมทุน เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)

โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น

% % %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ *ไดข้ายออกไปให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยอ่ืนตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ตามแบบ 246-2

** ไดโ้อนไปให้ บริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ากดั

***หลงัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กับ บจก.เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย)

****ผู้ ท าค าเสนอซือ้ คือ นายณัฐภพ รัตนสวุรรณทวี และ บจก.เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย)

หน่วย : หุน้ / บาท

แบบ 56-1

รำยช่ือผู้ถือหุ้น

จ ำนวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 58 (รำคำพำร์ 0.16 บำท)

หลัง Tender Offer****

ณ 5 ต.ค. 59 (รำคำพำร์ 0.50 บำท)

จ ำนวนหุ้น

หลังจดัสรร*** 

ณ 30 ม.ิย. 59 (รำคำพำร์ 0.50 บำท)

จ ำนวนหุ้น
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษทัมีบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคำ้ 

โดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทั  มีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี ผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มบริษทั เอส ซี และ บริษทั เคมี

คลัส์ แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทั เอส ซี  เช่นกนั  
 บริษทัไดพ้ึ่งพำและท ำธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่  ดงัน้ี 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 
บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ บริษทัยอ่ยและมีกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบก มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั บริหำรสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ำกดั สถำบนักำรเงิน ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) สถำบนักำรเงิน ผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก  (ประเทศไทย) จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั บริกำรท่ำเทียบเรือจดัเกบ็สินคำ้บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงบกและทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงทะเลและทะเลชำยฝ่ัง มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั อุตสำหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ จ ำกดั ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตเช้ือเพลิงจำกผลิตภณัฑ์

พลอยไดจ้ำกอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั  
 

บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั    
(เดิม คือ บริษทั เอเอม็ที - เอสซี (ประเทศไทย) จ ำกดั) 

บริกำรทำงโลจิสติกส์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 

บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จ ำกดั ประกอบกิจกำรขนส่งสินคำ้ระหวำ่ง  ประเทศทำงทะเล บริษทัร่วมของบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ซีน่ำ ออฟชอร์ จ ำกดั บริกำรขนส่งทำงน ้ำ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั บริกำรคลงัก๊ำซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั บำงปะกง เทอร์มินอล จ ำกดั (มหำชน) ใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือและรับฝำกสินคำ้ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั น ำเขำ้และส่งออกสินคำ้ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ ำกดั 
บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกดั  

 ใหบ้ริกำรต่อเรือและซ่อมเรือ 
บริกำรขนส่งทำงน ้ำก๊ำซปิโตรเคมีเหลว 

มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
มีผูถื้อหุน้และกรรมกำร/ผูบ้ริหำรร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
 

83.25% 

บริษทั ท่ำเรือ ระยอง จ ำกดั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้  

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

      2.1.1 การผลติและจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 
 1) การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 

บริษทัน ำเขำ้เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ำมะถนัมำจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ 
 แอมโมเนีย   ส ำหรับอุตสำหกรรมยอ้มผำ้ ยำ เสน้ใยสงัเครำะห์ พลำสติก ปุ๋ย อุตสำหกรรมอำหำรแช่แขง็ โรงกลัน่ 
น ้ำมนั และอุตสำหกรรมเคมี อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ โรงงำนผูผ้ลิตผงชูรส และ สำรท ำควำมเยน็ เป็นตน้ 
กรดก ามะถัน  ส ำหรับใชใ้น อุตสำหกรรมเหมืองแร่ อุตสำหกรรมปิโตรเคมี อุตสำหกรรมฟอกยอ้ม และ
กระบวนกำรบ ำบดัและปรับปรุงน ้ ำเสีย กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำประปำ น ้ ำยำท ำควำมสะอำดและ
แบตเตอร่ีส ำหรับยำนยนต ์เป็นตน้  

 

มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ
รายได้

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 867.50                 65.79     1,018.87             67.87     720.14 84.86

รายไดจ้ากการให้บริการ 159.13                 12.07     144.96                9.66       123.81 14.59

1,026.63              77.85     1,163.83             77.52     843.95 99.45

รายได้อื่น

รายไดอ่ื้น 5.36                     0.41       1.27                    0.08       2.40 0.28

รายไดจ้ากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 18.54                   1.41       -                     -         -                     -         

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                      -         305.24                20.33     -                     -         

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 23.66                   1.79       -                     -         -                     -         

กลบัรายการคา่เผ่ือตน้ทนุในการเคล่ือนยา้ยยิปซัม่ 0.25                     0.02       30.97                  2.06       -                     -         

ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่าและสินทรัพยถ์าวร 0.39 0.05

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 244.23                 18.52     -                     -         -                     -         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1.86 0.22

292.04                 22.15     337                     22.48     4.65 0.55

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

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

หมายเหตุ     เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใต้

            การควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

            และ 2557 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนว่ามีการรวมธุรกิจตัง้แต่แรก 

(ก่อนการควบรวมกจิการ)

(หน่วย : พันบาท)โครงสร้างรายได้ของบริษทั ปี 2557 - 2559 

2559
(ปรับปรุงใหม่)

รวมรายได้

รวมรายไดอ่ื้น

รวมรายได้

2558 2557
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 2) ปุ๋ ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
 บริษทัมีแผนท่ีจะจดัจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) 
ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ (Compounded Fertilizer) และแม่ปุ๋ย ทั้ งน้ี บริษทัจะด ำเนินกำรผลิตเฉพำะในส่วนของ
ปุ๋ยเคมีเชิงผสมเท่ำนั้น โดยในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเชิงประกอบนั้น บริษทัจะด ำเนินกำรน ำเขำ้มำจำก
ต่ำงประเทศเพ่ือจดัจ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ภำยในประเทศ โดยบริษทัจะจดัหำปุ๋ยเคมีจ ำหน่ำยให้ลูกคำ้ในสูตรท่ี
ตลำดตอ้งกำร เช่น 16-20-0, 16-16-8, 15-15-15 และ 18-46-0 ในเคร่ืองหมำยทำงกำรคำ้เช่นตรำปุ๋ยแห่งชำติ, 
ตรำสหกรณ์เป็นตน้ 
 ในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเชิงประกอบท่ีบริษทัจะน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเพ่ือจ ำหน่ำยนั้น (ซ้ือมำ
ขำยไป) บำงส่วนจะเป็นกำรขำยต่อไปยงัลูกคำ้โดยตรงโดยไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ และบำงส่วนบริษทัจะ
จดัท ำบรรจุภณัฑก่์อนจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ต่อไป 
 ทั้งน้ีมีผลิตภณัฑพ์ลอยได ้คือ ยิปซัม่ จำกกำรผลิตปุ๋ยเคมีเชิงประกอบในอดีต ไดถู้กจดัเก็บอยูบ่นพ้ืนท่ี
โรงงำนของบริษทัท่ีจงัหวดัระยอง โดยกำรใชย้ิปซั่มแบ่งไดเ้ป็น 2 ดำ้น คือ ดำ้นเกษตรกรรม (เพื่อเป็นสำร
ปรับปรุงดิน) และดำ้นอุตสำหกรรม (ส่วนใหญ่ใชใ้นอุตสำหกรรมวสัดุก่อสร้ำง) ในอดีตแหล่งยิปซั่มท่ีใช้
คือยปิซัม่ธรรมชำติ แต่ส ำหรับยปิซัม่ของบริษทั เป็นยปิซัม่ท่ีไดจ้ำกกำรผลิตกรดฟอสฟอริคนั้นมีตน้ทุนต ่ำกวำ่ 
จึงมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดำ้นรำคำสูงกวำ่ยปิซัม่ธรรมชำติในภำคกำรเกษตร 

      2.1.2 การให้บริการ 
               1) การให้บริการคลงัสินค้า 

 บริษทัมีพ้ืนท่ีในอำคำรคลงัสินคำ้ท่ียงัมีพ้ืนท่ีว่ำงอยู่ มำให้บริกำรกับลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ี
ดงักล่ำวในกำรกองเก็บสินคำ้ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยไดส่้วนเพ่ิมให้กบับริษทั โดยมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทั 
ไดแ้ก่ กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทนน ำเขำ้/ส่งออก ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ี
คลงัสินคำ้เพ่ือกำรน ำเขำ้และส่งออก 
2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ 
 สืบเน่ืองจำกบริษทัได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(“กนอ.”) ให้บริษทัสำมำรถน ำท่ำเทียบเรือของบริษทั ซ่ึงเป็นท่ำเทียบเรือเฉพำะกิจเพ่ือใชใ้นกิจกำรของบริษทั
เท่ำนั้น ใหบ้ริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั (RBT) เป็นกำรชัว่ครำวคร้ังละ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤศจิกำยน 2555 หรือจนกวำ่ กนอ. จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรท่ำเรือเองได ้เพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมแออดัของ
เรือสินคำ้ท่ีท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพดุตำมนโยบำยของภำครัฐ 
3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 
 บริษทัสำมำรถให้บริกำรคลงัเก็บสินคำ้เหลวให้กบักลุ่มลูกคำ้ เพื่อใชเ้ก็บเคมีภณัฑ ์รวมทั้งช่วยบริหำร
จดักำรปริมำณเคมีภณัฑใ์ห้เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยคลงัสินคำ้เหลวดงักล่ำวตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีของ
บริษทัและมีกำรขนถ่ำยสินคำ้ผำ่นทำงท่อขนส่งจำกบริเวณท่ำเทียบเรือขนถ่ำยไปยงัถงัจดัเก็บสินคำ้ โดยมีกลุ่ม
ของผลิตภณัฑท่ี์สำมำรถใหบ้ริกำรในกำรจดัเก็บ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (มีเทน, อีเทน, โปรเพน และบิวเทน) เช้ือเพลิง

เหลว(น ้ำมนัเบนซิน น ้ ำมนัดีเซล น ้ำมนัเคร่ืองบิน น ้ ำมนัเตำ น ้ ำมนัก๊ำด และยำงมะตอย) เป็นตน้ 
 กลุ่มท่ี 2 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์เช่น เอทิลีน แอมโมเนีย กรดซลัฟิวริก เมทำนอล โพรพิลีน เป็นตน้ 
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และมีกำรให้บริกำรในกำรขนถ่ำยจำกถงัจดัเก็บสินคำ้ (Liquid Storage Tank) ไปยงัเรือ รถบรรทุก 
รถไฟให้กบัลูกคำ้ รวมถึงทำงท่อไปยงัโรงงำนผลิตของกลุ่มลูกคำ้ในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมมำบตำ
พดุตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

 4) การให้บริการลานประกอบ หรือรื้อถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
 บริษทัมีแผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรน ำโครงสร้ำงเหลก็และระบบท่อของลูกคำ้ในอ่ำวไทย กลบัเขำ้มำก ำจดั
และน ำกลบัมำใช้ใหม่อย่ำงถูกตอ้งตำมขอ้บังคบัตำมกฎหมำยไทย ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของกรมเช้ือเพลิง
ธรรมชำติ กระทรวงพลงังำน ตลอดจนหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำร พบวำ่ โครงกำรน้ีจะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
      2.2.1 การผลติและจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 
 1) การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 

แอมโมเนียเป็นสำรเคมีพ้ืนฐำนท่ีมีประโยชน์อย่ำงมำกและมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยทั้ งในภำค
เกษตรกรรมซ่ึงจะใชแ้อมโมเนียในกำรผลิตปุ๋ย เช่น ปุ๋ยยเูรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท เป็นตน้ แต่ส ำหรับใน
ประเทศไทยไม่มีกำรผลิตแอมโมเนีย จึงตอ้งน ำเขำ้แอมโมเนียจำกต่ำงประเทศ ไม่มีกำรผลิตปุ๋ยจำกแอมโมเนีย
โดยตรง แอมโมเนียท่ีน ำเขำ้มำในประเทศจึงถูกใชเ้พื่อประโยชน์ทำงอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น กำรผลิตคำโปร
แลคตมั น ้ ำยำงขน้ ผงชูรส ท ำควำมเยน็ เป็นตน้  สืบเน่ืองมำจำกผูน้ ำเขำ้แอมโมเนียท่ีน ำเขำ้มำเพื่อเป็นวตัถุดิบ
ในขบวนกำรผลิต เร่ิมเปิดตลำดในกำรจ ำหน่ำยแอมโมเนียในประเทศ เพรำะมีถงัเก็บแอมโมเนียขนำดใหญ่
เพียงพอท่ีจะรองรับแอมโมเนียท่ีน ำเขำ้มำเป็นวตัถุดิบและแบ่งจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  ทั้งยงัท ำใหต้น้ทุนกำร
ด ำเนินงำนต ่ำลง จึงท ำใหส้ำมำรถแข่งขนัทำงดำ้นรำคำกบัผูจ้  ำหน่ำยรำยเดิมได ้ 

กรดก ำมะถนัเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐำนส ำหรับอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนหลำยประเภท เช่น ปุ๋ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี 
เยื่อกระดำษ สำรส้ม ยำง เป็นตน้ ในประเทศไทยสำมำรถแบ่งผูผ้ลิตตำมกรรมวิธีกำรผลิตออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ผลิตจำกกำรเผำก ำมะถนั และผลิตภณัฑ์พลอยไดใ้นอุตสำหกรรมถลุงแร่ กำรแข่งขนัในตลำด
ข้ึนอยูก่บัปริมำณกำรผลิตของผูผ้ลิตประเภทโรงถลุงแร่เป็นส ำคญั โดยหำกสำมำรถผลิตไดเ้ตม็ก ำลงักำรผลิต
แลว้จะท ำให ้เกิดภำวะสินคำ้ลน้ตลำด แต่ปัจจุบนัอุตสำหกรรมถลุงแร่ในประเทศไดช้ะลอตวั จึงตอ้งพ่ึงพำกำร
น ำเขำ้กรดก ำมะถนัจำกต่ำงประเทศเป็นหลกั ปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนมำจำกลูกคำ้ของบริษทัส่งออกไปขำยใน
ประเทศเพื่อนบำ้นดว้ย 

 2) ปุ๋ ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
 บริษัทมีแผนงำนด้ำนกำรตลำดและกำรขำย โดยท่ีกลุ่มเป้ำหมำยของบริษทั ได้แก่ ผูแ้ทนจ ำหน่ำย 

สหกรณ์ดำ้นกำรเกษตรต่ำงๆ หน่ำยงำนภำครัฐดำ้นกำรเกษตรต่ำงๆ เกษตร โรงงำนอุตสำหกรรม และโรงงำน
ผสมปุ๋ย  

 บริษัทจะเร่ิมด ำเนินกำรโดยกำรติดต่อกับกลุ่มผู ้แทนจ ำหน่ำยปุ๋ยและผู ้ซ้ือรำยใหญ่ พร้อมๆ กับ
ด ำเนินกำรจดัหำผูแ้ทนจ ำหน่ำยรำยใหม่ๆ  

 บริษทัจะพิจำรณำรำคำตลำดโลกและรำคำขำยของคู่แข่งเพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดรำคำขำย 
โดยจะมีกำรหกัส่วนลดเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในแต่ละช่วงเวลำและแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือเป็น
แรงจูงใจใหลู้กคำ้ซ้ือสินคำ้จำกบริษทั  
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ในปีท่ีผำ่นมำบริษทัสำมำรถขำยยปิซัม่ท่ีเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้จ ำนวนประมำณ 1,500 ตนัโดยบริษทัจะ
ด ำเนินกำรหำผูซ้ื้อยิปซั่มรำยอ่ืนต่อไปดว้ย อย่ำงไรก็ตำม อุปสรรคส ำคญัของกำรขำยยิปซั่มดงักล่ำว คือ ค่ำ
ขนส่งท่ีมีมูลค่ำค่อนขำ้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่ำของยิปซั่ม รวมถึงยิปซั่มดังกล่ำวน้ีอำจจะตอ้งมีกำร
ปรับปรุงคุณสมบติับำงประกำรเพื่อให้มีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมท่ีจะน ำไปใชป้ระโยชน์ในภำคอุตสำหกรรม
ต่อไปได ้

    2.2.2 การให้บริการ 
               1) การให้บริการคลงัสินค้า 

 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทัไดแ้ก่ กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทนน ำเขำ้/
ส่งออก ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคำ้เพ่ือกำรน ำเขำ้และส่งออก ทั้งน้ี บริษทัคำดกำรณ์วำ่ ยงัมีลูกคำ้รำย
อ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัอีก ท่ีจะให้ควำมสนใจกบับริกำรคลงัสินคำ้ของบริษทั บริษทัจะคิด
รำคำค่ำบริกำรคลงัเก็บสินคำ้ตำมพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนจริง ทั้งน้ีอตัรำค่ำบริกำรจะปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม
ของสภำวะตลำด ณ ขณะนั้น เป็นตน้  

2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ  
ท่ำเทียบเรือของบริษทัสำมำรถใหบ้ริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้เดิมของ บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ซ่ึงเป็นลูกคำ้

ท่ีอยู่ในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด และเป็นสินคำ้ประเภทเทกอง เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้น  
เหล็กแผ่นรีดเยน็ชนิดมว้น  เหล็กเอชบีม (H-BEAM) เป็นตน้ โดยสำมำรถด ำเนินกำรบริกำรเป็นกำรชัว่ครำว
คร้ังละ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2555 หรือจนกวำ่ กนอ. จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรท่ำเรือเองได ้ 

3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 
กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของบริษทัได้แก่ กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจประเภทโลจิสติกส์ และบริษทัตวัแทน

น ำเขำ้/ส่งออก ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคำ้เหลวเพ่ือกำรน ำเขำ้และส่งออก และจุดประสงคเ์พ่ือเป็น
คลงัสต๊อกสินคำ้ให้กบับริษทัลูกคำ้ ทั้ งน้ีบริษทัจะคิดรำคำค่ำบริกำรคลงัเก็บสินคำ้ตำมพ้ืนท่ีกำรใชง้ำนจริง 
โดยอตัรำค่ำบริกำรจะเป็นไปตำมมูลค่ำท่ีตกลงกนัในสญัญำซ้ือขำยระยะยำวกบัทำงลูกคำ้แต่ละรำย 

4) การให้บริการลานประกอบ หรือรื้อถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
ในตลำดยงัไม่มีคู่แข่งท่ีท ำธุรกิจน้ี ซ่ึงถือเป็นโอกำสท่ีดีเน่ืองจำกธุรกิจน้ีสนบัสนุนนโยบำยของภำครัฐ 

“ไทยแลนด ์4.0” 

2.3 การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 
      2.3.1 การผลติและจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ 

 1) การจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนียและกรดก ามะถัน 
 บริษทัน ำเขำ้แอมโมเนียและกรดก ำมะถนัมำจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ในประเทศ รวมถึงใหบ้ริกำรล ำเลียงขน
ถ่ำยสินคำ้ทำงท่อและถงัเก็บบรรจุภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้ดว้ย 

 2) ปุ๋ ยเคมสี าเร็จรูป รวมถึงผลติภัณฑ์พลอยได้ 
  ในส่วนของแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเชิงประกอบท่ีบริษทัจะน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศเป็นหลกั แต่ในดำ้นกำรจดัหำ
วตัถุดิบของบริษทันั้นจะจดัหำมำจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ข้ึนอยูก่บัปริมำณวตัถุดิบและค่ำใชจ่้ำยในกำรสั่งซ้ือ
ในแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตหลำยรำยเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรขำดแคลนวตัถุดิบ
และเพื่อใหไ้ดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภำพในรำคำท่ีเหมำะสม  
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 ในส่วนยิปซั่มท่ีเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้จำกกำรผลิตปุ๋ยเชิงประกอบในอดีต ซ่ึงถูกจดัเก็บอยูบ่นพ้ืนท่ี
โรงงำนของบริษัทท่ีจังหวดัระยอง บริษัทสำมำรถน ำออกจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำทั้ งภำคเกษตรกรรมและ
ภำคอุตสำหกรรม 

     2.3.2 การให้บริการ 
1) การให้บริการคลงัสินค้า 

บริษทัน ำพ้ืนท่ีในอำคำรคลงัสินคำ้ท่ียงัมีพ้ืนท่ีว่ำงอยู่มำให้บริกำรกบัลูกคำ้ท่ีมีควำมตอ้งกำรใช้พ้ืนท่ี
ดงักล่ำวในกำรกองเก็บสินคำ้ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยไดส่้วนเพ่ิมใหก้บับริษทั 
2) การให้บริการท่าเทยีบเรือ  

บริษทัยงัสำมำรถใชท่้ำเทียบเรือของบริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือรองรับและใหบ้ริกำรแก่กลุ่มลูกคำ้ของ
บริษัท ท่ำเรือระยอง จ ำกัด (RBT) โดยสำมำรถด ำเนินกำรบริกำรเป็นกำรชั่วครำวคร้ังละ 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
พฤศจิกำยน 2555 หรือจนกวำ่ กนอ. จะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรท่ำเรือเองได ้ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยไดส่้วนเพ่ิมให้แก่
บริษทั  
 3) การให้บริการคลงัเกบ็สินค้าเหลว 

บริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และคลังสินค้ำเหลวกับลูกค้ำท่ีมีควำมต้องกำรใช้พ้ืนท่ี
คลงัสินคำ้เหลวเพ่ือกำรน ำเขำ้และส่งออก หรือใชเ้พื่อเป็นคลงัเก็บสตอ๊กสินคำ้ใหก้บับริษทัลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำง
รำยไดห้ลกัเพ่ิมเติมใหก้บับริษทัในอีกทำงหน่ึง 
 4) การให้บริการลานประกอบ หรือรื้อถอนโครงสร้างเหลก็ และระบบท่อ 
  บริษทัมีแผนท่ีจะใหบ้ริกำรลำนประกอบหรือร้ือถอนโครงสร้ำงเหล็กและระบบท่อ ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรและเตรียมแผนงำนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว หำกไดรั้บอนุญำตจำก
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
แผนการลงทุนในอนาคต  
 บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรลงทุน โดยมี
จุดมุ่งหมำยส ำคญัเพ่ือให้กำรลงทุนต่ำงๆ เกิดศกัยภำพสูงสุด ทั้งในดำ้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่โครงกำรท่ีลงทุน กำร
บริหำรควำมเส่ียง และ สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของบริษทัในแต่ละช่วงระยะเวลำตำมท่ีไดก้ ำหนดไว ้ทั้งน้ี
บริษทัไดท้ ำกำรศึกษำวเิครำะห์เก่ียวกบัปัจจยัและควำมเส่ียงในกำรลงทุนในแง่มุมต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอตำมสภำวกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรเมืองท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เพ่ือควำมยืดหยุน่ในกำรประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจในกำรลงทุน
และปรับแผนกำรลงทุน อีกทั้งทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัส ำหรับกำรขยำยกำรลงทุน โดยพิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยหลกัท่ีมี
ศกัยภำพและควำมเหมำะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและเป้ำหมำยท่ีบริษทัไดต้ั้งไว ้โดยท ำ
กำรวิเครำะห์ปัจจยัต่ำงๆในกำรลงทุน อำทิเช่น ศกัยภำพของผลิตภณัฑห์รือกำรให้บริกำร ปัจจยัทำงกำรจดักำรระบบซพั
พลำยเชน กำรสร้ำงประโยชน์ร่วมกับภำครัฐ ควำมเส่ียงในดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้ งควำม
ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั  
 ส ำหรับปี 2560 บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) มีกำรด ำเนินกำรบริหำรกำรลงทุนท่ีส ำคญั ในกำรลงทุน
โครงกำรคลงัจดัเก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีในพ้ืนท่ีบริษทั จำกสำเหตุท่ีอุตสำหกรรมส่งออกใชว้ตัถุดิบพ้ืนฐำน
จำกปิโตรเคมีและในปัจจุบนัปริมำณควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเลียมยงัคงขยำยตวัต่อเน่ืองไปพร้อมกบักำรขยำยตวั
ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภำคเช่นกนั ถือเป็นโอกำสท่ีดีเน่ืองจำกกำรผลิตในประเทศ ยงัคงมีปริมำณจ ำกดั ท ำให้
คำดกำรณ์วำ่จะมีกำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีเพ่ิมมำกข้ึน บริษทัเองมีศกัยภำพท่ีจะรองรับควำมตอ้งกำร
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กำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของลูกคำ้ ทั้ งในดำ้นท ำเลท่ีตั้งซ่ึงอยูใ่นแหล่งอุตสำหกรรมผลิตปิโตรเคมีท่ี
ส ำคญัของประเทศ (นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จ. ระยอง) ซ่ึงมีท่ำเรือท่ีสำมำรถรองรับเรือบรรทุกสินคำ้เหลว พ้ืนท่ี
ดำ้นหลงัท่ำเรือในกำรสร้ำงคลงัจดัเก็บและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัมีแผนท่ีจะคดัเลือกพฒันำ
โครงกำรท่ีมีศกัยภำพและควำมเหมำะสมในกำรลงทุนเท่ำนั้น 
 แผนกำรลงทุนของ บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ดงักล่ำวขำ้งตน้ มีแหล่งเงินลงทุนหลกัท่ีประเมินวำ่จะ
สำมำรถน ำมำใชใ้นกำรลงทุนตำมแผนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงจะมำจำกแหล่งเงินทุนของผูถื้อหุ้นรวมถึงกำรก่อหน้ีระยะยำว 
โดยท่ีแผนกำรลงทุนขำ้งตน้เป็นแผนกำรลงทุนของ บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) เท่ำนั้น 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
 บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัรู้ในกำรเสริมสร้ำงเร่ืองกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง
ใหแ้ก่พนกังำนทุกระดบัในองคก์ร เพรำะทีมงำนเช่ือมัน่วำ่กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีจะท ำใหอ้งคก์ร
สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้นอกจำกน้ีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรช่วยมอง
หำโอกำสทำงธุรกิจและกำรตดัสินใจในกำรลงทุนด ำเนินธุรกิจใหม่ๆ อีกดว้ย เพื่อน ำกรอบควำมคิดบริหำรควำมเส่ียงมำใช้
ให้เห็นผลในทำงปฏิบติัท่ีจะสำมำรถครอบคลุมทั้งแนวด่ิงและแนวนอน ทั้งน้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำรท่ีลงทุน
และกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำน จำกแนวทำงท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้นั้นจะน ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัองคก์ร ผู ้
ถือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ รวมถึงท ำให ้บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถเติบโตและแข่งขนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน 
ทั้งน้ี ทำงคณะกรรมกำรบริหำรไดเ้ห็นชอบในควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 4 ดำ้นท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและแผนกำร
ลงทุนในอนำคตของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกจิ 
  3.1.1 ความเส่ียงจากข้อจ ากดัของสัญญาเช่าทีด่นิระยะยาว 

 บริษทัไดเ้ช่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุจำก กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี  หรือธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บควำมยนิยอมจำก กนอ. โดยในปี พ.ศ. 2565 สญัญำเช่ำ
พ้ืนท่ีดงักล่ำวจะหมดอำยลุง อยำ่งไรก็ตำมในสญัญำเดิมระบุใหบ้ริษทัสำมำรถขอขยำยเวลำในกำรเช่ำกบัทำง กนอ. 
ต่อไปไดอี้กเป็นระยะเวลำ 20 ปี แต่บริษทัมีควำมเส่ียงในเร่ืองมูลค่ำสญัญำเช่ำฉบบัใหม่ท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อ
ตน้ทุนค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยท่ีทำง กนอ. ขอเรียกเก็บในอตัรำท่ีสูงข้ึนหรือเท่ำกบัผูเ้ช่ำรำยอ่ืนท่ีจ่ำยจริงในปัจจุบนั ทั้งน้ี
บริษทัจะด ำเนินกำรเจรจำเง่ือนไขและรำยละเอียดในกำรต่อสญัญำฉบบัใหม่กบัทำง กนอ. อยำ่งรัดกมุต่อไป  

              3.1.2 ความเส่ียงจากราคาวตัถุดบิส าคญัหรือเคมภีณัฑ์ผนัแปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก 
บริษทัด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้เคมีภณัฑต์่ำงๆ เขำ้มำขำยใหก้บัลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศ โดย

วตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑมี์ลกัษณะเป็นสินคำ้โภคภณัฑ ์(Commodity) ซ่ึงจะมีควำมผนัแปรไปตำมรำคำซ้ือขำยใน
ตลำดโลกในแต่ละช่วงเวลำท่ีแตกต่ำงกนั   หำกในช่วงใดท่ีเกิดภำวะสินคำ้ขำดแคลน หรือมีควำมตอ้งกำรใชใ้นตลำด
มำก ก็จะเกิดกำรแข่งขนัสูง  ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงหลกัท่ีสำมำรถส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอ่ผลประกอบกำร
บริษทัไดอ้ยำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญั ปัจจุบนัรำคำซ้ือขำยวตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลำดโลกมีควำมผนัผวนและ
เคล่ือนไหวเร็ว บริษทัจึงบริหำรควำมเส่ียงโดยก ำหนดโครงสร้ำงรำคำขำยท่ีค ำนึงถึงรำคำเคมีภณัฑใ์นตลำดโลกและ
ควำมตอ้งกำรสินคำ้ในประเทศรวมถึงตน้ทุนในกำรซ้ืออตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้เพื่อใหค้รอบคลุมผลกระทบจำก
ควำมเส่ียงจำกรำคำวตัถุดิบส ำคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลำดโลกท่ีมีควำมผนัแปรสูง อีกทั้งบริษทัยงัตอ้งบริหำรสินคำ้
คงเหลือใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละเดือนเพ่ือใหก้ำรก ำหนดรำคำขำยสินคำ้และตน้ทุนขำยอยู่
ในงวดบญัชีเดียวกนั    
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 3.1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่และน้อยราย 
ในปี 2559 บริษทัขำยเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนียและกรดก ำมะถนัใหก้บัลูกคำ้รำยใหญ่เพียงไม่ก่ีรำย และคงมี

ลูกคำ้บำงรำยท่ีไม่ไดท้ ำสญัญำระยะยำวในกำรซ้ือขำย บริษทัจึงมีควำมเส่ียงหำกลูกคำ้ไม่ซ้ือสินคำ้ของบริษทัเพ่ือ
น ำไปเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตหรือท ำตลำดขำยปลีก ดงันั้นบริษทัไดบ้ริหำรจดักำรควำมเส่ียงโดยกำรท ำสญัญำระยะ
ยำวหรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือขำยสินคำ้เคมีภณัฑก์บัทำงลูกคำ้ท่ีบริษทัตอ้งลงทุนในวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรขนถ่ำย
และกระจำยสินคำ้ในมูลค่ำท่ีสูง รวมถึงพฒันำมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้
เพื่อใหลู้กคำ้พึงพอใจ ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถรักษำลูกคำ้รำยใหญ่ไวไ้ด ้นอกจำกน้ีบริษทัไดข้ยำยฐำนลูกคำ้ใหมี้จ ำนวน
มำกข้ึนเพ่ือช่วยลดปัญหำในกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใหญ่นอ้ยรำย โดยเฉพำะส ำหรับกำรขำยแอมโมเนียในปัจจุบนัท่ี
บริษทัเป็นผูข้ำยแอมโมเนียแก่ลูกคำ้ขั้นปลำยดว้ยตนเอง ส่วนกรดก ำมะถนับริษทัขำยใหก้บัลูกคำ้รำยใหญ่เพียง 1 
รำย ท่ีมีควำมพร้อมดำ้นกำรเงินและมีศกัยภำพในกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ โดยเป็นคูค่ำ้ท่ีดีกบับริษทัมำนำน
มำกกวำ่ 9 ปี และในปี 2560 บริษทัมีแผนท่ีจะเพ่ิมรำยไดด้ว้ยกำรขยำยฐำนลูกคำ้และปริมำณกำรขำยกรดก ำมะถนั
มำกยิง่ข้ึน  

 3.1.4 ความเส่ียงจากการมผู้ีน าเข้ารายใหม่เกดิขึน้ 
ปัจจุบนัมีผูน้ ำเขำ้รำยใหญ่อยูเ่พียง 3 รำย ส ำหรับกำรขำยแอมโมเนีย ภำยในประเทศรำคำจึงไม่มีกำรแข่งขนักนั

มำก อยำ่งไรก็ดี หำกมีผูน้ ำเขำ้รำยใหม่เพ่ิมข้ึน อำจท ำใหเ้กิดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำสูงข้ึน เน่ืองจำกผูน้ ำเขำ้แต่ละรำย
ตอ้งรักษำส่วนแบ่งตลำด ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบกบัก ำไรขั้นตน้และผลประกอบกำรของทำงบริษทั แต่อยำ่งไรก็ตำม 
ตลำดดงักล่ำวเป็นลกัษณะก่ึงผูข้ำด กำรเขำ้มำของผูน้ ำเขำ้รำยใหม่อำจตอ้งใชร้ะยะเวลำ และมีภำระตน้ทุนในกำรเขำ้
สู่ตลำด 

 3.1.5 ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการลงทุน 
แมเ้ศรษฐกิจโลกเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัอยำ่งชำ้ๆ แต่ก็ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนสูงในหลำยประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนำด

ใหญ่รวมถึงเศรษฐกิจจีนท่ียงัคงชะลอตวั จึงอำจส่งผลต่อกำรลงทุน รำยได ้ก ำลงัซ้ือ และควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ี บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) วำงแผนท่ีจะท ำกำรลงทุนขยำยธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในแต่ละช่วงระยะเวลำ 
ซ่ึงตอ้งเผชิญควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรลงทุน ทั้ งอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีอำจจะไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย และเงินลงทุนโครงกำรสูงกวำ่งบประมำณท่ีประเมินไว ้ซ่ึงควำมเส่ียงท่ีกล่ำวดงัขำ้งตน้อำจเกิด
จำกหลำยปัจจยั ไดแ้ก่ ควำมไม่แน่นอนของสภำวะเศรษฐกิจโลกและภำพรวมของประเทศ กำรเปล่ียนแปลงดำ้น
กำรเมือง นโยบำยสนบัสนุนกำรลงทุนจำกทำงภำครัฐ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกปัจจยัดงักล่ำวนั้น บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรลงทุน
ของบริษทั เพ่ือน ำมำเป็นหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำกำรตดัสินใจ ติดตำม และก ำกบัดูแลกำรลงทุนโครงกำรต่ำงๆ 
โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรท่ีมีประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นต่ำงๆ ท ำหน้ำท่ีในกำรกลัน่กรองโครงกำร
กำรลงทุนของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และมีศกัยภำพสูงสุดก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั 

ทั้งน้ี เม่ือกำรลงทุนไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ด ำเนินกำรไดแ้ลว้นั้น บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี 
จ ำกดั (มหำชน) จะมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง เคร่งครัดและเฝ้ำระวงัปัจจยัควำม
เส่ียงใหม่ท่ีอำจจะเกิดข้ึนและส่งผลให้ผลตอบแทนของกำรลงทุนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย กอปรกับเพ่ือท่ีจะให้
สำมำรถแกไ้ขและหำแนวทำงป้องกนัไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

 
 



                    ส่วนท่ี 1-16                                      
         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

   3.2 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 3.2.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำเขำ้สินคำ้ท่ีมีผูข้ำยก ำหนดรำคำ
ซ้ือขำยเป็นเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบ
ต่อตน้ทุนสินคำ้ท่ีน ำเขำ้มำขำยไม่สอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ บริษทัจึงมีนโยบำยท่ีจะลดควำมเส่ียงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนโดยกำรแปลงค่ำอตัรำแลกเปล่ียนเป็นเงินบำท หรือท ำสญัญำซ้ืออตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้กบั
ธนำคำรทนัทีท่ีมีโอกำสเพ่ือลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำว 
3.2.2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

บริษทัขำยสินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้บำงส่วนเป็นเงินเช่ือ จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือดงักล่ำว ท ำใหมี้
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัอนัเน่ืองมำจำกกำรเก็บหน้ีไม่ไดอ้ยูบ่ำ้ง อยำ่งไรก็ตำมในปัจจุบนับริษทัไดบ้ริหำร
ควำมเส่ียงโดยเรียกเก็บเงินค่ำสินคำ้และบริกำรล่วงหนำ้จำกลูกคำ้เป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงกำรใหสิ้นเช่ือระยะสั้น 
ส่งผลใหมี้ควำมเส่ียงจำกกำรใหสิ้นเช่ือลดลง 

 3.3 ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 
 3.3.1 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทมขีาดทุนสะสมเกนิทุน จงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ 

ปัจจุบนับริษทัมีขำดทุนสะสม 606.53 ลำ้นบำท ดงันั้นจึงยงัไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดต้ำม
กฎหมำยและผูถื้อหุน้มีควำมเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไว ้แมว้ำ่ในปี 2559 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรเชิงรุกดว้ยกำรปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ในกำรพฒันำธุรกิจรูปแบบใหม่โดยขำยสินคำ้ถึงลูกคำ้
ปลำยทำงดว้ยตนเอง ท ำใหบ้ริษทัมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก็ตำม 
3.3.2 ความเส่ียงจากการทีห่ลกัทรัพย์ของบริษัทอยู่ในกลุ่ม NPG ระยะที ่3 

เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2556 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพยฯ์”) ไดแ้จง้ประกำศบริษทัเป็น
บริษทัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด (Non-Performing Group : NPG) ระยะท่ี 3 ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ มีหนงัสือแจง้กำรใหเ้วลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนหุน้สำมญัของบริษทัจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน โดยเห็นวำ่บริษทัมีแนวทำงและควำมคืบหนำ้ในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอยำ่งชดัเจน รวมทั้งมี
ควำมตั้งใจและพยำยำมด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอยำ่งต่อเน่ือง ทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึง
ไดข้ยำยเวลำในกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนไปจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 โดยบริษทัมีแผนท่ีจะยืน่ค  ำขอพน้เหตุ
เพิกถอน รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูลท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 น้ี 

 3.3.3 ความเส่ียงจากบริษัทมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่ มากกว่าร้อยละ 45 
ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีถือหุน้ในบริษทั จ ำนวน 1,518,541,679 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 55.83 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงอำจท ำใหน้ำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีสำมำรถ
ควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดไม่วำ่จะเป็นกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือ กำรขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใช้
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเวน้เร่ืองกฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด
ตอ้งใหใ้ชค้ะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงันั้น ผูถื้อหุน้รำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้
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 3.4 ความเส่ียงด้านกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิ 
 กำรประกอบธุรกิจของบริษทั จะตอ้งมีใบอนุญำตต่ำงๆ จำกหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง อำทิเช่น กรมวชิำกำรเกษตร กรมเจำ้ท่ำ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
และกรมศุลกำกร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัไดมี้กำรด ำเนินกำรก ำกบัติดตำมท่ีดีและปฏิบติัถูกตอ้งตำมกฎระเบียบของทำง
รำชกำรอยำ่งเคร่งครัด ท ำให้ผูบ้ริหำรของบริษทัเช่ือมัน่วำ่บริษทัจะไม่มีปัญหำอนัเป็นอุปสรรคต่อกำรไดรั้บกำรต่อ
อำยใุบอนุญำตต่ำงๆน้ี 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการ 
4.1 ทีด่นิ อาคาร และเคร่ืองจกัร 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  มีสินทรัพยท่ี์ใชป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
ประเภทของ 
การถือสิทธิ 

วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 

1. ส่วนปรับปรุงท่ีดิน โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ีปฏิบติังำน 8,663,453.75 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ีปฏิบติังำน 377,086,115.11 

3. ท่ำเรือ โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชเ้ป็นสถำนท่ีปฏิบติังำน 52,260,455.34 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส ำนกังำนใหญ่ กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 4,609.00 

 โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 81,174,653.10 

 คลงัรังสิต กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 11,619,014.48 

 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคตะวนัออก กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 1,542,413.94 

5. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้ ส ำนกังำนใหญ่ กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 612,614.78 

 โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 1,085,683.53 

 คลงัรังสิต กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 7,643,286.65 

 คลงัสุรำษฎร์ธำนี กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 5,580,463.29 

 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคใต ้ กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 21,343,100.12 

 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคตะวนัออก กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 19,668,183.47 

 ลูกคำ้แอมโมเนียภำคเหนือ กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 4,672,689.77 

6. เคร่ืองมือวิจยัและทดลอง โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 169,564.23 
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สินทรัพย์ ที่ตั้ง 
ประเภทของ 
การถือสิทธิ 

วตัถุประสงค์ของการถือครอง 
มูลค่าตามบัญชี 

(บาท) 

 คลงัรังสิต กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 24,654.10 

7. เคร่ืองมือในกำรขนยำ้ยและ  
    พำหนะโดยสำร 

โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 6,945,069.02 

8. งำนระหวำ่งติดตั้ง โรงงำน จ.ระยอง กรรมสิทธ์ิ ใชใ้นกำรปฏิบติังำน 3,739,921.45 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  แต่เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสัง่ยกค ำร้องเน่ืองจำกพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ค ำสัง่ของเจำ้

พนกังำนพิทกัษท์รัพยน์ั้นชอบแลว้ปัจจุบนับริษทัยอ่ยจึงตอ้งหยดุด ำเนินธุรกิจกำรใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือชัว่ครำวโดย
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  

5.     ข้อพพิาททางกฎหมาย 
5.1)   ศำลลม้ละลำยกลำง ไดมี้ค ำสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั ตำมมำตรำ 58 วรรคทำ้ยแห่งพระ

รำชก ำหนดบรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 บริษทัในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั ท่ำเรือ
ระยอง จ ำกดั และเป็นเจำ้หน้ีรำยท่ี 2 ซ่ึงยื่นค ำขอรับช ำระหน้ีต่อเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพยไ์ว ้เป็นเงินจ ำนวน 
673,248,501.10 บำท ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรนดัประชุมเจำ้หน้ีคร้ังแรก ซ่ึงคำดวำ่จะจดัข้ึนในไตรมำสท่ี 2 ของปี 
2560  

5.2)   สืบเน่ืองจำกปี 2544 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประกวดรำคำปุ๋ยบ ำรุงของส ำนกังำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวน
ยำง (“สกย.”) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงบริษทัไดจ้ดัท ำหลกัประกนัซองเป็นหนงัสือค ้ำประกนัของ
ธนำคำรแห่งหน่ึง (“ธนำคำร”) จ ำนวน 2 ฉบบั รวมเป็นมูลค่ำหลกัประกนัซองจ ำนวนทั้งส้ิน 16,660,000 บำท  
สกย. ฟ้องใหธ้นำคำรช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ำประกนั   ซ่ึงศำลฎีกำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหธ้นำคำรแพค้ดี  ธนำคำรได้
ช ำระใหก้บั สกย. แลว้ ต่อมำ ธนำคำร และบริษทั ตกลงท ำสญัญำปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ีโดยมีเง่ือนไขให ้NFC 
ช ำระเงินจ ำนวน 16,660,0000  บำทใหแ้ก่ธนำคำรภำยในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 โดยเม่ือช ำระครบถว้นทำง
ธนำคำรจะปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่บริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดช้ ำระหน้ีดงักล่ำวใหแ้ก่ธนำคำรครบถว้นแลว้ใน
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559  คดีจึงยติุลง 

 
5.3)     เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 บริษทัไดแ้จง้ควำมด ำเนินคดีอำญำ นำยมำนจี เนเดีย เอมีเรียล (ผูต้อ้งหำ) ต่อพนกังำน

สอบสวนสถำนีต ำรวจภูธร ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง ขอ้หำยกัยอกทรัพย ์ ซ่ึงเป็นซำกอำคำร
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โรงงำนของบริษทั จ ำนวน 1,100,000 บำท คดีอำญำท่ี 508/2554 พนกังำนสอบสวนไดส้รุปส ำนวนพร้อม
ควำมเห็นควรฟ้องคดีผูต้อ้งหำต่อพนกังำนอยักำรจงัหวดัระยอง ปัจจุบนัพนกังำนอยักำรมีค ำสัง่ไม่สัง่ฟ้อง คดี
จึงยติุลง 

          ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2554 บริษทัไดน้ ำขอ้เทจ็จริงในคดีอำญำท่ี 508/2554 ไปฟ้อง บริษทั 
อุตสำหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ จ ำกดั ท่ี 1, นำยมำนจี เนเดีย เอมีเรียล ท่ี 2, นำยมำนจี เนเชีย เอมีเรียล ท่ี 3, 
(จ ำเลย)  เป็นคดีแพง่หมำยเลขด ำท่ี 1389/2554 ต่อศำลจงัหวดัระยอง ในควำมผิดฐำนละเมิด ขบัไล่ และให้
จ ำเลยทั้งสำมร่วมกนัชดใชค้่ำเสียหำยทำงแพง่ใหแ้ก่บริษทั จ ำนวน 77,105,325.35 บำท ต่อมำศำลไดมี้ค ำ
พิพำกษำยกฟ้องโจทก ์เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม 2557  และโจทก ์(บริษทั) ไดย้ืน่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ 
ต่อมำบริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอถอนอุทธรณ์ และวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2559 ศำลอุทธรณ์ภำค 2 ไดมี้ค ำสัง่อนุญำตให้
ถอนฟ้อง คดีจึงยติุลง 

5.4)   นำยกฤษฏ์ิ วมิไตรเมตเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องบริษทัและนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี เป็นจ ำเลยทั้งสองใหรั้บผิดช ำระ
ค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งเม่ือปี 2547 ทุนทรัพย ์8,494,260.04 บำท เป็นคดีหมำยเลขด ำท่ี 1119/2559 ของศำล
แรงงำนกลำงซ่ึงเป็นขอ้หำเหมือนกบัดคีเดิมท่ีนำยกฤษฏ์ิฯ เคยฟ้องบริษทัฯเป็นจ ำเลย เม่ือปี 2548 เป็นคดี
หมำยเลขด ำท่ี 8685/2548 และศำลแรงงำนกลำงพิพำกษำยกฟ้องโจทกเ์ป็นคดีหมำยเลขแดงท่ี 3309/2549   โดย
บริษทัและนำยณฐัภพฯไดย้ืน่ค  ำใหก้ำรต่อสูค้ดีวำ่ บริษทัและนำยณฐัภพฯไม่ตอ้งรับผิดช ำระหน้ีตำมฟ้อง เน่ือง 
จำกบริษทักระท ำถูกตอ้งตำมกฎหมำยแลว้ ไม่กระท ำผิดตำมฟ้องของโจทก ์คดีน้ีเป็นฟ้องซ ้ ำกบัคดีเดิม  ค ำฟ้อง
ไม่ชดัเจนเป็นฟ้องเคลือบคลุม และคดีขำดอำยคุวำมแลว้ ซ่ึงคดีอยูร่ะหวำ่ง ศำลแรงงำนกลำงนดัสืบพยำนโจทก ์
– จ ำเลยทั้งสอง 
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6.    ข้อมูลทัว่ไป 

 

        ช่ือบริษทั : บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

        ช่ือภำษำองักฤษ : NFC Fertilizer  Public Company Limited 

        ช่ือยอ่ : NFC 

        เลขทะเบียนบริษทั : 0107538000495  (เดิม บมจ.572) 

        ทุนจดทะเบียน : 1,359,791,320 บำท 

        ทุนช ำระแลว้ : 1,359,791,320  บำท 

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

        ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  
        ณ ปัจจุบนั 

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

        ท่ีตั้งโรงงำนและคลงัสินคำ้ (1) เลขท่ี 2 นิคมอตุสำหกรรมมำบตำพดุ ถนนไอ-สอง  
ต ำบลมำบตำพดุ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150  
โทร.(038) 683-641  โทรสำร (038) 683-643 

 (2) เลขท่ี 9/25 หมู่ท่ี 4 ต ำบลยีโ่ถ อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี 
 (3) เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2 ถนนสุรำษฎร์-ปำกน ้ ำ ต ำบลบำงกุง้  

อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
        Website : www.nfc.co.th 

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

        ผูส้อบบญัชี : นำงสำวกญัญำณฐั ศรีรัตน์ชชัวำล 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 
เลขท่ี 87/1 ชั้น 18 แคปปิตอล ทำวเวอร์ ออลซีซัน่ เพลส ลุมพีนี  
ปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทร.(02) 205-8222 โทรสำร(02) 654-3339 

http://www.nfc.co.th/
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559  บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,359,791,320 บำทและทุนเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 
1,359,791,320 บำทแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,719,582,640 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำทใช้ช่ือในกำรเสนอขำย
หลกัทรัพยว์ำ่ “NFC” 

7.2 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 
 รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ จ ำนวนหุ้น % หมำยเหตุ 
1 นำย ณฐัภพ รัตสุวรรณทว ี 952,747,683 35.03%  

2 
บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

565,793,996 20.80% 

ไดจ้ ำหน่ำยหุน้ใหก้บั 
นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2559 
ตำมแบบ 246-2 

3 บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จ ำกดั 440,000,000 16.18%  
4 นำย พิทยำกร เนำถำวร 240,000,000 8.82%  
5 นำย เอเชีย ภุขนัอนนัต ์ 70,400,000 2.59%  
6 นำย  ปรัชญำ เสริมสุขสกลุชยั 70,400,000 2.59%  
7 นำย วชิยั ทองแตง 64,000,000 2.35%  
8 นำย อำชวร์ี องัศธรรมรัตน์ 42,669,904 1.57%  
9 นำย ดิเรก ฉตัรพิมลกลุ 33,280,000 1.22%  
10 นำย ฐำนิศร์ ไชยกลุงำมดี 26,880,000 0.99%  
11 นำงสำว รภทัภร ตรงวงศำ 25,600,000 0.94%  
12 นำย สิตมน องัศธรรมรัตน ์ 24,979,297 0.92%  
13 อ่ืนๆ  162,831,760 5.99%  

รวม 2,719,582,640 100.00%  
 

7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 ปัจจุบนับริษทัอยู่ในระหวำ่งกำรแกไ้ขกำรด ำเนินงำนและยงัมีขำดทุนสะสมจึงยงัไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อยำ่งไรก็ตำม หำกบริษทัสำมำรถแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไดภ้ำยในก ำหนด และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจำรณำ
อนุมติัใหพ้น้เหตุเพิกถอนและน ำหุน้กลบัไปซ้ือขำยในตลำดได ้ จะท ำให้บริษทัสำมำรถด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงทุนได้
และมีก ำไรเพียงพอ  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 
8.1. คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร  
และคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    คณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
( 1ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559) 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ กรรมกำรอิสระ 
และประธำนคณะกรรมกำร 

8 7 

2 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 รองประธำนคณะกรรมกำร  8 8 
3 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ1 กรรมกำรอิสระ 8 6 
4 นำงสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร 8 6 
5 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์ กรรมกำรอิสระ 8 6 
6 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ 8 8 
7 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำร 8 7 
8 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล1 กรรมกำร 8 8 
9 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล1 กรรมกำร 8 8 
10 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำร 8 7 
11 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำร 8 8 
12 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำร 8 8 
หมายเหต:ุ 
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2559 

 
กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  คือ นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีลงลำยมือ

ช่ือร่วมกบั นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ หรือ นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั หรือ 
นำงบงกช รุ่งกรไพศำล และ นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ หรือ  
นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์รวมเป็นสำมคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั   
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คณะกรรมกำรบริหำร 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 2 2 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำรบริหำร 2 2 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำร 2 2 
4 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล1 กรรมกำรบริหำร 2 2 
5 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำรบริหำร 2 2 
6 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำรบริหำร 2 2 

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

กรรมการบริหารให้ความเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 
กำรประชุมคณะกรรมกร 

จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ังที่
เข้ำประชุม 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 9 8 
2 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรตรวจสอบ 9 9 
3 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์ กรรมกำรตรวจสอบ 9 5 

หมายเหต ุ:  
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

8.2. ผู้บริหำร 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 ท่ำน ดงัน้ี 

ล ำดบั ช่ือ – นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1 นำยณฐัภพ    รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2 นำงบงกช      รุ่งกรไพศำล รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรเงินและบริหำร 
3 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ดำ้นกำรคำ้และปฏิบติักำร 
4 นำยกิจจำ        สมญัญำหิรัญ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบริหำรองคก์ร 
5 นำงศรินทิพย ์  กิตติวงศโ์สภณ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยบญัชีและกำรเงิน 
6 นำยชยัยศ อุ่นพนัธ์ุวำท ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรคำ้และปฏิบติักำร 

 
 



                           ส่วนท่ี 2-4                                      
                                     บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

แผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2559 

 
8.3. เลขำนุกำรบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีมติแต่งตั้งให้ นำงศรินทิพย ์กิตติวงศ์โสภณ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั มีผลตั้งแต่
วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2558 เป็นตน้ไป โดยคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร: บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสำหกรรม และเป็นอตัรำเดียวกบัในปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น
แลว้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ระหว่ำงเดอืนมกรำคมถึงเดอืนธันวำคม 2559 

รำยช่ือ 
กรรมกำร 
(บำท) 

 

กรรมกำรบริหำร 
(บำท) 

 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ี 156,000 192,000 - 348,000 
  นำงบงกช รุ่งกรไพศำล 120,000 120,000 - 240,000 
นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล 120,000 - - 120,000 
นำยยงยศ ปำละนิติเสนำ 120,000 120,000 - 240,000 
รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ 120,000 - 96,000 216,000 
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รำยช่ือ 
กรรมกำร 
(บำท) 

 

กรรมกำรบริหำร 
(บำท) 

 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

นำงสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 120,000 - - 120,000 
นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ 120,000 120,000 - 240,000 
นำยกิจจำ   สมญัญำหิรัญ 120,000 120,000 - 240,000 
นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ 192,000 - - 192,000 
นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ 120,000 - 50,000 170,000 
นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี 120,000 - 90,000 210,000 
นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี 120,000 120,000 - 240,000 

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

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร : เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระหว่ำงเดอืนมกรำคมถึงเดอืนธันวำคม 2559 
ค่ำตอบแทนในปี  2559  ผูบ้ริหำรจ ำนวน 6 ท่ำนไดค้่ำตอบแทน รำยละเอียดดงัน้ี 
 ปี 2558 ปี 2559 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ 
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน 5 9.81 6 20.25 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  0.65  0.79 
เงินไดท่ี้จ่ำยคร้ังเดียว  0.00  0.00 
เงินรำยไดอ่ื้น  0.00  0.00 

รวม  10.46  21.04 
 

8.5   บุคลำกร 
 ระยะเวลำระหวำ่ง 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัไดจ่้ำยผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนจ ำนวน 96 คน 
(รวมเขำ้ออกระหวำ่งปี) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 49.24 ลำ้นบำท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำเบ้ียเล้ียงกะ เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ เงินเพ่ิมพิเศษต่ำงจงัหวดั เงินช่วยเหลือค่ำท่ีพกัต่ำงจงัหวดั ค่ำครองชีพ วนัหยดุพกัผอ่น เงินชดเชยตำมกฎหมำย
แรงงำน  
                  จ ำนวนพนักงำน  :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ล ำดบั ส ำนักงำน 
จ ำนวน (คน) 

ชำย หญิง รวม 
1 กรุงเทพ 16 27 43 
2 โรงงำนมำบตำพดุ จ.ระยอง 40 13 53 

รวม 56 40 96 
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ทั้งน้ีในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนใดๆ ( ยกเวน้คดีนำยกฤษฏ์ิ วมิไตรเมตเป็นโจทกย์ื่น

ฟ้องบริษทัและนำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทว ีเป็นจ ำเลยทั้งสองใหรั้บผิดช ำระค่ำเสียหำยจำกกำรเลิกจำ้งเม่ือปี 2547 แตม่ำยืน่ฟ้อง
ใหม่ในปี 2559) 

 นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร  
บริษทัตระหนกัดีวำ่พนักงำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมีนโยบำยมุ่งเนน้กำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนกังำนใหเ้ป็นคนเก่งและคนดีภำยใตก้รอบวฒันธรรม
องค์กรเดียวกนั โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งกบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงมีควำมสุขในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสงัคม ผ่ำนระบบกำรบริหำรจดักำรท่ี
ทนัสมยั, มีประสิทธิภำพ และโปร่งใสเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล 

บริษทัไดจ้ดัอบรมภำยในองคก์รและส่งพนกังำนไปอบรมภำยนอกองคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ  กำรเพ่ิมทกัษะในงำนวิชำชีพ  กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถของตวัพนกังำน กำรด ำรงชีวิตอยำ่งมี
ควำมสุขด้วยวิถีเซน  รวมถึงได้จัดระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับผูบ้ริหำร นอกจำกน้ีบริษัทยงัจัดให้มีกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเสมอภำค กำรให้
ผลตอบแทนกบัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวติกำรท ำงำนของพนกังำนทดัเทียมบริษทัชั้น
น ำ เพ่ือจูงใจและรักษำใหพ้นกังำนท ำงำนกบับริษทัในระยะยำว   

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
9.1. นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมกำรบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพ
ทั้งในกำรด ำเนินธุรกิจมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  มีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลิศ และด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบอยำ่งมี
จรรยำบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้  โดยมุ่งมัน่สร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืร่วมกนั และสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ
กลุ่มบริษทั ทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมกำรบริษทั จะยึดถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นสำกลและมุ่งมัน่พฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกักำร
มำตรฐำนสำกลอนัไดแ้ก่ กำรค ำนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนักำรให้ควำมส ำคญักบับทบำท
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

(2) คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะน ำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเคร่งครัดต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมกำรบริษทั จะจดัใหมี้โครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งคณะกรรมกำร บริหำร และผูถื้อ
หุน้ อยำ่งเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำย และแผนงำนท่ีส ำคญั มีระบบกำรติดตำม 
/ วดัผลกำรด ำเนินงำน และบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีของตนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   

 
 
 



                           ส่วนท่ี 2-7                                      
                                     บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

 

กำรปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
1. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทตระหนักดีว่ำ ผูถื้อหุ้นคือเจ้ำของกิจกำร และบริษัท มีหน้ำท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยำว จึง

ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงต่อไปน้ี 
 ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ ดว้ยควำม

ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น
โดยรวม 

 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรบญัชี และรำยงำนอ่ืนๆ 
โดยสม ่ำเสมอ และครบถว้นตำมรควำมเป็นจริง 

 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนำคตขององคก์รทั้งในดำ้นบวกและดำ้นลบ 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมเป็นไปได ้ มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยำ่งเพียงพอ 

 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ และไม่อำ้งสิทธิควำมเป็นกรรมกำร   ผูบ้ริหำรของบริษทั เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ไม่ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

2. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 
บริษัทตระหนักว่ำ พนักงำนเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษทั ท่ีมีคุณค่ำยิ่ง จึงเป็น

นโยบำยของบริษทั ท่ีจะให้กำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตั้ง กำรโยกยำ้ย ตลอดจนกำรพฒันำ
ศกัยภำพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว บริษทั ยดึแนวต่อไปน้ีเป็นหลกัปฏิบติั 

 จดัระบบกำรใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังำน 
 ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 จดัให้มีระบบกำรบริหำรบุคลำกร ในเร่ืองกำรแต่งตั้งและโยกยำ้ย รวมถึงระบบกำรให้รำงวลั และกำร

ลงโทษพนักงำนท่ีชดัเจน มีกำรปฏิบติัโดยควำมสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และควำมเหมำะสมของพนกังำนนั้น ไม่เลือกปฏิบติัจำกควำมแตกต่ำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพ
สมรส หรือควำมไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

 ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสพนักงำนอย่ำงทัว่ถึงและ
สม ่ำเสมอ 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของพนกังำน 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด 
 บริหำรงำน โดยหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำร

งำนของพนกังำน หรือคุกคำมและสร้ำงควำมกดดนัต่อสภำพจิตใจของพนกังำน 
 ปฏิบติัต่อพนักงำนดว้ยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของควำมเป็น

มนุษย ์
 สร้ำงควำมเขำ้ใจใหพ้นกังำนในเร่ืองจรรยำบรรณและบทบำท ซ่ึงพนกังำนสำมำรถปฏิบติัได ้เพ่ือส่งเสริม

ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
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 เปิดโอกำสและช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแจง้เร่ืองกำรท ำผิดกฎหมำยขององค์กรต่อคณะกรรมกำร
บริษทัได ้

 เปิดโอกำสใหพ้นกังำนร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 
3. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมพอใจของลูกคำ้ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีเจตจ ำนงท่ีจะ

แสวงหำวิธีกำรท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตลอดเวลำ และไดก้ ำหนดเป็น
นโยบำยและขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์
แก่ลูกคำ้ 

 ผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  
 ก ำหนดระดบัคุณภำพท่ียอมรับไดข้องสินคำ้และบริกำร 
 เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำรอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดย

ค ำนึงถึงประโยชน์ส ำหรับลูกคำ้ 
 ไม่ส่งมอบสินคำ้และบริกำรให้แก่ลูกคำ้ทั้งๆ ท่ีรู้วำ่สินคำ้และบริกำรนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหำย หรืออำจ

เกิดอนัตรำยต่อลูกคำ้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคำ้หรือบริกำรท่ีมีคุณภำพต ่ำกวำ่ระดบัท่ีก ำหนดตกถึงมือลูกคำ้ 
 จดัใหมี้ระบบและกระบวนกำรท่ีใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคำ้และบริกำร และด ำเนินกำรอยำ่งดี

ท่ีสุด เพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองผลอยำ่งรวดเร็ว 
 รักษำควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกลูกคำ้

หรือผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก่อน เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของ
กฎหมำย รวมถึงไม่น ำขอ้มูลมำใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 หำทำงลดตน้ทุนกำรผลิต โดยรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินคำ้และบริกำร เพ่ือสำมำรถเพ่ิมประโยชน์ให้กบั
ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง 

 รักษำสญัญำ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้
ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคำ้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

 ไม่คำ้ก ำไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภำพของสินคำ้หรือบริกำร และไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่
เป็นธรรมแก่ลูกคำ้ 

 ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ใหลู้กคำ้ เพ่ือเป็นกำรใหไ้ดม้ำ หรือแยง่ชิงลูกคำ้มำโดยกำรใชว้ธีิกำรท่ีไม่สุจริต 
4. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้ และ/หรือ เจำ้หน้ี 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะให้กำรปฏิบติัต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ีอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำ ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง รำยงำนท่ีถูกตอ้ง กำรเจรจำแกปั้ญหำและ
หำทำงออกตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้และหรือเจำ้หน้ี 
 ถ้ำมีข้อมูลว่ำมีกำรเรียก หรือกำรรับ หรือกำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผย

รำยละเอียดต่อคู่คำ้และ/หรือเจำ้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขใดได ้ตอ้งรีบ

แจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 
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5. นโยบำยและกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ 
  บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบั

หลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 

 ประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 
 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย โดยปรำศจำกซ่ึงมูลควำมจริง 

6. ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
  บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมี

แนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 บริษทั จะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศท่ีบริษทั เขำ้ไปด ำเนินกำร 
 บริษทั จะดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหมี้ควำมปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยู่

เสมอ 
 ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพ อำชีวอนำมยั 

และส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งตรงไปตรงมำเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อควำม

ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม 
7. ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 

 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดลอ้ม 
 ใหก้ำรสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และท่ีมีส่วนสร้ำงสรรคส์งัคมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 สร้ำงจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังำนทุกระดบัในองคก์รอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 ควบคุมให้มีกำรปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดตำมเจตนำรมยข์องกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงำน

ก ำกบัดูแล 
 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนใหเ้กิดกำรหลีกเล่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือกฎระเบียบต่ำงๆ 
 ให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกับดูแล และรำยงำนขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนนั้น 
 ไม่กระท ำหรือเขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรให้สินบน หรือกำรฉ้อรำษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ี

ของตน เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั 

หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกจิ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำย  ท่ีจะให้ควำมส ำคญัเท่ำ

เทียมและควบคู่กนัไประหวำ่งควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวธีิกำรท่ีใชเ้พ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จนั้นๆ 
คณะกรรมกำรบริษทัจึงได้ก ำหนดเป้ำหมำยและวิธีกำรเพ่ือให้ได้มำซ่ึงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยดังระบุอยู่ใน

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ หลกักำรและนโยบำยบรรษทัภิบำล รวมทั้งไดก้ ำหนดขอ้พึงปฏิบติั  เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน สะดวกแก่
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กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัท่ีจะไดรั้บทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติัท่ีบริษทั คำดหวงั และยึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบติังำน นบัตั้งแต่กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้  คู่คำ้ คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ และต่อสงัคมส่วนรวม 

 
1. วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
 วสิยัทศัน์ 

ด ำเนินธุรกิจเชิงบูรณำกำรดำ้นกำรผลิต ซ้ือมำขำยไป และให้บริกำรจดัเก็บเคมีภณัฑ์ อยำ่งครบวงจร ใน
ภูมิภำคอำเซียนท่ีมีผลก ำไรอยำ่งย ัง่ยนื 
 พนัธกิจ 

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

 คุณค่ำองคก์ร 
ด ำเนินธุรกิจใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐำนควำมพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียดว้ยกำรปฏิบติังำน 

(1) ใหบ้รรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวอยำ่งแน่วแน่ 
(2) ดว้ยมำตรฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และวชิำชีพ 
(3) ดว้ยควำมมัน่ใจ กลำ้คิด กลำ้ท ำ และกลำ้ตดัสินใจ ท ำงำนเป็นทีม 
(4) ดว้ยกำรสนบัสนุนใหท้รัพยำกรบุคคลใชศ้กัยภำพเตม็ขีดควำมสำมำรถ 
(5) ดว้ยควำมเอ้ืออำทรต่อพนกังำนและสงัคม 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
บริษัท ถือเป็นนโยบำยส ำคัญท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี เพ่ือแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตน  จึงไดก้ ำหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
1. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่

ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทั โดยให้ท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้ งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำร
ดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

2. ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ใน
รำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั 
จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น และประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

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

4. ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลกิจกำร เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร กลต.  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเปิดเผย
ขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด 
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5. รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่ำนกำรสอบทำน หรือพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั 
ตำมล ำดับ กรณีท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรบริษัทท่ำนใด มีส่วนได้เสียในรำยกำรท่ีเก่ียวโยง 
กรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรบริษทัท่ำนนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงนั้น 
 

จริยธรรมทำงธุรกจิ  
บริษทัไดอ้อกขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและขอ้หำ้มปฏิบติัตนต่อฝ่ำยบริหำรและพนกังำน ทั้งน้ีเพ่ือใหฝ่้ำยบริหำร

และพนกังำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัตำมดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสังคม 
โดยฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกคนได้ลงนำมรับทรำบและตกลงท่ีจะถือปฏิบติั ทั้ งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2545 และ
บริษทัไดติ้ดตำมกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ รวมถึงก ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวด้ว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัไดป้รับปรุงคู่มือจรรยำบรรณเพ่ือสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำน
ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชน และสงัคม  โดยไดจ้ดัท ำคู่มือ
จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2559 และไดมี้กำรประกำศโดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้
ไป  

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

 ดงันั้นบริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน (ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระท่ีเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ)  คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้งคณะ 

กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรทั้งน้ีมีกำรแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งกนัอยำ่ง

ชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสถำนกำรณ์ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ ำนำจอย่ำงไม่มีขอ้จ ำกดั และมีกรรมกำรอิสระ ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำน กำรบริหำร 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ถำ้มีรอง
ประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ใหก้รรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

กำรวนิิจฉยัช้ีขำดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก 

กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในกำรลงคะแนน เวน้แต่กรรมกำรซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขำด 
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2. คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งประชุมกนัอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั
หรือส ำนักงำนสำขำหรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด ทั้ งน้ี กรรมกำรจะต้องเขำ้ร่วมกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำเป็น 

3. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำนหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำร
บริษทัไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม เพ่ือให้กรรมกำรบริษทัไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เวน้แต่ใน
กรณีจ ำเป็นด่วนเพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก ำหนดวนัประชุมให้
เร็วกวำ่นั้นก็ได ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมกำรบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ควรจะมีกรรมกำรอยูไ่ม่นอ้ยกวำ่ 2 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

5. ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุม และจดัเก็บเอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรประชุมโดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ระยะตำมควำมเหมำะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรไปยงักรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 
7 วนัก่อนกำรประชุม โดยในปี 2559 คณะกรรมกำรบริษทัทั้งส้ิน 8 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลำ 2-4 ชัว่โมง ทั้งน้ีมีกำรบนัทึกจดัท ำ
เป็นรำยงำนกำรประชุมเสนอเพ่ือคณะกรรมกำรผำ่นกำรรับรองและจดัเก็บใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสำมำรถตรวจสอบได ้

รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีท่ีเหมำะสมให้ถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจัดท ำ 
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรไดจ้ดัให้มีกำรด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่
กำรบันทึกขอ้มูลทำงบัญชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและให้ทรำบจุดอ่อนเพ่ือ
ป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ
ควบคุมภำยใน และคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้ควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

 

ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตุกำรณ์ เป็นไปอยำ่งทัว่ถึง ทั้ง

รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดงักล่ำวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ
ตลำดหลกัทรัพย ์
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9.2. คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมกำรบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร  

และคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมกำรบริษัท 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นำยวศิณุ นิเวศน์มรินทร์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร 
2 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 รองประธำนคณะกรรมกำร 
3 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ1 ประธำนคณะกรรมกำรอิสระ 
4 นำงสุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมกำร 
5 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ 
6 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต์ กรรมกำรอิสระ 
7 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำร 
8 นำยวบูิลย ์ รัศมีไพศำล1 กรรมกำร 
9 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล1 กรรมกำร 
10 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำร 
11 นำยกิจจำ    สมญัญำหิรัญ กรรมกำร 
12 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมกำร 

 หมายเหต:ุ 
กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559  

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ก ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม เช่น จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร คู่มือ

จรรยำบรรณทำงธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนของบริษัท รวมทั้ งเปิดเผยให้รับทรำบ
ก ำหนดใหป้ฏิบติัตำมและติดตำมใหมี้กำรปฏิบติั 

2. อนุมติันโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของ
บริษทั 

3. พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงประกำศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่ี
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ 

4. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระโดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ำมของกรรมกำรอิสระตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษทัต่อไป 

5. พิจำรณำแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถึงประกำศขอ้บงัคบั และ/หรือ 
ระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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6. พิจำรณำแต่งตั้ งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรบริษัท หรือผู ้บริหำรของบริษัท หรือ
บุคคลภำยนอก พร้อมทั้งก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร 

7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
8. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัได ้
9. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดใหด้ ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบ

อ ำนำจเพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือ ภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษทัอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

10. พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรไดม้ำ หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์เวน้แต่รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งไดรั้บอนุ
มติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกำรพิจำรณำดงักล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
และ/หรือ ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจำรณำอนุมติักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รำยกำรดงักล่ำววจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น ทั้งน้ีในกำรพิจำรณำอนุมติัดงักล่ำวจะเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือ 
ประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นว่ำบริษทัมีก ำไรพอสมควรท่ีจะท ำ
เช่นนั้นและรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวต่อไป 

13. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ (Accountability) ควำมระมดัระวงั (Duty of Care) และควำมซ่ือสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้ งปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั และมติ
คณะกรรมกำรบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

14. ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระท ำ
ภำยใตส้ถำนกำรณ์อยำ่งเดียวกนั 

15. ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม 
และไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

16. จดัให้มีเลขำนุกำรบริษทัรับผิดชอบด ำเนินกำรในนำมของบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองกำร
จดัท ำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผูถื้อหุ้น อีกทั้ ง
รำยงำนประจ ำปีของบริษทั 

17. ทุ่มเทเวลำ และให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทิศทำง และกลยทุธ์ โดยร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเต็มท่ี มีกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดทิศทำงดังกล่ำว รวมถึงมีกำรพิจำรณำ
ประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ผูบ้ริหำรจะสำมำรถน ำวิสยัทศัน์ ทิศทำง และกลยทุธ์
ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

18. ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยทำงกำรเงิน
และแผนงำนต่ำง ๆ ของบริษัท และติดตำมให้ผูบ้ริหำรมีกำรปฏิบัติตำมแผนงำน ทิศทำงและกลยุทธ์
องคก์รอยำ่งสม ่ำเสมอ 

19. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ รวมทั้ งดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพ 
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20. จดัให้มีกำรพิจำรณำถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว
อย่ำงครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำม
เส่ียง รวมถึงแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว 

21. ตอ้งรำยงำนให้บริษทัทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้
เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และรำยงำนขอ้มูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลง โดยกรอกรำยละเอียดกำรมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งในแบบ
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรบริษทัตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด 

22. ตอ้งจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอยำ่งเหมำะสมและมีกำรประเมินผลในดำ้นกำร
เปิดเผยขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่มีควำมถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำนสูง 

คณะกรรมกำรบริหำร 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 นำยณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี1 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
2 นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์ กรรมกำรบริหำร 
3 นำยยงยศ    ปำละนิติเสนำ กรรมกำรบริหำร 
4 นำงบงกช รุ่งกรไพศำล1 กรรมกำรบริหำร 
5 นำยกิจจำ สมญัญำหิรัญ กรรมกำรบริหำร 
6 นำยณฐัพงษ ์ รัตนสุวรรณทว ี กรรมกำรบริหำร 

หมายเหต:ุ 
กรรมการบริหารท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริหำร 
1. พิจำรณำเร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีตำมท่ีฝ่ำยจดักำรเสนอก่อนท่ีจะน ำเสนอคณะกรรมกำร

บริษทั อนุมติัและใหร้วมถึงกำรพิจำรณำอนุมติักำรเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ในระหวำ่ง ท่ีไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และใหน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบในท่ี
ประชุมครำวถดัไป 

2. อนุมติักำรใชจ่้ำยเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหำกไม่ด ำเนินกำรจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อบริษทั ทั้งน้ีใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือใหส้ตัยำบนัในท่ีประชุมครำวต่อไป 

3. อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบักำรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยำยโรงงำนท่ีอยูน่อกเหนือ Business Plan ทั้งน้ีให้
น ำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อใหส้ตัยำบนัในท่ีประชุมครำวต่อไป 

4. ให้ควำมเห็นชอบกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ตลอดจนกำรร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจกำรอ่ืนๆ ในกรณี 
เร่งด่วนและใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมครำวถดัไป 

5. ก ำกบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษำฝ่ำยจดักำรในเร่ืองเก่ียวกบันโยบำยด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรบริหำรงำน
บุคคล  และดำ้นปฏิบติักำรต่ำงๆ 

6. ดูแล ก ำกบั และบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑำ1 ประธำนกรรมกำรอิสระ 
2 นำงอำรีย ์ เติมวฒันำภกัดี กรรมกำรอิสระ 
3 นำยสุมิตร เพชรำภิรัชต ์ กรรมกำรอิสระ 

หมายเหต ุ
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2.  สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน(internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(internal 

audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  
3. สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจำรณำ  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว  รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกยำ้ย เลิกจำ้งผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

6.  พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร

(charter) 
 รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นวำ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
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8.  มีอ ำนำจวำ่จำ้งท่ีปรึกษำหรือผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น มำใหค้วำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 
9.  มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขำ้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
10. สอบทำนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละคร้ัง  และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ

พิจำรณำอนุมัติในกรณีมีกำรเปล่ียนแปลง  หรือเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือทรำบ ในกรณีท่ีไม่มีกำร
เปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9.3. กำรสรรหำกรรมกำร 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทัใหด้ ำเนินกำรตำมวธีิต่อไปน้ี 
1. ให้ยื่นรำยช่ือผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือให้เป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและประธำนท่ีประชุมเพ่ือ

กำรลงคะแนนใหบุ้คคลดงักล่ำวคร้ังละหน่ึงคน 
2. กรรมกำรบริษทัแต่ละรำยมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหป้ระธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

9.4. กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ท่ีผำ่นมำ บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ย 

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

ส ำคญัในกำรด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมเสมอภำคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยขอ้มูลภำยในหรือข่ำวสำร
อนัมีสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ ถือเป็นขอ้มูลภำยในท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ
และถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั หำกเปิดเผยแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่ำหุน้ของบริษทั ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย์
ฯ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั จึงตอ้งรักษำขอ้มูลภำยในไวเ้ป็นควำมลบั และตอ้งไม่น ำขอ้มูลภำยในท่ีตนล่วงรู้
มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น  หรือน ำขอ้มูลภำยในไปใช้แสวงหำก ำไรหรือผลประโยชน์จำกกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยใ์นทำงมิชอบ หรือท ำใหบ้ริษทั เสียประโยชน์ ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของ
บริษทัต่อคู่แข่งขนัทำงธุรกิจ แมพ้น้สภำพจำกกำรเป็น กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษทั ไปแลว้ โดยบริษทั มี
วธีิกำรดูแลป้องกนัในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

1. ก ำหนดแจง้ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ใจถึงภำระหน้ำท่ี ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั ของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยต์ำม
มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

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

3. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งก ำหนดช่วงระยะเวลำห้ำมกำรซ้ือขำย / โอน / รับโอน หลักทรัพยบ์ริษทั (Blackout 
Period) และห้ำมเปิดเผยขอ้มูลภำยใน ข้อมูลงบกำรเงิน ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ
สำธำรณชน และภำยใน 24 ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวแล้ว ต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำรและผูบ้ริหำร) และฝ่ำยจดักำรต่ำงๆ ให้ปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดในช่วงเวลำดงักล่ำว   
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4. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร) แจ้งเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทั ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนั ก่อนท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

5. รักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทั ระมดัระวงัมิใหเ้อกสำรหรือข่ำวสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตก
ไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัเกิดควำมเสียหำย 

6. ก ำหนดกฎระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภยัทำงดำ้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสำรสนเทศของบริษทั อยำ่ง
เขม้งวด 

9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2559 ไดอ้นุมติัค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 1,270,000 บำท 
 ค่ำบริกำรอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี 

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกักำรท่ีบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี 

จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ห้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนักว่ำ องค์กรจะเติบโตไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน ตอ้งอำศยัทั้ ง
วสิยัทศัน์ ควำมสำมำรถ ควบคู่กบักำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำน ดว้ยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงรวมถึง
กำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม 

10.1 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส ำหรับกจิกรรมภำยในองค์กร 
บริษทัมีควำมมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรใหเ้ป็นผลส ำเร็จ เพ่ือประโยชน์ต่อเจำ้หน้ีทั้งปวง นอกจำกน้ี

บริษทัยงัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังำนตำมหลกักำร  นโยบำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดโดย 
มุ่งเน้นควำมโปร่งใส กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ค  ำนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภำยใตก้รอบขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ 

บริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบติัต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมไม่วำ่จะเป็น
พนักงำน เจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำร เจำ้หน้ีกำรคำ้ปกติระหวำ่งปฏิบติัตำมแผน ลูกคำ้ผูถื้อหุ้นนอกจำกน้ีบริษทัยงัค ำนึงถึง
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงำน  ซ่ึงท่ีผำ่นมำบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั โดยกำรด ำเนินงำน
ของโรงงำนไดป้ฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบของกำรนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุอยำ่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ีบริษทัตระหนักดีวำ่พนกังำนคือทรัพยำกรท่ีส ำคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของควำมรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมุ่งเนน้กำรพฒันำผูบ้ริหำรและพนกังำนใหเ้ป็นคนเก่งและคนดี ภำยใตก้รอบวฒันธรรมเดียวกนั 
โดยบริษทัให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่งกบักำรบริหำรและพฒันำบุคคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นมืออำชีพ ควำมสุข
ในกำรท ำงำนและจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษทัยงัจดัให้มีกำรดูแลพนกังำนอยำ่งเสมอภำค กำรให้ผลตอบแทน
กบัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรและกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ภำยในองคก์รเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งพนกังำนกบัผูบ้ริหำรนอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัหำอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตำมควำม
จ ำเป็นของลกัษณะงำน พร้อมทั้งก ำหนดระเบียบและวธีิปฏิบติัท่ีรัดกมุในกำรท ำงำนท่ีโรงงำนและท่ำเทียบเรือของบริษทั 

อีกทั้งบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้เคมีภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพสูงในรำคำท่ียติุธรรม โดยกำรด ำเนินกำร
ในดำ้นต่ำงๆ ดงัเช่น  

     กำรเขำ้เยีย่มเยยีนลูกคำ้โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงและทีมงำน เพื่อรับทรำบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 คร้ัง 
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 กำรส่งทีมงำนผูเ้ชียวชำญเขำ้ไปท ำกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี
ปฏิบติังำนของลูกคำ้ ทุก 3 เดือน 

 กำรจดัฝึกอบรมสมัมนำใหข้อ้มูลทำงดำ้นปฏิบติักำรและดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้ตำมท่ีร้องขอ 
 เปิดโอกำสใหลู้กคำ้มีช่องทำงในกำรร้องเรียนปัญหำจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เคมีภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีไม่ไดต้ำม

คุณภำพและมำตรฐำน อำ้งอิงจำกนโยบำย Zero Complaint 

นอกจำกนั้น บริษทัถือวำ่กำรจดักำรดำ้นอำชีวอนำมยัควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ยเคมี  แอมโมเนีย กรดก ำมะถนั รวมทั้งกำรให้บริกำรท่ำเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกลบริษัทจึงส่งเสริมและสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนและบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งให้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรรักษำคุณภำพอำชีวอนำมยั ยงัรวมถึงควำมปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และกำรเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษทั และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

10.2 ควำมรับผดิชอบต่อสังคม ส ำหรับกจิกรรมภำยนอกองค์กร 
บริษทัไดใ้ห้ควำมร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่ำงๆของชุมชนและหน่วยงำนของรัฐอยำ่งสม ่ำเสมอและเป็นไป

อยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2559 บริษทัไดส้นบัสนุนกำรจดักิจกรรมเพ่ือสังคมของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  กรม
เจำ้ท่ำ  สถำนีต ำรวจในพ้ืนท่ี  หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ  และร่วมสนับสนุนโครงกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ  ศำสนำ และ
ประเพณีต่ำงๆในชุมชนพ้ืนท่ีรอบๆโรงงำนอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผำ่น ๆ มำ 

กำรป้องกนักำรมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรคอร์รัปช่ัน 
บริษทัไดส่ื้อสำรไปทั้งระดบักรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนโดยก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยูใ่นขอบข่ำย

กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดหรือ ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดในกระบวนกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกควำมประมำท รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ก็ให้รับ
โทษจำกภำครัฐโดยไม่มีกำรวิง่เตน้ใหพ้น้ผิด 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำม

เส่ียง เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีกำรปฏิบติังำนอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และสำมำรถลดหรือป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน   
โดยไดแ้ต่งตั้ง บริษทั อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วสิเซส จ ำกดั (“EY”)   ซ่ึงเป็นบริษทัผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีศกัยภำพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ  และไดร้ำยงำนผลกำรประเมินระบบควบคุม
ภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บทรำบ    โดยสรุปแยกตำมองคป์ระกอบกำรควบคุมภำยในได ้ดงัน้ี   

1   กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)   
  บริษทัไดย้ดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซ่ือตรงและจริยธรรม  โดยมีคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร 
ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลและพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นควบคุมภำยใน  โดยบริษทัมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

-  บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์รโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ำยงำนตำมหนำ้ท่ีงำน โดยแต่และฝ่ำยมีสำยกำรรำยงำนข้ึนตรง
ต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ดงัภำพ 

-  ในกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัมีกำรจดัท ำ “คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ”  
โดยไดรั้บอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 โดยมีเน้ือหำครอบ คลุมถึง 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หลกักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรรยำบรรณ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
องคป์ระกอบคุณสมบติัของคณะกรรมกำรและกำรแต่งตั้ง หลกักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ จรรยำบรรณธุรกิจ และ
กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ     นอกจำกน้ี บริษทัไดจ้ดัท ำคูมื่อจรรยำบรรณส ำหรับพนกังำน เพ่ือใชเ้ป็นกำร
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ก ำหนดแนวทำงกำรประพฤติปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีและภำรกิจท่ีพนกังำนทุกระดบัพึงไดรั้บมอบหมำยดว้ยควำม
ซ่ือสตัย ์ โปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยคู่มือดงักล่ำวไดรั้บกำรลงนำมอนุมติัโดย กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัฯ  

-  บริษทัไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณประจ ำปี 2559  ซ่ึงครอบคลุมประมำณกำรรำยไดจ้ำกแต่ละผลิตภณัฑแ์ละรำยได้
ค่ำบริกำร ประมำณกำรรำยจ่ำย และประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยเงินลงทุน เพ่ือใชใ้นกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจโดยได้
ก ำหนดดชันีช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ร(Corporate Key Performance Indicator – Corporate KPI) และดชันี
ช้ีวดัผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละฝ่ำยงำน (Department KPIs)  

-  บริษทัมีกำรจดัท ำค ำบรรยำยลกัษณะงำนครอบคลุมทุกต ำแหน่งงำน ซ่ึงระบุถึง หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบพ้ืนฐำนของ
พนกังำน หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเฉพำะต ำแหน่ง คุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม ตวัช้ีวดัผลงำน และ
ล ำดบัสำยกำรบงัคบับญัชำ โดยมีควำมสอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงองคก์รในปัจจุบนั 

-  บริษทัมีกำรจดัท ำนโยบำยวำ่ดว้ยแผนกำรสืบทอดผูบ้ริหำร (Succession Plan) ซ่ึงอนุมติัโดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ์ 2559  และไดมี้กำรปรับปรุง เม่ือวนัท่ี 25 
กรกฎำคม 2559   

2   กำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้ง

จำกปัจจยัภำยในและภำยนอก  จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงและคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง โดยไดรั้บ
อนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559  โดยมีเน้ือหำในนโยบำยฯ และคู่มือดงักล่ำว
ครอบคลุมถึง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ขั้นตอนกำรประเมินควำมเส่ียง หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง 
และกำรพิจำรณำกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง กำรระบุและประเมินควำมเส่ียงหลกั และมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง    
โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด   โดยถือเป็นหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3   กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน (Control Activities) 
- บริษทัมีกำรจดัท ำเอกสำรอ ำนำจด ำเนินกำร เพ่ือก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี และล ำดบัขั้นกำรอนุมติัรำยกำรทำงธุรกิจ

ท่ีส ำคญัของบริษทั เช่น กำรบริหำรองคก์ร กำรบริหำรกำรลงทุน กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบญัชี กำรเงินและ
สินเช่ือ และกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมติัในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2559 

- บริษทัไดจ้ดัท ำระเบียบ นโยบำย  และคู่มือกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
ดำ้นกำรขำย  กำรจดัซ้ือ กำรเงินและบญัชี  และทรัพยำกรบุคคล   

- บริษทัไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบอ ำนำจในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงิน โดยก ำหนดใหก้รรม กำร
บริษทั และผูบ้ริหำรของบริษทั เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรท ำธุรกรรม โดยหนงัสือมอบอ ำนำจไดรั้บกำรพิจำรณำ
อนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2559 

- ในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรของบริษทัไดก้ ำหนดใหแ้ต่ละสำยงำนมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลสินทรัพยถ์ำวรท่ีอยูภ่ำยใต้
ควำมรับผิดชอบของสำยงำนนั้นๆ  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำหนดใหมี้กำรตรวจนบัสินทรัพยถ์ำวรเป็นประจ ำทุกปี 

- บริษทัไดมี้กำรก ำหนดกรอบรำยกำรระหวำ่งกนัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไวใ้นหวัขอ้ควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  และคู่มือปฏิบติัส ำหรับ
รำยกำรเก่ียวโยง  โดยคู่มือดงักล่ำวครอบคลุมเน้ือหำส ำคญัดงัน้ี 
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 หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 
เวน้แต่ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยใหท้ ำรำยกำรนั้นเสมือนกบัท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ผูมี้ส่วนได้
เสีย ในรำยกำรดงักล่ำว จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั 

 ในกรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม
ในรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจกำรท่ีแข่งขนักบัธุรกิจ
ของบริษทัจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้นและประธำนกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

 กรณีท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไปเป็นกรรมกำร หุน้ส่วน หรือเป็นท่ีปรึกษำในบริษทัหรือ
องคก์รทำงธุรกิจอ่ืนๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

 ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลกิจกำร จะตอ้ง
ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด 

 รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ้งผำ่นกำรสอบทำน หรือพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษทั ตำมล ำดบั กรณีท่ีมีกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษทัท่ำนใด มีส่วนไดเ้สียในรำยกำรท่ี
เก่ียวโยง กรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรบริษทัท่ำนนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำรำยกำร
เก่ียวโยงนั้น 

- บริษทัมีกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย โดยแตง่ตั้งบุคลำกรของบริษทัไปเป็นคณะกรรมกำร
และผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยโดยบุคลำกรของบริษทั ท่ีไดรั้บมอบหมำยจะท ำกำรส่ือสำรนโยบำยของบริษทัไป
ยงับริษทัยอ่ยพร้อมทั้งติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

4 ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
- บริษทัจดัใหมี้กำรประชุมผูบ้ริหำรระดบัสูงเป็นประจ ำทุกสปัดำห์  เพ่ือใหแ้ต่ละส่วนงำนรำยงำนผลกำรด ำเนิน 

งำน ปัญหำ อุปสรรคท่ีพบ และแผนงำนของบริษทัต่อท่ีประชุม โดยมีกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นประธำนในท่ีประชุม รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดำ้นกำรเงินและบริหำรเป็นเลขำกำร
ประชุม และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ข้ึนไปเขำ้ร่วมประชุม 

- บริษทัใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรเก็บรักษำขอ้มูลทำงอิเลคทรอ 
นิคส์  โดยไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรส ำรองขอ้มูลสำรสนเทศ ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัโดย ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
สำยบริหำรองคก์ร และประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2559  โดยฝ่ำยสำรสนเทศเป็นผูท้  ำกำรส ำรองขอ้มูล 
เป็นรำยวนั รำยสปัดำห์ รำยเดือน และรำยปี โดยบนัทึกลงใน Backup tape ไปจดัเก็บไวท่ี้ตูเ้ซฟธนำคำร  และ
ท ำกำรทดสอบกำรกูคื้นขอ้มูล (Restoration)  

- บริษทัก ำหนดใหร้องกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดำ้นกำรเงินและบริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรส่ือสำรขอ้มูลของ
บริษทัไปยงับุคคลภำยนอก เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร นกัลงทุนสมัพนัธ์ และกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร/บรรษทัภิบำล เป็นตน้  

- บริษทัไดก้ ำหนดช่องทำงส ำหรับกำรรับเร่ืองขอ้ร้องเรียนดำ้นบรรษทัภิบำลและจริยธรรมธุรกิจ โดยไดก้ ำหนด 
ให ้ ส ำนกักรรมกำรเป็นผูรั้บแจง้เหตุขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตลอด 
จนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สำมำรถส่งขอ้ร้องเรียนไดท้ั้งกำรแจง้ดว้ยทำงวำจำทำงโทรศพัท ์โทรสำร อีเมล ์



                           ส่วนท่ี 2-22                                      
                                     บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

และจดหมำย โดยท่ีบริษทัจะรักษำขอ้มูลดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั  ทั้งน้ีนโยบำยดงักล่ำวไดมี้กำรประกำศให้
พนกังำนรับทรำบผำ่นทำงบอร์ดประชำสมัพนัธ์ของบริษทั 

5   ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
-    ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 3 มีนำคม2560  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดส้อบ

ทำนกำรประเมินผลควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน   โดยพิจำรณำจำกแบบประเมินของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรไดจ้ดัท ำเสนอ  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่
บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

-     ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำนข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ และใหค้  ำปรึกษำ เพ่ือใหก้ระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีดี    ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดต้รวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนตรวจสอบ
ประจ ำปีท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ    โดยจดัท ำแผนกำรตรวจสอบตำมทิศทำงกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ และควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน   และครอบคลุมกระบวนกำรทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ทุกรอบ 2 ปี    โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมขอ้เสนอแนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  โดยส่ือสำรใหผู้บ้ริหำรรับทรำบเพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุง   และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

-     บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน  จึงไดก้ ำหนดใหมี้กำรแต่งตั้งผูต้รวจสอบภำยนอก 
เป็นผูป้ระเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ทุกรอบ 5 ปี 

 
ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์  กำร

ทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)  ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ ผูท้รงคุณวุฒิ  
จ ำนวน 3 ท่ำน   โดยมี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑำ  เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    นำงอำรีย ์เติมวฒันำภกัดี    และนำยสุมิตร 
เพชรำภิรัชต ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

ในรอบปี 2559  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม รวมทั้ งส้ิน 9  คร้ัง   เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำม
รับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
โดยให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบส ำคญัต่อ
องคก์ร และมีระบบกำรควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสรุปสำระส ำคญัในกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดด้งัน้ี 

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และตรวจสอบ
งบกำรเงินประจ ำปี 2559 ของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวม  โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี
ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
สอบถำมผูส้อบบัญชีในเร่ืองควำมถูกตอ้งครบถว้นของงบกำรเงิน กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีท่ีส ำคญัซ่ึงมี
ผลกระทบต่องบกำรเงิน ควำมเพียงพอเหมำะสมของวธีิกำรบนัทึกบญัชีและขอบเขตกำรตรวจสอบ และควำมมี
อิสระของผูส้อบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำน
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บญัชีตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีควำมเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน
อยำ่งเพียงพอ เพ่ือเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บกำรเงิน  

2. กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรประเมินและ
กำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของระบบกำรควบคุมภำยในระดบัองค์กร และระดบักระบวนกำร โดย บริษทั อีวำย
คอร์ปอเรท เวอร์วิสเซส จ ำกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยในท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี
ศกัยภำพ  โดยมีควำมเห็นวำ่ไม่พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัอนัอำจจะกระทบต่อกำร
ด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ 

3. กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแผนงำนและแนวทำงกำรบริหำร
จดักำรควำมเส่ียง  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  โดยมีกำรประชุมร่วมกบัฝ่ำยจดักำรของบริษทัฯ  พร้อม
ทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน  และไดส้อบทำนรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัและมีควำมเส่ียง
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีทุกไตรมำส  เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ บริษทัฯ มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิผล  

4. กำรสอบทำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏิบติังำนตำมระบบงำนท่ี
ก ำหนดไว ้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพำะในเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  
เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขทำงธุรกิจปกติอยำ่งสมเหตุสมผล และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล
สำรสนเทศอยำ่งครบถว้นเพียงพอ 

5. กำรก ำกบัดูแลงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรทบทวนและอนุมติักฏบตัรฝ่ำย
ตรวจสอบ  อนุมติัแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี รวมถึงกำรให้ขอ้เสนอแนะกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือให้บรรลุแผนงำนท่ีวำงไวต้ำมมำตรฐำนท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือทัว่ไป   สอบทำนผลกำรตรวจสอบทุก
ไตรมำส  โดยให้ข้อแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบในประเด็นท่ีมี
นยัส ำคญั  เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและมีกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ   

6. กำรพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2560  โดยพิจำรณำจำกคุณภำพในกำรให้บริกำร กำรประเมินผลงำนของ
ผูส้อบบญัชี และควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี  

สรุปภำพรวมปี 2559  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้ระบุไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถ  และควำมมีอิสระอย่ำงเพียงพอ  ในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ   ตลอดจนไดใ้หค้วำมเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อยำ่งสร้ำงสรรค ์ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั   
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้รำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินในสำระส ำคัญอย่ำงถูกต้อง เช่ือถือได้ ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ   มีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งตำมกฎหมำย ขอ้ผกูพนัต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ  รวมถึงระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ 

 
(รศ.ดร.เสรี วงศม์ณฑำ) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั  
 รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 รำยละเอียดแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัตำมท่ีปรำกฏดงัตำรำงขำ้งทำ้ย 
ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง/ 
ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำ (พนับำท) นโยบำยกำร 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 2559 2558 ก ำหนดรำคำ 

บริษทั ท่ำเรือระยอง จ ำกดั - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น - - รำคำท่ีตกลงกนั 

- บริษทัถือหุ้นใน บจก.ท่ำเรือระยอง ร้อยละ 83.25 - ค่ำบริกำร - - 
 

- มีกรรมกำรร่วมกนั - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 
 

- มีผูบ้ริหำรร่วมกนั - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 
 

  - รำยไดรั้บล่วงหน้ำจำกกำรขำย - -  

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก - รำยไดจ้ำกกำรขำย 234,787 599,242 รำคำท่ีตกลงกนั 

(ประเทศไทย) จ  ำกดั - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 669 493 
 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - 52 
 

- มีผูบ้ริหำรร่วมกนั - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 4,709 4,766 
 

  - รำยไดรั้บล่วงหน้ำจำกกำรขำย - 2,561 
 

 - ค่ำบริกำร 1,469 -  

บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ำกดั - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 1,139 27 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ร้อยละ 2.17 - ค่ำบริกำร 51,082    23,494  
 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 575 16 
 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 13,099 24,213 
 

  - เงินมดัจ ำ 499 499 
 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ำกดั - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 13,365 42,591 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั - ค่ำบริกำร 1,474 945 
 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 2,869 29,903 
 

  - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 7,361 1,769 
 

  - เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนั - 21,110 
 

บริษทั เอน็ พี มำรีน จ ำกดั - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 3,905 23 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั - ค่ำบริกำร 47 - 
 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 694 - 
 

  - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 18 - 
 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ  ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 1,198 5 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,282 5 
 



                           ส่วนท่ี 2-25                                      
                                     บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                 แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง/ 
ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำ (พนับำท) นโยบำยกำร 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 2559 2558 ก ำหนดรำคำ 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั  - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - 4 
 

 บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จ ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 6,460 2,228 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 6,814 53 
 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั   
 

 
 

 บริษทั เอน็ พี มำรีน โลจิสติกส์ จ  ำกดั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั   
   

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั   
   

 บริษทั นิโคทรำนส์ สยำม จ ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 139 - รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - -  

 
  

   
บริษทั แพลทตินัม่ เอม็เมอรัลด ์จ  ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 5,998 18,799 รำคำท่ีตกลงกนั 

  - บริษทัร่วมของบริษทัท่ีมีผูถื้อหุ้นและ  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 21,327 40,230 
 

    กรรมกำรร่วมกนั   
   

 บริษทั ซีน่ำ ออฟชอร์ จ  ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น 2,866 847 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 407 9 
 

 - มีผูบ้ริหำรร่วมกนั    

  
 

 บริษทั อุตสำหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ จ  ำกดั  - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 9,951 9,951 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,730 1,730 
 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั  - รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและรำยไดอ่ื้น - 9 รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั   - ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน          -          10 
 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยำร์ด จ  ำกดั  -  ค่ำบริกำร 2,059 - รำคำท่ีตกลงกนั 

 - มีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรร่วมกนั  - เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 20 - 
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     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
งบการเงิน 

ผู้สอบบัญชี     
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ปี 2557 - 2558 คือ นำยสมคิด เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญำตเลขท่ี 2785  จำกบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ำกดั และปี 2559 คือ นำงสำวกญัญำณัฐ ศรีรัตน์ชชัวำล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6549 จำกบริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559  
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

(กลุ่มบริษทั) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั 
(มหำชน) วำ่ งบดงักล่ำวแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง กำรตีรำคำอำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  อำคำรและ
อุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัจ ำนวน 603.84 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั และตี
รำคำทรัพยสิ์นท่ีมำจำกกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงจดัท ำโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ  

ผูส้อบบญัชีไดใ้หข้อ้สังเกต เก่ียวกบับริษทัไดล้งนำมท ำสัญญำโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ทั้งน้ีงบกำรเงินรวมของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบ ไดมี้กำรปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวำ่มีกำรรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

 รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ของบริษทั ปุ๋ยเอน็

เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) วำ่งบ
กำรเงินดงักล่ำวแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐำนกำรเงินเฉพำะของ
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย 

งบกำรเงินของปีก่อนและควำมเห็นของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีไดเ้คยตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบ

กำรเงินเฉพำะของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และไดเ้สนอรำยงำน
กำรตรวจสอบลงวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2558 แบบไม่แสดงควำมเห็น เน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนอยำ่งมีสำระส ำคญัอยำ่ง
มำกหลำยเร่ืองท่ีอำจตอ้งมีกำรปรับปรุงรำยกำรในบญัชี อยำ่งไรกต็ำมในระหวำ่งปี 2558 เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีควำมไม่
แน่นอนดงักล่ำวไดรั้บกำรแกไ้ขและมีกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีเรียบร้อยแลว้ ควำมเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบกำรเงิน
ปี 2558 จึงเปล่ียนไปจำกปีก่อน 
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 รอบระยะเวลาบัญชี  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 
ผูส้อบบญัชีไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ของบริษทั 

ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 
เน่ืองจำก เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2554 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำดของบริษทั ท่ำเรือระยอง 
จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) ในฐำนะผูค้  ้ำประกนัหุน้กูข้องบริษทั ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยไม่สำมำรถเขำ้ไปด ำเนินกำรใดๆ บนท่ำ
เทียบเรือท่ีเคยไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบกำรได ้ ซ่ึงเป็นสำเหตุใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งหยดุด ำเนินงำนตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
2554 และไม่สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดใหแ้ก่บริษทัได ้ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  ำอุทธรณ์
คดัคำ้นค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำดไปยงัศำลฎีกำ และขอประนอมหน้ีต่อเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 
2554 ขณะน้ีเร่ืองดงักล่ำวยงัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ผลกระทบของค ำสั่งศำลดงักล่ำว ท ำใหบ้ริษทัยอ่ยอำจ
ถกูบอกเลิกสัญญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ทั้งน้ี 
อ  ำนำจในกำรจดักำรกิจกำรและทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยตกอยูแ่ก่เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยแ์ต่ผูเ้ดียว โดยเจำ้พนกังำน
พิทกัษท์รัพยไ์ดมี้ควำมเห็นวำ่สัญญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยและกนอ.ไดส้ิ้นสุดลง
แลว้ บริษทัยอ่ยจึงยืน่ค  ำร้องโตแ้ยง้ค  ำสั่งของเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยไ์ปยงัศำลลม้ละลำยกลำงเม่ือวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ 
2555 ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งกำรไต่สวน และปัจจุบนัยงัไม่อำจทรำบผลของกำรพิจำรณำในเร่ืองดงักล่ำว  

ปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้ท ำใหมี้ควำมไม่แน่นอนอยำ่งมีสำระส ำคญัอยำ่งมำกต่อมูลค่ำของสิทธิกำรใช ้      ท่ำ
เทียบเรือซ่ึงรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมประมำณ 532 ลำ้นบำท และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในอนำคต
ของบริษทัยอ่ย นอกจำกนั้นยงัอำจส่งผลกระทบต่อบริษทั ส ำหรับเงินลงทุนใน    บริษทัยอ่ยร้อยละ 83.25 เป็นจ ำนวน
เงิน 636 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำกในงบกำรเงินของบริษทั อยำ่งไรกต็ำม 
ผูบ้ริหำรมีควำมเห็นวำ่บริษทัยอ่ยมีแนวโนม้ท่ีจะชนะคดีเน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะช ำระหน้ีใหแ้ก่ผู ้
ร้องไดท้ั้งหมด จึงไม่ใช่ผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ประกอบกบัรำยงำนขอ้มูลคดีจำกท่ีปรึกษำทำงกฏหมำยใหค้วำมเห็นวำ่ 
ศำลฏีกำน่ำจะกลบัค ำสั่งของศำลลม้ละลำยกลำง โดยใหย้กเลิกค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำด และบริษทัเช่ือวำ่บริษทัยอ่ย
จะสำมำรถกลบัมำด ำเนินงำนไดต้ำมปกติในอนำคต อีกทั้ง ปัจจุบนั กนอ. ไดอ้นุญำตใหบ้ริษทัใหบ้ริกำรท่ำเทียบเรือแก่
กลุ่มลกูคำ้เดิมของบริษทัยอ่ยเป็นกำรชัว่ครำวแลว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2555  ดงันั้น ผูบ้ริหำรจึงไดจ้ดัท ำประมำณ
กำรกระแสเงินสดคิดลดเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำมูลค่ำของสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ และเช่ือวำ่สิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ
ของบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัยอ่ยจะไม่มีกำรดอ้ยค่ำ จึงไม่ไดต้ั้งค่ำเผือ่ขำดทุนส ำหรับสินทรัพย์
ดงักล่ำวไวใ้นบญัชี อยำ่งไรกต็ำม ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถพิจำรณำไดว้ำ่กระแสเงินสดคิดลดท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำข้ึนนั้น
สมเหตุสมผลหรือไม่ เน่ืองจำกควำมเป็นไปไดข้องประมำณกำรเงินสดคิดลดนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยอยำ่งท่ีไม่อำจ
ทรำบไดใ้นปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 



         ส่วนท่ี 3-3                                      
              บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 
 

     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

  บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

(หน่วย : พันบาท)งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 



         ส่วนท่ี 3-4                                      
              บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 
 

     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

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

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกนิทุน)

หนี้สินหมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หนี้สินไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

         บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

(หน่วย : พันบาท)

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  (ต่อ)

132.71  228.38  79.14    138.35  264.91  74.58    

 



         ส่วนท่ี 3-5                                      
              บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 
 

     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ

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

รายได้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

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

(หน่วย : พันบาท)

สรุปฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

 



         ส่วนท่ี 3-6                                      
              บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 
 

     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

2559 2558 2557 2559 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ก่อนการควบรวมกจิการ) (ปรับปรุงใหม่)  (ก่อนการควบรวมกจิการ)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

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

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

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

ปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

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

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

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

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

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

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

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

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 302 -                                  -                                  302 636,000 -                                  

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 2,030 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท้า่เทียบเรือ -                                  509,928 -                                  -                                  -                                  -                                  

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

   กลบัรายการคา่ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่ายและหน้ีสิน

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

   อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป -                                  (122) -                                  -                                  (122) -                                  

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

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

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

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

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

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

   คา่เผ่ือภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 650 511 310 650 511 310

เงนิสดรับจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

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

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

งบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทั

(หน่วย : พันบาท)

 



         ส่วนท่ี 3-7                                      
              บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 
 

     นำยณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี     นำยศุภกิจ ดุลยพิชช ์

2559 2558 2557 2559 2558 2557

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

     สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้) 

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช ้- กรมบงัคบัคดี 1 -                                       -                                      -                                    -                                      -                                    

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

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

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

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

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

     หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)

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

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

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

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

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

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

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                                     -                                       300 -                                    -                                      300

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

รับคา่ดอกเบ้ีย 195 39 58 189 34 40

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

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

รับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 57 31 395 57 31 395

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

รับจากการเพ่ิมทนุของบริษทั -                                     340,000 -                                      -                                    340,000 -                                    

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 บริษทัไดล้งนามในสญัญาโอนกิจการบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และรับโอนกิจการดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2559  ถือเป็นการรวมธุรกิจของกิจการหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึก

           บญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนวา่เป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย  ดงันั้น งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัเสมือนวา่มีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก 

งบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

สรุปฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ

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

- อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.33 0.84 2.33 เทา่ 0.81 0.76 1.85 เทา่

- อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.05 0.25 1.24 เทา่ 0.18 0.22 0.99 เทา่

- อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.10 0.14 0.31 เทา่ 0.23 0.22 0.28 เทา่

- อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 54.43 44.98 14.85 เทา่ 24.50 32.55 14.91 เทา่

- ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 6.61 8.00 24.24 วนั 14.70 11.06 24.14 วนั

- อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 7.95 6.87 5.08 เทา่ 7.95 6.87 5.08 เทา่

- ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 45.28 52.41 70.82 วนั 45.28 52.41 70.82 วนั

- อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 20.21 16.97 15.15 เทา่ 22.77 11.87 7.48 เทา่

- ระยะเวลาช าระหน้ี 17.81 21.22 23.76 วนั 15.81 30.33 48.10 วนั

- Cash Cycle 34.08 39.20 71.29 วนั 44.17 33.14 46.86 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

- อตัราก าไรขั้นตน้ 15.74 21.52 32.02 % 15.99 21.70 32.19 %

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

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

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

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

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

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

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

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

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

- อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 88.07 212.57 176.96 เทา่ 86.07 171.72 190.73 เทา่

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAW POLICY RATIO)

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

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

- อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 9.18 4.96 14.06 เทา่ 9.96 10.13 15.54 เทา่

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

- อตัราการจ่ายเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 %

รายงานวิเคราะห์อตัราส่วนงบการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิตามวิธีราคาทุน

 
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากดั 
   

  

                หน่วย: ล้านบาท 

  2560 2559 2558 

สินทรัพยร์วม 61.56 87.00  623.00  

หน้ีสินรวม 62.99 83.00  362.00  

ส่วนของผูถื้อหุน้ (1.43) 4.00  261.00  

รำยไดร้วม 0.18 282.00  1.01  

ก ำไรสุทธิ (5.72) (257.00) (133.00) 

มูลค่ำหุน้ตำมบญัชี (บำท) 0.02 0.06  3.42  

มูลค่ำท่ีตรำไว ้(บำท) 10.00  10.00  10.00  
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมธุรกจิ 
 ในปี 2559 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทได้ซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษัท เคมีคลัส์ 
แอนด์ อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 282.90 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัท ำให้
ตอ้งจดัท ำงบกำรเงินตำมแนวทำงกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เสมือนหน่ึงวำ่มีกำรรวมธุรกิจตั้งแต่แรก จึง
ตอ้งมีกำรปรับปรุงงบกำรเงิน งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 
2557 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแส
เงินสดรวม งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2558 

จุดประสงคใ์นกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในธุรกิจกำร
น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยแอมโมเนียของบริษทัไดอ้ยำ่งครบวงจร เพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรท ำตลำดของบริษทั 
รวมถึงขยำยฐำนกำรคำ้ไปยงัเคมีภณัฑอ่ื์นไดอี้กในอนำคต  อีกทั้งยงัเป็นกำรเพ่ิมรำยไดแ้ละผลตอบแทนอยำ่งต่อเน่ือง 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเพื่อกิจกำรดงักล่ำวจ ำนวน 1,768,106,235 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 282.90 ลำ้นบำท เป็นกำรช ำระค่ำตอบแทนกำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนดงักล่ำว 
 หลงัจำกนั้นบริษทัยงัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 
บำท ซ่ึงส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำก 8,498,695,750 หุน้ เป็น 2,719,582,640 หุน้  

ในปี 2558 ศำลฎีกำมีค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรตำมค ำพิพำกษำของศำลลม้ละลำยกลำง อนัเป็นผล
สืบเน่ืองจำกกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยไดอุ้ทธรณ์ไปยงัศำลฎีกำตั้งแต่ปี 2552 ทั้งน้ี ค  ำสั่งยกค ำร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจกำรดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรกระท ำใดๆ ท่ีเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์หรือ ผูบ้ริหำรแผนไดท้ ำไปก่อนท่ี
ศำลฎีกำจะมีค ำสั่งดงักล่ำว ปัจจุบนั บริษทัจึงมีสถำนะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
ออกจำกกระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรผำ่นศำลลม้ละลำยกลำงแลว้ อ  ำนำจ หนำ้ท่ีในกำรจดักำรทรัพยสิ์นของบริษทักลบัมำ
เป็นของผูบ้ริหำรของบริษทั และส่งผลใหผู้ถื้อหุน้กลบัมำมีสิทธิตำมกฎหมำย 

ส่วนบริษทัยอ่ย ยงัคงอยูใ่นช่วงถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดตำมค ำสั่งของศำลลม้ละลำย จึงยงัไม่สำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจปกติไดต้ั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มำ  ท ำให้บริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน ในขณะท่ีมีตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย
ตำมสัญญำ อีกทั้งในเดือนมีนำคม 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องของบริษทัยอ่ยในกำรโตแ้ยง้ค  ำสั่งเจำ้
พนกังำนพิทกัษท์รัพย ์ท ำใหส้ัญญำร่วมด ำเนินงำนพฒันำพ้ืนท่ีท่ำเทียบเรือระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบักำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทยไดส้ิ้นสุดลง ปัจจยัดงักล่ำวขำ้งตน้มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัในมูลค่ำของสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ 
รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นๆในงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงในระหวำ่งปีบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบ
เรือมูลค่ำ 510 ลำ้นบำทออกจำกบญัชีแลว้ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก ำไรสุทธิ 403.24 ลำ้นบำท 
โดยแบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 397.00 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 316.73 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 394.59 เม่ือ
เทียบกบัก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีก่อน 80.28 ลำ้นบำท ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบริกำรเท่ำกบั 1,024.01 ลำ้นบำท ลดลง 137.20 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.81  เม่ือเทียบกบัปี 2558 โดย
แบ่งรำยไดจ้ำกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี 867.50 ลำ้นบำท ลดลง 151.37 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 14.86 และรำยไดจ้ำกกำร
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ให้บริกำร 156.51 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 14.18 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 
2559  พบวำ่ บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง แต่มีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้
ข้ึนมำก ท ำให้มีก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ิมข้ึน 60.81 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 38.33 ซ่ึงเป็นผลมำ
จำกบริษทัมีก ำไรจำกกำรขำยแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน 51.70 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรขำยแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพ่ิมข้ึน 
3.83 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรขำยกรดก ำมะถนัเพ่ิมข้ึน 5.28  ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปี 2558 นอกจำกน้ียงัมีก ำไรจำกกำร
ให้บริกำรเพ่ิมข้ึน 17.15 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัก ำไรของปีท่ีผ่ำน้มำ กอรปกบับริษทัมีกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่โดยผู ้
ประเมินรำคำอิสระดว้ยวิธีกำรประเมินรำคำแบบวิธีมูลค่ำ ณ ปัจจุบนั ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นนโยบำยบญัชีของ
บริษทัท ำใหต้อ้งบนัทึกกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น จ ำนวน 244.24 ลำ้นบำทในปี 2559 

ในปี 2558 ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตวั รำคำยำงตกต ่ำ ลูกคำ้กลุ่มผูใ้ชแ้อมโมเนียเป็นวตัถุดิบในกำรผลิต 
ไม่ขยำยก ำลังกำรผลิต ท ำให้บริษัทขำยแอมโมเนียได้ในปริมำณใกล้เคียงกับปี 2557 แต่เน่ืองจำกบริษัทมีกำร
เปล่ียนแปลงวิธีกำรขำยและกำรส่งมอบสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ จึงมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงรำคำขำย ท ำให้บริษทัมี
รำยไดจ้ำกกำรขำยแอมโมเนียเพ่ิมข้ึน 169.08ลำ้นบำท ส่วนกำรขำยกรดก ำมะถนัในปี 2558 สำมำรถขำยไดเ้พ่ิมข้ึนร้อย
ละ 33 เม่ือเทียบกบัปริมำณขำยของปี 2557 เน่ืองจำกลูกคำ้ของบริษทัไดมี้กำรส่งออกไปขำยในประเทศเพ่ือนบำ้น ท ำ
ให้บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยกรดก ำมะถนัเพ่ิมข้ึน 129.64 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทัยงัคงมีรำยไดค้่ำบริกำร ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรท่ีลูกคำ้มำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือของบริษทั  รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรกองเก็บสินคำ้   
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรขนถ่ำยและล ำเลียงสินคำ้ รำยไดค้่ำบริกำรถงัเก็บกรดก ำมะถนั  ซ่ึงในปี 2558  บริษทัมีรำยได้
ค่ำบริกำร 142.33 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึน 21.14 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัรำยไดข้องปี 2557  

ทั้งน้ี ในปี 2558 มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัในมูลค่ำของสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นๆใน
งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงในระหว่ำงปีบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือมูลค่ำ 509.93 ลำ้น
บำทออกจำกบญัชี ท ำใหมี้ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในอนำคตของบริษทัยอ่ยอยำ่งมำกส่งผลใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิในปี 2558 จ ำนวน 73.39 ลำ้นบำท  บริษทัจึงตอ้งบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย  636.00 ลำ้นบำท ท ำใหง้บกำรเงินเฉพำะบริษทัมีขำดทุนสุทธิ 280.02 ลำ้นบำทในปี 2558  

ดงันั้น สำมำรถสรุปรำยกำรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

   ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม จ ำนวนเงิน 1,024.01 ลำ้นบำท ลดลง 
137.20 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.81 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 
จ ำนวนเงิน 1,161.20 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 151.37 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 14.86 เน่ืองจำกรำคำขำยเฉล่ียของกรดก ำมะถนัลดลงอยำ่งมำกตำมรำคำในตลำดโลกเม่ือ
เทียบกบัปีก่อน นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงัมีรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 156.51 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
14.18 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.96 เม่ือเทียบกบัรำยไดข้องปีก่อน ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจ ำนวน
เงิน 142.34 ลำ้นบำท 

ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม จ ำนวนเงิน  1,161.20 ลำ้นบำทเพ่ิมข้ึน 
319.87 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.02  เม่ือเทียบกับปี 2557 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 
จ ำนวนเงิน 841.33 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถขำยผลิตภณัฑ์เคมีไดม้ำกข้ึนและรำคำกรดก ำมะถนั
ในตลำดโลกได้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีแลว้ อีกทั้ งบริษัทได้มีกำรปรับเปล่ียนวิธีขำยและกำร
ก ำหนดโครงสร้ำงรำคำขำยแอมโมเนียกบัลูกคำ้ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2558 น้ี ส่งผลให้รำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรำยไดง้วดเดียวกนัของปีก่อน จ ำนวนเงิน 298.72 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
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เพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.48  นอกจำกน้ีบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรำยได้จำกกำรให้บริกำร 142.34 ลำ้นบำท 
เพ่ิมข้ึน 21.15 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.44 เม่ือเทียบกับรำยได้ของปี 2557 ท่ีมีรำยได้จำกกำร
ใหบ้ริกำรจ ำนวนเงิน 121.19 ลำ้นบำท 

   ในปี 2559 ตน้ทุนขำยและบริกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ ำนวน 696.13 ลำ้นบำท ลดลง 215.15 ลำ้น
บำทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.61 จำกจ ำนวนเงิน 911.28 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกมีตน้ทุนขำย
ผลิตภณัฑ์เคมีลดลง 212.18 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.67 เป็นผลจำกปริมำณขำยแอมโมเนียลดลง 
รวมถึงรำคำของกรดก ำมะถนัและแอมโมเนียในตลำดโลกลดลง นอกจำกนั้นยงัมีตน้ทุนบริกำร 48.06 ลำ้น
บำท ลดลง 2.97 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.82 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เป็นผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
ก ำไรขั้นตน้ 327.87 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 77.95 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.19 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไร
ขั้นตน้เพียง 249.92 ลำ้นบำท 

ในปี 2558 ตน้ทุนขำยและบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในปีน้ี มีจ ำนวน 911.28 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
202.36 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.54 จำกจ ำนวนเงิน 708.91 ลำ้นบำทเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกมี
ตน้ทุนขำยผลิตภณัฑ์เคมีเพ่ิมข้ึน 183.39 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.09 และตน้ทุนบริกำรเพ่ิมข้ึน 
18.97 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.18 เม่ือเทียบกบัปี 2557  

   ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้น 5.55 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีฟ้องร้องของธนำคำรแห่ง
หน่ึง 18.54 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 244.24 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 24.90 ลำ้นบำท และกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อตน้ทุนกำรเคล่ือนยำ้ยยิปซั่มจ ำนวน 
0.25 ลำ้นบำท จึงท ำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 621.35 ลำ้นบำท ลดลง 215.13 ลำ้นบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.72 จำกก ำไร 836.47 ลำ้นบำทของปี 2558 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดอ่ื้น 1.64 ลำ้นบำท มีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 258.29 ลำ้น
บำทและบนัทึกลดส ำรองตน้ทุนกำรขนยำ้ยยิปซัม่ 30.96 ลำ้นบำท กำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
44.99 ล้ำนบำท และ กำรกลับรำยกำรค่ำผลประโยชน์ตอบแทนค้ำงจ่ำยและหน้ีสินตำมสัญญำร่วม
ด ำเนินกำร 250.66 ลำ้นบำท จึงท ำให้มีก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 836.47 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 699.18 ลำ้นบำทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 509.27 จำกก ำไร 137.29 ลำ้นบำทของปี 2557 

  ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยรวม 224.39 ลำ้นบำท ลดลง 540.08 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 70.65 
เม่ือเทียบกบัปี 2558 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 124.03 ลำ้นบำท  ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยโรงงำนหยดุ
ผลิต 94.93 ลำ้นบำขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินทุนระยะยำวอ่ืน 0.30 ลำ้นบำท ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้
ประโยชน์ท่ำเทียบเรือ 0.02 ลำ้นบำทและตน้ทุนทำงกำรเงิน 5.12 ลำ้นบำท ส่งผลให้บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีก ำไรก่อนภำษีเงินได ้396.95 ลำ้นบำท 

ขณะท่ีในปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำย 764.47 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำใช้จ่ำยขำย และบริหำร 96.52 ลำ้นบำท  
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ 509.93 ลำ้นบำท ขำดทุนจำกภำระหน้ีสินค ้ำประกนั 
35.20 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรหยดุใชป้ระโยชน์ท่ำเทียบเรือ 40.97 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยโรงงำนหยดุผลิต 
67.05 ลำ้นบำท  และตน้ทุนทำงกำรเงิน 14.80 ลำ้นบำทส่งผลให้บริษทัมีขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ 72.00 
ลำ้นบำท 
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    อีกทั้ งในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 6.29 ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 
403.24 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.16 บำทต่อหุน้ และในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1.39  ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 73.39 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นก ำไรต่อ
หุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.05 บำทต่อหุน้ 

  ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 32.02   เน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 
แต่มีก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำใหมี้ก ำไรขั้นตน้ใน
ส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 30.46 เน่ืองจำกในปี 2558 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือ 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 21.52 ในขณะท่ีมีอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 4.96 
เน่ืองจำกมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีคือแอมโมเนียกบักรดก ำมะถนั อีกทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไร
จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี กำรลดส ำรองเคล่ือนยำ้ยยปิซัม่ และกำรกลบัรำยกำรค่ำผลประโยชน์ตอบแทนคำ้งจ่ำยและ
หน้ีสินตำมสัญญำร่วมด ำเนินงำน 

  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ 14.85 เท่ำ และมีระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย  
24 วนั  ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ 5.08  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย  71 วนั นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ  53.90 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีกำรคำ้ 44.98 เท่ำ และมีระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย  
8 วนั  ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 6.87  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย 52 วนั นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ 10.46 

  สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

หำกพิจำรณำถึงสภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนสภำพ
คล่องในปี 2559 เท่ำกบั 2.33 เท่ำ เพ่ิมข้ึนประมำณ  1.49 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2558ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 24 
วนั  ระยะเวลำขำยสินคำ้ 71 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 24 วนั ส่งผลให้มี Cash Cycle ประมำณ 71 วนั เน่ืองจำกในปี 
2559 บริษทัไดมี้กำรซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึน จึงมีก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 66.82 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัและบริษทั
ย่อยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 0.36 เท่ำ ลดลง 2.60 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2558 และมีอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 14.06 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 9.10  เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย
สำมำรถเพ่ิมทุนมำช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ีย
คำ้งช ำระ 

ในปี 2558 สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ในปี 2558 เท่ำกบั 0.84 เท่ำ เพ่ิมข้ึน  0.37 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2557 ในขณะท่ีมีระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย 8 วนั  ระยะเวลำ
ขำยสินคำ้ 52 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 22 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมำณ 39 วนั เน่ืองจำกในช่วงท่ีอยูใ่น
กระบวนกำรฟ้ืนฟกิูจกำรบริษทัตอ้งเกบ็เงินค่ำขำยสินคำ้ล่วงหนำ้จำกลกูคำ้มำช ำระค่ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ อีกทั้งใน
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ปี 2558 บริษทัไดมี้กำรเปล่ียนแปลงวธีิกำรขำยและกำรส่งมอบสินคำ้แอมโมเนีย รวมถึงมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำ
ขำยใหม่ ท ำใหบ้ริษทัมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 58.55 ลำ้นบำท และ
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั 2.96 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 8.00 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2557 และมีอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 4.96 เท่ำ ลดลง 4.22  เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถเพ่ิมทุนมำช ำระหน้ี
ตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคำ้งช ำระไดร้วมเป็นเงิน 305 
ลำ้นบำท 

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัมีก ำไรสุทธิ 407.72 ลำ้นบำท ก ำไรเพ่ิมข้ึน 687.74 ลำ้นบำท เม่ือ
เทียบกบัปีท่ีแลว้ท่ีมีขำดทุน 280.02 ลำ้นบำท  จึงขอสรุปรำยกำรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

   ในปี 2559 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,026.63 ลำ้นบำท ลดลง 137.19 ลำ้นบำทหรือลดลงร้อย
ละ 11.78 เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีลดลง 151.73 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.85  
และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน 14.17 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.77  เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำก
เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำใหมี้ก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑ์
เคมีเพ่ิมข้ึน 
ในปี 2558 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,163.82 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 319.87 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 37.90 เป็นผลมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีพ่ิมข้ึน 298.73 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
41.48 และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน 21.14 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.07  เม่ือเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองจำกสำมำรถขำยผลิตภณัฑเ์คมีโดยรวมไดม้ำกข้ึนและมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรขำยและโครงสร้ำงรำคำ
ขำยแอมโมเนียกบัลกูคำ้ดงัท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ ท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมีไดเ้พ่ิมข้ีน 

   ในปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขำยและบริกำร 696.13 ลำ้นบำท ลดลง 215.15 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.61 
เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 330.50 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
จำกปีก่อน 77.95 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 30.86 

ในปี 2558 บริษทัมีตน้ทุนขำยและบริกำร 911.28 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 202.36 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 28.55 
เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึน ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 252.55 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน
จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน 117.56 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 87.08 

   ในปี 2559 บริษทัยงัมีรำยไดอ่ื้น 5.37 ลำ้นบำท มีก ำไรจำกกลบัรำยกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 23.66 ลำ้น
บำท รำยไดจ้ำกกำรยกหน้ีสินจำกกำรฟ้องร้อง 18.54 ลำ้นบำท กลบัรำยกำรค่ำเผือ่ตน้ทุนกำรขนยำ้ยยปิซัม่ 
0.25  ลำ้นบำท และกำรกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 244.24 ลำ้นบำท จึงท ำใหมี้ก ำไรก่อน
ค่ำใชจ่้ำย 622.55 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 32.52 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.51 จำกก ำไร 590.02 ลำ้นบำทของ
ปี 2558 

 ในปี 2558 บริษทัยงัมีรำยไดอ่ื้น 1.26 ลำ้นบำท มีก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 305.24 ลำ้นบำทและบนัทึก
ลดส ำรองตน้ทุนกำรขนยำ้ยยปิซัม่ 30.96 ลำ้นบำท จึงท ำใหมี้ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 590.02 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
450.38 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 322.52 จำกก ำไร 139.64 ลำ้นบำทของปี 2557 
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 ในปี 2559  มีค่ำใชจ่้ำย 221.12 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยขำย และบริหำร 121.29 ลำ้นบำท  ขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.30 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกำรหยดุผลิต 94.93 ลำ้นบำทและ
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4.60 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทัมีก ำไรก่อนภำษีเงินได ้401.43 ลำ้นบำท 
ปี 2558 มีค่ำใชจ่้ำย 871.43 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยขำย และบริหำร 95.51 ลำ้นบำท  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23.38 ลำ้นบำท ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 636.00 ลำ้นบำท 
ขำดทุนจำกภำระหน้ีสินค ้ำประกนั 35.20 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกำรหยดุผลิตปุ๋ยเคมี 67.05 ลำ้นบำท 
และตน้ทุนทำงกำรเงิน 14.28 ลำ้นบำท ส่งผลใหบ้ริษทัมีขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้281.41 ลำ้นบำท 

  อีกทั้งในปี 2559 บริษทัมีรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 6.29 ลำ้นบำท จึงมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 407.72 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 0.16 บำทต่อหุน้ และในปี 2558 บริษทัมีรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีอีก 1.39 ลำ้นบำท จึงมีขำดทุนสุทธิส ำหรับปี 280.02 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นขำดทุนต่อหุน้ขั้น
พ้ืนฐำน 0.21 บำทต่อหุน้ 

 ความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2559 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 32.19   เน่ืองจำกบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง แต่มีก ำไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึนมำก ท ำใหมี้ก ำไรขั้นตน้ในส่วนของกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีมีอตัรำก ำไรสุทธิร้อยละ 30.77 เน่ืองจำกในปี 2558 บริษทัมีกำรบนัทึกดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ 

ในปี 2558 บริษทัมีอตัรำก ำไรขั้นตน้ร้อยละ 21.70   เน่ืองจำกมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกกำรขำยผลิตภณัฑเ์คมี คือ 
แอมโมเนีย กบั กรดก ำมะถนัไดม้ำกข้ึน และลูกคำ้ยงัมำใชบ้ริกำรท่ำเทียบเรือมำกข้ึนดว้ย ในขณะท่ีมีอตัรำขำดทุนสุทธิ
ร้อยละ (23.39) เน่ืองจำกบริษทัมีกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท ำใหมี้ขำดทุนสุทธิมำกกวำ่ปี 2557  

 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
ในปี 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ 14.91  เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  24 วนั  

ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 5.08  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย  71 วนั นอกจำกน้ี บริษทั
มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ  58.69 เน่ืองบริษทัไดก้ลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 

ในปี 2558 บริษัทมีอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ 32.55  เท่ำ และมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย  11 วนั  
ในขณะท่ีมีอตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 6.87  เท่ำ และมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้เฉล่ีย  52 วนั นอกจำกน้ี บริษทั
มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยร้์อยละ  (37.82) ทั้งน้ี บริษทัไดต้ั้งส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพและลำ้สมยัในส่วนของ
สินคำ้คงเหลือและอะไหล่คงคลงัท่ีไม่หมุนเวยีน อีกทั้งไดต้ั้งส ำรองในส่วนของทรัพยสิ์นท่ีดอ้ยค่ำในปื 2558 

 สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 
หำกพิจำรณำถึงสภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวยีน บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2559 

เท่ำกบั 1.85 เท่ำ เพ่ิมข้ึนประมำณ  1.09 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2558ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 24 วนั  ระยะเวลำ
ขำยสินคำ้ 71 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 48 วนั ส่งผลใหมี้ Cash Cycle ประมำณ 47 วนั เน่ืองจำกในปี 2559 บริษทัได้
ซ้ือและรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำก C&A ท ำใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรตน้ทุนไดดี้ข้ึน จึงมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและ
มีเงินสดสุทธิท่ีไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 66.82 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้นเท่ำกบั 0.45 เท่ำ ลดลง 8.50 เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2558 และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 105.13 เท่ำ 
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เพ่ิมข้ึน 141.82  เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกปี 2558 บริษทัสำมำรถเพ่ิมทุนมำช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรเดิม
ไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคำ้งช ำระ 

ในปี 2558 สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน บริษทัมีอตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2558 
เท่ำกับ 0.76 เท่ำ ลดลงเล็กน้อยประมำณ  0.05 เท่ำเม่ือเทียบกับปี 2557ในขณะท่ีมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 11 วนั  
ระยะเวลำขำยสินคำ้ 52 วนั และระยะเวลำช ำระหน้ี 31 วนั ส่งผลให้มี Cash Cycle ประมำณ 33 วนั เน่ืองจำกในช่วงท่ี
อยูใ่นกระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร บริษทัตอ้งเก็บเงินค่ำขำยสินคำ้ล่วงหนำ้จำกลูกคำ้มำช ำระค่ำวตัถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
อีกทั้ งในปี 2558 บริษัทได้มีกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรขำยและกำรส่งมอบสินค้ำแอมโมเนีย รวมถึงมีกำรก ำหนด
โครงสร้ำงรำคำขำยใหม่ ท ำให้บริษทัมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 130.45 ลำ้น
บำท  นอกจำกน้ี บริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 8.95 เท่ำ ลดลง 35.75 เท่ำเม่ือเทียบกบัปี 2557 
และมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 10.13 เท่ำ เพ่ิมข้ึน 0.17  เท่ำ เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกบริษทัสำมำรถ
เพ่ิมทุนมำช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิมไดเ้กือบครบถว้น จึงไดรั้บกำรปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือพร้อมดอกเบ้ียคำ้งช ำระ
ไดร้วมเป็นเงิน 305 ลำ้นบำท 

ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,024.61 ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 
273.87 ลำ้นบำท และส่วนของผูถื้อหุน้ 750.75 ลำ้นบำท  หรือมูลค่ำหุน้ตำมบญัชีคิดเป็น 0.28 บำทต่อหุน้ และ ณ  วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 471.53  ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 352.41 ลำ้นบำท ส่วนของผูถื้อ
หุน้สุทธิ 119.12 ลำ้นบำท หรือมูลค่ำหุน้สุทธิ 0.04 บำทต่อหุน้ ซ่ึงมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

 ในปี 2559 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 553.08  ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 117.29 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำก
เป็นผลจำกกำรซ้ือและรับโอนสินทรัพยบ์ำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั 
และ มีกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิมโดยผูป้ระเมินอิสระภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยบญัชีของบริษทั 
ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 115.48 ลำ้นบำท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เพ่ิมข้ึน 437.60 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.21 และ 188.61 ตำมล ำดบั และในปี 2558 สินทรัพยร์วม
ลดลง 459.59 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.36 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ทั้งน้ีแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน
เพ่ิมข้ึน 48.37 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 507.96 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 68.64 ซ่ึงมีสำเหตุหลกัจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรใชท่้ำเทียบเรือของบริษทัยอ่ยในปี 2558  

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 273.87 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
152.46 ลำ้นบำท และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 121.40 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ลดลงจ ำนวน 78.54 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 22.28 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำกในปี 2559 ไม่ตอ้งบนัทึกค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยตำมสัญญำกบั 
กนอ.ของบริษทัยอ่ย อีกทั้งมีกำรบนัทึกหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน ส่วนในปี 2558 มีหน้ีสิน
รวมลดลง 901.33 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.89 เม่ือเทียบกบัปี 2557  ทั้งน้ีแบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน
ลดลง 295.52 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 605.81 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 89.83 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกมีกำรช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรในปี 2558 

 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 750.98 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 632.58 ลำ้น
บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 534.26  เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 118.40 ลำ้นบำทและ 
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ในปี 2558 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยปรับตวัสูงข้ึน 484.80 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ี
มีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ ำนวน (366.39) ลำ้นบำท เม่ือเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทัมีกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,768,106,235 หุน้ ในรำคำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.16 บำท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลำ้น
บำท และด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เป็น จ ำนวน 1,359.79 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็น 
8,498,695,750 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.16 บำท ต่อมำบริษทัไดด้  ำเนินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำก
เดิมมูลค่ำหุน้ละ 0.16 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ส่งผลใหจ้ ำนวนหุน้เปล่ียนแปลงจำกเดิม 
8,498,695,750 หุน้ เป็น 2,719,582,640 หุน้ และ งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมงบกำรเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ปรำกฏส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัมีจ ำนวนเท่ำกบั 750.98 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นมูลค่ำตำมบญัชีหุน้ละ 0.28 บำท 

ในเดือนธนัวำคม 2558 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนใหก้บับุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 340 ลำ้นบำท เพ่ือน ำเงินมำช ำระหน้ี
ใหก้บัเจำ้หน้ีตำมค ำขอปรับโครงสร้ำงหน้ี หรือเจำ้หน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำรเดิม ส่งผลใหบ้ริษทัสำมำรถปรับ
โครงสร้ำงหน้ีไดม้ำกกวำ่ร้อยละ 75 แลว้  

ฐานะการเงินของบริษัท  
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 982.84 ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 305.88 ลำ้นบำท 

และส่วนของผูถื้อหุ้น 676.96 ลำ้นบำท  หรือมูลค่ำหุ้นตำมบญัชีคิดเป็น 0.25 บำทต่อหุ้น และ ณ  วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2558 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 406.51  ลำ้นบำท หน้ีสินรวม 365.65 ลำ้นบำท ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 40.86 ลำ้นบำท หรือ
มูลค่ำหุน้สุทธิ 0.02 บำทต่อหุน้ ซ่ึงมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

 ในปี 2559 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน 576.33 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ141.76 เม่ือเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจำก
เป็นผลจำกกำรซ้ือและรับโอนสินทรัพยบ์ำงส่วนจำกบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อำโรเมติก (ประเทศไทย) จ ำกดั
และมีกำรตีรำคำทรัพยสิ์นเพ่ิมโดยผูป้ระเมินอิสระ ภำยใตห้ลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นนโยบำยบญัชีของบริษทั 
ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 115.59 ลำ้นบำท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เพ่ิมข้ึน 460.74 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.11 และ 255.48 ตำมล ำดบั และ ปี 2558 สินทรัพยร์วมลดลง 
581.59 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.86 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ทั้งน้ีแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 
28.30 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.30   และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 609.89 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.18  

 ในปี 2559 บริษทัมีหน้ีสินรวมมีมูลค่ำเท่ำกบั 305.88 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 184.48 ลำ้นบำท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 121.40 ลำ้นบำท โดยรวมแลว้ลดลงจ ำนวน 59.77 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.35 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และในปี 2558 หน้ีสินรวมลดลง 669.92 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.69ทั้งน้ี
แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 53.46 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.94  และหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 
723.38 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.34 เม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจำกมีกำรช ำระหน้ีตำมแผนฟ้ืนฟกิูจกำร 

 ในปี 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 676.96 ลำ้นบำท ปรับตวัสูงข้ึน 636.10 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1,556.89 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัจ ำนวน 40.86 และ ในปี 2558 ส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัปรับตวัสูงข้ึน 88.33 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
จ ำนวน (47.47) ลำ้นบำท 

ปัจจัยที่มผีลกระทบการด าเนินงานในอนาคต 
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หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีแกไ้ขกำรด ำเนินงำนไม่ไดภ้ำยในก ำหนด ( Non-Performing 
Group : NPG)  ปัจจุบนัอยูใ่นระยะท่ี 3 ซ่ึงไดค้รบก ำหนดเม่ือวนัท่ี 10  มีนำคม 2557 และไดรั้บกำรผ่อนผนัขยำยเวลำ
ให้แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนมำอีก 3  ปี คือ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 และวนัท่ี 31 มีนำคม 
2560 ตำมล ำดบั โดย ตลำดหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้ขอให้บริษทัเร่งด ำเนินกำรให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนโดยเร็ว 
ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ทั้งน้ีบริษทัมีควำมพร้อมและประสงคย์ืน่ค  ำขอพน้เหตุเพิกถอนโดยใชง้บกำรเงินประจ ำปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ฉบบัท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต รวมทั้งค  ำช้ีแจงหรือเอกสำรขอ้มูล
ท่ีสนบัสนุนหรือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำต่อตลำดหลกัทรัพย ์

หำกบริษัทไม่สำมำรถแก้ไขให้มีคุณสมบัติพน้เหตุเพิกถอนได้ภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ทำงตลำด
หลกัทรัพยอ์ำจไม่ผ่อนผนัขยำยเวลำให้แกไ้ขเหตุแห่งกำรเพิกถอนอีกแลว้ ซ่ึงจะท ำให้หลกัทรัพยข์องบริษทัถูกถอน
ออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัคำดว่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรยืน่ค  ำขอพน้เหตุเพิกถอนไดภ้ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 



                                                  
                    ส่วนท่ี 4-1                                      

         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 
 

 
     

 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 



                    ส่วนท่ี 4-1                                      
         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 

 นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

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                                .................................................. 
 
 

 
 
 
 



                                                  
                     

         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 
 

 
 

 

นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เอกสารแนบ 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-1 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

  
 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 1  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                  เอกสารแนบ 1-2 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

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 
-  กรรมการอิสระและประธาน  
กรรมการ 

67 -  ADVANCE COURSE IN MANAGEMENT 
DEVELOPMENT PROGRAM, WESTPAC 
COLLEGE 

-  MBA ดา้นบริการธุรกิจSOUTHEASTERN 
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 

-  วทิยาศาสตร์บณัฑิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- พ.ย. 52–ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการ 
  
 

- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 

2.  นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี
-  รองประธานกรรมการ 
-  ประธานกรรมการบริหาร 
-  กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
    ผกูพนับริษทัฯ 
-  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

59 -  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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  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 เอน็ พี มารีน จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แคริเออร์จ ากดั 
-  บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก  
    (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  บริษทั ลิควดิแก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-3 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ก.พ. 56-พ.ย. 59 
พ.ค. 56-พ.ย. 58 

 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 

-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
-  บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จากดั (เดิมช่ือ บจ.เอ   
เอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 

-  บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
-  บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวร์ิค จ ากดั 
-  บริษทั รุ่งนที จ ากดั 
-  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
-  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

3.นายศุภกจิ  ดุลยพชิช์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

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

- ปัจจุบนั 
2556-2558 

 

-  ขา้ราชการบ านาญ 
-   กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

 

-  กรมศุลกากร 
-  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

 

4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
   ผกูพนับริษทัฯ 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   ดา้นการเงินและบริหาร 

54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 
 Directors Accreditation Program 28/2004 
 Company Secretary Program 74/2016 

0.01 ก.ย. 58-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  กลุ่มบริหารองคก์ร 
  กลุ่มบริษทั เอส ซี 
 
 
 
 

- 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 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-4 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 

ก.พ. 56-พ.ย. 59 
พ.ค. 56-ส.ค. 58 

 
เม.ย. 39-ส.ค.58 

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

-  บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
-  บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
-  บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 
-  บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั ไทยเฮิร์บเรสซีพี จ  ากดั 
-  บริษทั ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท ์จ ากดั 
-  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
-  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 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-5 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
- บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จ ากดั 

5. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 
- กรรมการ 

56 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.01 ก.ย. 58-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน 

- บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

  ผา่นการอบรมหลกัสูตร     
  -  Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2004  2556-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั เทคนอร์ จ ากดั 

  -  Director Certification Program รุ่นท่ี 147/2011  2552-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั เอลเทค พาวเวอร์ จ  ากดั 

  -  Role of the Compensation Committee รุ่นท่ี 
13/2011 

 2535-ปัจจุบนั - กรรมการ - บริษทั ส านกังานวรัชญไ์พศาล จ ากดั 

  -  Advance Audit Committee Programs รุ่นท่ี 
12/2012 

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

 2554-2558 
 
 
 
 
 

- กรรมการ 
 

-  บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จ  ากดั 
 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-6 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
- Monitoring the Internal Audit Function 
   รุ่นท่ี 13/2012 
- Monitoring the System of Internal Control 
   and Risk Management รุ่นท่ี 13/2012 
- Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 35/2014 
- Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี 

13/2014 
6.นายยงยศ  ปาละนิติเสนา 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

 

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

- ปัจจุบนั 
 

 
 
   
 

 

2556-2558 

- กรรมการ       
-  ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ 
-  ท่ีปรึกษา 
 
- กรรมการและ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการ และ
กรรมการบริหาร 

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

7. รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 

67 - 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 

- ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 

-  ประธานกรรมการ 
-  รักษาการคณบดีวทิยาลยัการ
จดัการ ม.พะเยา วทิยาเขต
กรุงเทพ 

 

-  หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่ 
-  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัพะเยา วทิยาเขต
กรุงเทพ 

 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-7 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดี 
องักฤษและภาษาต่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

8.นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 -  ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร 
หลกัสูตรการจดัการดุษฎีนิพนธ์บณัฑิต      
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

-  ปริญญาโท สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีสิทธ์ิประกอบ
วชิาชีพสอบบญัชีเลขท่ี 3733 

-  ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT รุ่นท่ี 7) 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการ
พลงังาน (วพน.รุ่นท่ี 4) 

-  หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ภพผ. รุ่นท่ี 2) 

- 2556-ปัจจุบนั 
 
 

2558-ปัจจุบนั 
 

2553-2556 
 
 

2550-2558 
 

2547-2556 
 

2547-2556 
 
 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการบริหาร 
-  ประธานกรรมการสรรหาแล
พิจารณาค่าผลตอบแทน 

 -  กรรมการตรวจสอบ  
-  กรรมการอิสระ 
-  กรรมการ 
-  กรรมการผูจ้ดัการ 
-  กรรมการ  
-  กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 

-  บริษทั เอเอม็ซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
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 1-8 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
-  หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดบัสูง (พตส. รุ่นท่ี 4) 

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารงาน
พฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 2) 

-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่นท่ี 1) 

-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม
เอกชน วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554)  

-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 11)    

-  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ (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) 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-9 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
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 

9. นายกจิจา  สมัญญาหิรัญ 
  -  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
      สายบริหารองคก์ร 
-  กรรมการ 

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

- ปัจจุบนั 
 

 
 

เม.ย. 56-ส.ค. 58 
2550-2558 

 

-  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
   ทรัพยากรบุคคลองคก์ร 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
  สายบริหารองคก์ร 
- กรรมการ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายการเงินและบริหาร 

- กลุ่มบริษทั SC GROUP 
 
- บริษทัปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

10. นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program112/2014 
Company Secretary Program 26/2008 
Audit Committee Program 22/2008 

- ธ.ค. 58-ปัจจุบนั 
 

พ.ค. 57-ปัจจุบนั 
2552-ปัจจุบนั 

 
 
 

- กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ  

- กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ  
ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั สมาชิก 

หมายเลข 18 
 
 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-10 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
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 

 ภายในและเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

11. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 

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

0.01 ธ.ค. 58–ปัจจุบนั 
 
มี.ค. 57-ปัจจุบนั 
 
 
ม.ค. 57-ปัจจุบนั 

- กรรมการ และ 
  กรรมการบริหาร 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  สายพฒันาธุรกิจ และการร่วม 
  ทุน 
- กรรมการ 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 
- บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
- บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
- บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
- บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทั เอน็ พี มารีน 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 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-11 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
- บริษทั ลิควดิ แก๊ส ซพัพลาย จ ากดั 
- บริษทั ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวร์ิค จ ากดั 

12.นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

 

55 -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิต      
พฒันบริหารศาสตร์ 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ธ.ค. 58-ปัจจุบนั 
 

ม.ค. 31-ปัจจุบนั 
ม.ค. 31-ปัจจุบนั 
ม.ค. 52-ปัจจุบนั 

 
ม.ค. 52-ปัจจุบนั 

 
ม.ค. 54-ปัจจุบนั 

 
ม.ค. 54-ปัจจุบนั 

 
ม.ค. 56-ปัจจุบนั 
ม.ค. 56-ปัจจุบนั 
ม.ค. 57-ปัจจุบนั 
ม.ค. 58-ปัจจุบนั 
ม.ค. 54-ธ.ค. 56 
ม.ค. 52-ธ.ค. 56 

 

- กรรมการอิสระ/กรรมการ 
  ตรวจสอบ 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการศูนยเ์พ่ิมศกัยภาพใน 
  การแข่งขนั 
- ท่ีปรึกษา 
 
- คณะกรรมการจริยธรรมใน 
  งานวจิยั 
- คณะกรรมการบริหาร 
 
- นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 
- ผูป้ระนีประนอม 
- กรรมการสภาสถาบนั 
- ผูพ้ิพากษาสมทบ 
- อุปนายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 
- กรรมการหน่วยบ่มเพาะ 
  วสิาหกิจ 

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

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

13.  นางศรินทิพย์  กติติวงศ์โสภณ   54 -  การจดัการมหาบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัมหิดล 

- ปัจจุบนั 
 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายการเงิน 

- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-12 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถอื 
หุ้นในบริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  สายบญัชีและการเงิน 
-  เลขานุการบริษทั 

 

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

ก.ย. 57-ปัจจุบนั 
 
 

2551-ปัจจุบนั 
ธ.ค. 58-ธ.ค. 59 

 
พ.ค. 54-พ.ย. 58 

 
เม.ย. 56-ต.ค. 58 
มี.ค. 56-ส.ค. 57 

 
พ.ค. 55-ก.พ. 56 
 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานจดัหาและประกนัภยั 
  (มารีน) 
- ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายบญัชีและการเงิน 
- ผูอ้  านวยการสายบญัชีและ
การเงิน 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานประกนัภยั (มารีน) 
- ผูอ้  านวยการสายงานประกนัภยั
(มารีน) 

- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนทจ์ ากดั 
 
 
- บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
- บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนทจ์ ากดั 
 
- บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนทจ์ ากดั 
 

 
  



                                                                                  เอกสารแนบ 1-13 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

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 1-14 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร  

รายช่ือ บริษัท บริษัทย่อย บริษัททีเ่กีย่วข้อง 
NFC RBT CNA SCC SCGL SCM NPM SCOS NPML SPL SCGH NFIC NPML PKR SCA AMT-SC 

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

นายยงยศ ปาละนิตเิสนา // /               

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

นายกจิจา  สมญัญาหิรัญ // +      +          

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

นางศรินทพิย์ กติตวิงศ์โสภณ + +    +           

นายชัยยศ อุ่นพนัธ์ุวาท +          +      

         หมายเหตุ   +  = ผูบ้ริหาร     /  = กรรมการ    //  = กรรมการบริหาร      X   = ประธานกรรมการ 
NFC = บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
RBT = บริษทั ท่าเรือระยอง จ ากดั 
CAN = บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จ ากดั 
SCC = บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จ  ากดั 

SCGL = บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ ากดั 
SCM = บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
NPM = บริษทั เอน็ พี มารีนจ ากดั 
SCOS = บริษทัเอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วสิ จ  ากดั 
NPML = บริษทั เอน็ พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 

SPL 
SCGH 

= 
= 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จ  ากดั 
บริษทั เอส ซี  กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 

NFIC = บริษทั อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ จ  ากดั 
NPML = บริษทั เอน็ พี มารีนโลจิสติกส์ จ ากดั 
PKR = บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จ ากดั 
SCA = บริษทั เอส ซี ออโต ้จ ากดั 

AMT-SC = บริษทั เอเอม็ที-เอสซี (ประเทศไทย) จ ากดั 



                                                                                  เอกสารแนบ 1-15 
บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 

 
      นายณฐัภพ รัตนสุวรรรณทวี นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 
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เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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              บริษทั ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท ท่าเรือระยองจ ากดั 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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 
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เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั (Compliance) 
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3.รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน
การถอืหุ้น 
ในบริษัท 
(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 

1.  นางสาววราภรณ์  อทิธิธ ารง 
-  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

56 -  การบริหารและการจดัการมหาบณัฑิต      
    มหาวทิยาลยัรังสิต 
-  สถิติศาสตร์บณัฑิต 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-  หลกัสูตรเชิงปฏิบติัการ 
    ผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit 

Committee ไดอ้ยา่ง 

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

 

- ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ผจก.ฝ่ายการเงิน 
 

- บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ไทยพฟัอุตสาหกรรม จ ากดั 
 

  

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1.1  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
1.2  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  
1.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
1.4 พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
1.5  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
1.6  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 



  เอกสารแนบ 3-3                                                                                                     
                                                                                               บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)                                                                                      แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559 
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1.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
(ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ)   จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 
(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

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

ทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 
1.11 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

 



  เอกสารแนบ 3-4                                                                                                     
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หน้าที่ความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

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

เก่ียวขอ้ง 
3. สอบทานความเหมาะสมของการเกบ็รักษาทรัพยสิ์น รวมถึงการทดสอบวา่ทรัพยสิ์นนั้นมีอยูจ่ริง และมีการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคก์ร เพ่ือพฒันาและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
5. สอบทานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ใหม้ัน่ใจไดว้า่มีการประมวลผลขอ้มูลไดถ้กูตอ้ง และมีการเกบ็รักษาขอ้มูลอยา่งปลอดภยั  
6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน วา่ไดมี้การพิจารณาและด าเนินการอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
7. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร 
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 เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



เอกสารแนบ 4-2  
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ช่ือ รายการ 

ราคาประเมนิ (บาท)  ราคาเฉลีย่ (บาท)  ผู้ประเมนิราคาทรัพย์สิน/     

( Fair Market Value )    (Average Price) 
ผู้ควบคุมการปฏบิัตงิาน

หรือ 
วนัทีร่ายงาน วตัถุประสงค์การประเมนิ 

    ผู้ประเมนิหลกั   ราคาทรัพย์สิน 

บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี 
จ ากดั (มหาชน) 

อาคาร ทรัพยสิ์นส่วนควบบนท่ีดิน เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

559,069,100.00 - 
 บริษทั อเมริกนั แอพ๊เพร
ซลั (ประเทศไทย) จ ากดั 

30 มิ.ย. 2559 
 เพ่ือตอ้งการทราบมูลค่า
ตลาด  และมูลค่าทดแทน 

ท่ีตั้ง  เลขท่ี 2  ถนน I-2  นิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พดุ ถนนสุขมุวทิ  ( ทางหลวงหมายเลข 3, 
ระหวา่งหลกักิโลเมตรท่ี 205-206 )  ต าบลมาบตา
พดุ อ าเภอเมืองระยอง  จงัหวดัระยอง  

ถงัแอมโมเนียและอปุกรณ์ 

               
67,396,700.00  

         
77,018,894.50  

 บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ 
แอนด ์คอนซลัแทนส์ 

จ ากดั 
16 ก.พ. 2559 

 ประกอบการซ้ือขายระหวา่ง 

ท่ีตั้ง จ.ปทุมธานี, จ.ราชบุรี,   บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ากดั  

จ.สมุทรปราการ, จ.ปราจีนบุรี, จ.ชลบุรี, จ.
ก าแพงเพชร, จ.ระยอง, 

(มหาชน) (ผูซ้ื้อ) กบับริษทั 

 จ .พระนครศรีอยธุยา, จ.สุราษฎร์ธานี, จ.พงังา,  

               
86,641,100.00  

 บริษทั อเมริกนั แอพ๊เพร
ซลั  (ประเทศไทย) จ ากดั 

11 ก.พ. 2559 

 เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก 

จ.กระบ่ี, จ.ตรัง, จ.นครศรีธรรมราช และ จ.
สงขลา 

 (ประเทศไทย) จ ากดั 

    

 



                    ส่วนท่ี 5-1                                      
         บริษทั ปุ๋ยเอน็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)                                                                                      แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2559 

 

 นำยณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นำยศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
 

รายละเอยีดอืน่ ๆ 

 

-ไมม่ี - 
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