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ส่วนท่ี 1- 3 

 

นโยบายและภาพรวมในการประกอบกจิการ 

บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดาํเนินธุรกิจหลักในการจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกาํมะถนั และการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการคลงัสินคา้ การให้บริการดา้นโลจิ

สติกส์และคลงัสินคา้เหลว การให้บริการท่าเทียบเรือ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

บริษทัเร่ิมก่อตั้งคร้ังแรกใชช่ื้อว่า บริษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใตโ้ครงการปุ๋ ย

แห่งชาติของทางภาครัฐบาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือทาํการผลิตปุ๋ ยเชิงประกอบ เพ่ือ

ทดแทนการนาํเขา้ปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ มีท่ีตั้งของโครงการอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจงัหวดัระยอง และมีทุนจด

ทะเบียนเร่ิมแรกจาํนวน 50 ลา้นบาท และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ต่อมาปี 2536 บริษทัไดเ้ร่ิมจาํหน่ายปุ๋ ยเขา้สู่ตลาดโดยการนาํเขา้ปุ๋ ยเคมีสําเร็จรูปมาจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ “ปุ๋ ยแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการสร้างฐานการตลาดในระยะแรกก่อนท่ีบริษทัจะทาํการผลิตและจาํหน่ายจากโรงงานของ

บริษทั บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2,250 ลา้นบาท เป็น 4,000 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2538 โดยใชช่ื้อว่า บริษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และหลกัทรัพยข์องบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2539 

ปี  2538 บริษัทได้เร่ิมก่อสร้างโรงงานและมีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2540  แต่

ผูรั้บเหมาก่อสร้างล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดสัญญา ประกอบกับรัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท มี

ผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานก่อให้เกิดผลขาดทุนในการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าซ่ึงเป็นปัญหากบัทุกประเทศทัว่โลกนับแต่ปี 2541 บริษทัจึงไดป้ระสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นผลทาํให้บริษัทมีฐานะการเงินตามงบการเงินประจาํปี 2545 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ปรากฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าตํ่ากว่าศูนย ์จึงเขา้ข่ายเหตุแห่งการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทั

ออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ จนกระทัง่ตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการของศาลลม้ละลายกลางในปี 2546 

ปี 2547 บริษทัไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทุนและปรับโครงสร้างหน้ีตามท่ีกาํหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยใน

แผนฟ้ืนฟูกิจการมีการเพ่ิมทุนจากผูร่้วมทุนใหม่ จาํนวน 10 ราย เป็นเงิน 1,838 ลา้นบาท ซ่ึงนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

เป็นหน่ึงในผูร่้วมทุนรายใหม่ ภายหลงัการปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหน้ี ส่งผลให้การฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลสาํเร็จใน

เดือนกนัยายน 2547 นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี 

จาํกดั (มหาชน)” 

ปี 2548 บริษทัประสบปัญหาเคร่ืองจักรท่ีใช้ผลิตปุ๋ ยเคมีชาํรุดทรุดโทรมมาก ผลิตสินคา้ออกมามีคุณภาพไม่

สมํ่าเสมอ ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลกั ทาํให้บริษทัตอ้งหยดุผลิตปุ๋ ยเคมีจากเคร่ืองจกัรหลกั

เป็นการชั่วคราวในช่วงตน้ปี 2549 ทาํให้บริษทัมีฐานะการเงินตามงบการเงินประจาํปี 2550 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชี ปรากฏส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าตํ่ากว่าศูนย ์และผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เป็นเวลา

ติดต่อกนัตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี  2557 

ปี 2551 บริษทัไดย่ื้นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เน่ืองจากประสบปัญหาจากสภาพโรงงานท่ี

ชาํรุดทรุดโทรม และมีการประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ซ่ึงพบว่าราคาประเมินสุทธิตํ่ากว่ามูลค่าทางบญัชี บริษทัจึงตอ้งบนัทึก

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น ส่งผลให้บริษทัมีหน้ีสินมากกว่าทรัพยสิ์น และปี 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้

คาํส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูท้าํแผนฟ้ืนฟูกิจการ อยา่งไรก็ตาม เจา้หน้ีรายหน่ึงของบริษทัไดย่ื้น

คดัคา้นการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัต่อศาลลม้ละลายลาง ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางพิจารณาแลว้มีคาํส่ังยกคาํร้อง เจา้หน้ีราย

ดงักล่าวจึงไดอุ้ทธรณ์คาํส่ังยกคาํร้องดงักล่าวต่อศาลฎีกา  
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ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการต่างๆ เพ่ือให้เหตุแห่งการเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หมดไป และบริษทัมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารขอพน้เหตุเพิกถอน โดยในปี 2553 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํส่ังเห็นชอบดว้ย

แผนฟ้ืนฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษทัเป็นผูบ้ริหารแผน โดยบริษทัไดมี้การปรับโครงสร้างทุนดว้ยการลดมูลค่าท่ีตราไวจ้าก 

1 บาทต่อหุ้น เหลือ 0.16 บาทต่อหุ้น และชาํระหน้ีบางส่วนดว้ยการแปลงหน้ีเป็นทุนกบัเจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้บั

เจา้หน้ีกลุ่มต่างๆ ดงัท่ีกาํหนดในแผน  

อย่างไรก็ดี ในปี 2558  ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัตามท่ีเจา้หน้ีไดย่ื้นคาํร้อง

คดัคา้นการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ทั้งน้ี คาํพิพากษายกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวจะไม่กระทบถึงความสมบูรณ์ของ

การใดๆ ท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือบริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนไดท้าํไปก่อนศาลฎีกามีคาํส่ังดงักล่าว ต่อมาบริษทัได้

ขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 2,125 ลา้นหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขาย

หุ้นสามญัของบริษทัทั้งส้ิน 340 ลา้นบาท ให้แก่ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จาํกดั และนายพิทยากร เนาถาวร ซ่ึงเป็น

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ทาํให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัเปล่ียนเป็น 1,076.89 ลา้นบาท โดยบริษทันาํเงินจาก

การขายหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวมาชาํระหน้ีให้กบัเจา้หน้ีตามแผนแบบเบด็เสร็จคราวเดียวให้แก่เจา้หน้ี พร้อมเง่ือนไขการไดรั้บ

การปลดหน้ีส่วนท่ีเหลือจาํนวนประมาณ 190.18 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษทัไดข้ยายธุรกิจการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายแอมโมเนีย เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ขั้นปลายอยา่งครบวงจร 

โดยการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั (“C&A”) บริษทัไดอ้อก

หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั เพ่ือชาํระเป็นค่าตอบแทนการซ้ือและรับโอนกิจการบางส่วนแก่ C&A และจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้เพ่ิมเติม 282.90 ลา้นบาท ทาํให้ทุนชาํระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359.79 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปัจจุบัน 

C&A ไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการทาํธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัจาํหน่าย

สินคา้เคมีภณัฑป์ระเภทแอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแนวทางการเลิกกิจการ  

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ 0.16 

บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการปรับเปล่ียนจาํนวนหุ้นจดทะเบียนและชาํระแล้วจาก 8,498.70 ล้านหุ้น เป็น 

2,719.58 ลา้นหุ้น 

ปี 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท 

เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท โดยการปรับเปล่ียนจาํนวนหุ้นจดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 2,719.58 ลา้นหุ้น เป็น 1,087.83 

ลา้นหุ้นต่อมาบริษทัได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั จาํนวน 543.29 ลา้นบาท จากทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ใหม่

จาํนวน 815.87 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม

ของบริษทั ซ่ึงบริษทัยงัคงมีหุ้นจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 1,087.83 ลา้นหุ้น 

นอกจากน้ี บริษัทได้เปล่ียนช่ือจาก “บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด 

(มหาชน)”  และเปล่ียนตราประทบัของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนั 

ปี 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) อนุญาตให้บริษทัพน้เหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลกัทรัพย ์

NFC กลบัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใตก้ลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม 

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 และกาํหนดเง่ือนไขห้ามขายหลกัทรัพย ์(Silent Period)รวมถึง

จาํนวนหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั (Strategic Shareholders) จาํนวน 1 ราย 

เป็นจาํนวนหุน้สามญัรวม 598.31 ลา้นหุ้น หรือ ร้อยละ 55 ของทุนชาํระแลว้ในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยสามารถขายไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขาย เม่ือครบกาํหนด 6 เดือน     
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บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ประกอบกิจการบริการ

คลงัสินคา้เหลว  และ บริษทั เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ โดย

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1,000,000 บาท 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือขายหุ้นสามญัของทั้งหมด

ของบริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกัด (“SCC”)  ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวตัถุอนัตราย ในกลุ่ม

ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ เพ่ือเป็ฯการเพ่ิมประสิทธิประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธุรกิจจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ เสริมสร้าง

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัฯ จากการลงทุนในบริษทัซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นการขนส่ง

สินคา้เคมีภณัฑ์และวตัถุอนัตราย สร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

และสร้างโอกาสในการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ท่ีครบวงจร โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 

และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 

108,783,306หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) ในเดือนธันวาคม 2561 จาํนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10:1 มีอายุใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในSCC เน่ืองจากการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือให้เง่ือนไขบังคบัก่อนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นยงัไม่แล้วเสร็จครบถ้วน ซ่ึงรวมถึง

เง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นหน้าท่ีในส่วนของผูข้ายทั้งสองรายในเร่ืองการไดรั้บความยินยอมจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึง

เป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญัดว้ย อยา่งไรก็ดี ในเวลาต่อมาไดเ้กิดเหตุการณ์ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญัต่อ SCC ซ่ึงก่อให้เกิดความ

ไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซ่ึงเกิดจากขอ้กฎหมายท่ีมีแนวปฏิบติัไม่ชดัเจน และมีการเปล่ียนแนวปฏิบติั

ของเจา้หน้าท่ี โดยยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีปลอดภยั จึงก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัต่อรายไดแ้ละการประกอบกิจการของ 

SCC  คณะกรรมการบริษทัจึงไดพิ้จารณารวมทั้งไดป้รึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้ เห็นว่าเหตุการณ์ในทาง

ลบอย่างมีนยัสําคญัท่ีเกิดขึ้นต่อ SCC ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษทั 

หากบริษทัเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนุมติัการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดใน SCC 

เดือนมิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี

บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 

เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เพ่ือให้บริการคลงั

เก็บสินคา้เหลวสําหรับการจดัเก็บนํ้ ามนัและให้บริการดา้นโลจิสติกส์ในการขนส่งนํ้ามนัผา่นทางระบบท่อขนส่ง และใน

เดือนเดียวกนัน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระค่าหุ้นเตม็มูลค่าในบริษทั เอ็น

เอฟซีที จาํกดั จาํนวน 325  ลา้นบาท เพ่ือรองรับโครงการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

เดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จาํนวน 325 ลา้นบาทให้กบับริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั และ

บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 

บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจากบริษทั 
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เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด ได้ลงนามสัญญาเช่าท่ี ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือประกอบกิจการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิงสําหรับให้บริการกบั บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสัญญาบริการ 12+5 ปี 

เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดล้งนามสัญญาก่อสร้างโครงการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง (EPC 

Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กบับริษทัรายหน่ึงเพ่ือให้เป็นผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จดาํเนินการก่อสร้าง

โครงการคลงันํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยมีกาํหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จและพร้อมเปิดดาํเนินการภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิคมและแผนธุรกิจ  

วิสัยทัศน์ : 

 ดาํเนินธุรกิจเชิงบูรณาการดา้นการผลิต ซ้ือมาขายไป และให้บริการจดัเก็บเคมีภณัฑ์ อย่างครบวงจร ใน

ภูมิภาคอาเซียนท่ีมีผลกาํไรอยา่งย ัง่ยืน 

พนัธกิจ :  

 เติบโตอยา่งมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยืน เพ่ือบรรลุซ่ึงวิสัยทศัน์ 

 ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ไดผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 

 พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้ทดัเทียมกบัอาเซียน 

 ประกอบกิจการ โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่านยิม : 

 ดาํเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐานความพึงพอใจและผลประโยชนสู์งสุดของผูมี้ส่วนได้

เสียดว้ยการปฏิบติังาน 

 ให้บรรลุเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวอยา่งแน่วแน่ 

 ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ 

 ดว้ยความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ ทาํงานเป็นทีม 

 ดว้ยการสนบัสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใชศ้กัยภาพเตม็ขีดความสามารถ 

 ดว้ยความเอ้ืออาทรต่อพนกังานและสังคม 

แผนธุรกิจ :  

 การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์: ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และ กรดกาํมะถนั 

 การให้บริการ : ได้แก่ บริการคลงัสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว และบริการท่า

เทียบเรือ 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษทัมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง โครงสร้างการ

ถือหุ้น การจดัการและการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

• วนัท่ี 22 มกราคม 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือแจง้การดาํเนินการของ SET กบับริษทั

จดทะเบียนท่ีมีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแกไ้ขเหตุเพิก

ถอน โดยแจง้ว่าใกลค้รบกาํหนดระยะเวลาการแกไ้ขเหตุเพิกถอนแลว้ โดยขอให้ย่ืนคาํขอพน้เหตุเพิกถอน

โดยแสดงเหตุผลหรือขอ้มูลสนับสนุนท่ีแสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัพน้

เหตุเพิกถอน พร้อมทั้งนาํส่งงบการเงินประจาํปี 2557  ฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ให้ SET พิจารณาภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558  น้ี 

• วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัย่ืนขอประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมในส่วนของคลงัเก็บสินคา้เหลว (Tank Farm) 

กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทย่ืนขอประกอบธุรกิจให้บริการลานประกอบเหล็กและท่อ (Module 

Assembly Yard ) กบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 23 และ 30 มีนาคม 2558 บริษทัมีหนังสือไปยงั SET เพ่ือขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขให้พน้เหตุเพิก

ถอนไปอีก 1 ปี  เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหว่างการย่ืนคาํร้องขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกิจการกบัศาลลม้ละลาย

กลางไปอีก 1 ปี ดงันั้น จึงขอขยายเวลาให้บริษทัในการแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีก 1 ปี จนถึงวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการและแผนการดาํเนินงานของบริษทั 

• วนัท่ี 8 เมษายน 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีหนงัสือแจง้การดาํเนินการของ SET กบับริษทัจด

ทะเบียนท่ีมีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนและให้เวลาในการแกไ้ขเหตุเพิกถอน 

โดยแจง้ว่าขอ้มูลท่ีบริษทัไดน้าํเสนอตามหนงัสือฉบบัวนัท่ี 23 มีนาคม และ  30  มีนาคม นั้นยงัไม่มีความ

ชดัเจนท่ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางดาํเนินการของบริษทัในการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได ้ 

SET จึงมีความจาํเป็นตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทั

ต่อไป ทั้งน้ี หากมีบริษัทมีข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการ

ดาํเนินการของ SET ให้บริษทัช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมทั้งนําส่งเอกสารให้ SET พิจารณาภายในวนัท่ี 29 

เมษายน 2558 น้ี 

• วนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษทัมีหนงัสือขอขยายระยะเวลาการแกไ้ขให้พน้เหตุเพิกถอนไปอีกไม่น้อยกว่า 1 

ปี เพ่ือช้ีแจงในประเด็น ความคืบหน้าการดําเนินการในกระบวนการของศาลและระยะเวลาของการ

ดาํเนินการของแผนธุรกิจการแกเ้หตุเพิกถอนกรณีผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

ตั้งแต่ปี 2550-2557 และแผนการดาํเนินการของบริษทัเพ่ือให้บริษทัมีคณุสมบติัครบถว้นและสามารถขอพน้

เหตุเพิกถอนและยา้ยกลบัไปซ้ือขายในหมวดปกติไดภ้ายในวนัท่ี 31 มีนาคม  2559 ตามท่ีบริษทัขอขยาย

เวลา  

• วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2558 บริษทันาํส่งขอ้มูลช้ีแจงเพ่ิมเติมให้กบั SET เพ่ือเสนอความคืบหน้าในดา้นต่างๆ 

และแนวทางแกไ้ขส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นบวกและผลการดาํเนินงานมีกาํไรอยา่งต่อเน่ือง 

• วนัท่ี 22 มิถุนายน 2558 ทาง SET ขอให้บริษทัช้ีแจงขอ้เทจ็จริงการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัของ

บริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งนาํส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ัง ภายในวนัท่ี 7 

กรกฎาคม 2558 
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• วนัท่ี 23 มิถุนายน 2558  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไดอ้นุญาตให้บริษทัสามารถใชป้ระโยชน์

ท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรมประกอบกิจการอ่ืนๆเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทย่ืนคาํร้องขอ

ประกอบกิจการนอกเหนือจากการผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีตามวตัถุประสงคเ์ดิม 

• วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดช้ี้แจงขอ้เท็จจริงการแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนพร้อมทั้งนาํส่งเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งอีกคร้ังต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดย

บริษทัจะปรับปรุงแผนการดําเนินการเพ่ือแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญพร้อมทั้งรายงานความ

คืบหนา้ของการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั 

• วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 ตลาดหลกัทรัพย ์แจง้ให้บริษทัเร่งดาํเนินการให้มีคุณสมบติัพน้เหตุเพิกถอนภายใน

เวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด โดยขอให้บริษทัตอ้งย่ืนคาํขอพน้เหตุเพิกถอนและนาํส่งงบการเงินประจาํปี 

2558 ฉบบัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมทั้งคาํช้ีแจงหรือเอกสารขอ้มูลท่ีสนบัสนุน

หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคําขอดังกล่าวของบริษัทเพ่ือให้ตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาคาํขอ ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และขอให้บริษทัลงนามรับทราบและยินยอม

ปฏิบัติตามเง่ือนไขการให้เวลาเพ่ิมเติมในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนฯ และนําส่งกลบัไปยงัตลาด

หลกัทรัพย ์ภายในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 

• วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มีคาํส่ังยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี

เจา้หน้ีบางรายไดย่ื้นคาํร้องคดัคา้นคาํส่ังศาลลม้ละลายไปยงัศาลฎีกาตั้งแต่ปี 2552  

• วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจาํกัด ( 

Private Placement) จาํนวน 340 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,125 ล้านหุ้น ในราคาท่ีตราไว ้

0.16 บาทต่อหุ้น และอนุมติัการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้กบันกัลงทุนจาํนวน 2 รายท่ียอมรับเง่ือนไขการเพ่ิม

ทุนของบริษทัได ้ คือ บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จาํกดั จาํนวน 1.37ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.16  บาท 

และ นายพิทยากร เนาถาวร จาํนวน 750.00 ลา้นหุ้นในราคาหุ้นละ 0.16   บาท 

• วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าว 340 ลา้นบาทครบถว้น 

• วนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ จาํนวน 1,076.89 ลา้นบาท โดย

แบง่เป็น 6,730.59 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท 

• วนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 และวนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ชําระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเดิมให้กับ

เจา้หน้ีกลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2, กลุ่มท่ี 4, กลุ่มท่ี 5, กลุ่มท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อย ในส่วนเจา้หน้ีกลุ่มท่ี 3 อยูร่ะหว่างการ

ดาํเนินงานประสานงานกบัหน่วยงานรัฐบาล  

• วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 เพ่ิมทุนให้กบับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 282.90 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 1,768.11 ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้งอนุมติัการจดัสรรหุ้นดงักล่าว

ให้กบับริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั (“C&A”) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซ้ือ

และรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A ในการประกอบธุรกิจการจดัจาํหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนีย

มไฮดรอกไซด ์

 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 0.16 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

• วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทัซ้ือและรับโอนกิจการ (บางส่วน ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจการจดั

จาํหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์าก C&A  
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• วนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 1,768.11 ลา้นหุ้น ในราคาท่ีตราไว ้0.16 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 282.90 ลา้นบาท และ ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 

จาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 8,498.70 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท 

• วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.16 บาท เป็นมูลค่า

หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้จาํนวนหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิม 8,498.70 ลา้นหุ้น เป็น 2,719.58 ลา้นหุ้น 

• วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ของคุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 

C&A ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดส้ิ้นสุดลง หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการซ้ือมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 2.73  ลา้นหุ้น  

• วนัท่ี 28  มิถุนายน 2560 บริษทั ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เอ็น

เอฟซี จาํกดั (มหาชน)”  และเปล่ียนตราประทบัของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจปัจจุบนั และไดจ้ด

ทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นของบริษทั จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 

1.25 บาท  

• วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 บริษทัไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั จาํนวน 543.92 

ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน

และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ใหม่จาํนวน 815.87 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท 

เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั  

• วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัส่งหนงัสือการขอให้หลกัทรัพยข์องบริษทัเขา้สู่ช่วงดาํเนินการใหมี้คุณสมบติั

เพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 บริษทัส่งหนงัสือการขอพน้เหตุเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์และกลบัซ้ือขาย

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตให้บริษทัพน้เหตุอาจถูกเพิกถอนและให้

หลกัทรัพย ์NFC กลับเข้าซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใต้กลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 และกาํหนด

เง่ือนไขห้ามขายหลกัทรัพย ์(Silent Period)รวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยเ์พ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานของบริษทั (Strategic Shareholders) จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนหุ้นสามญัรวม 598.31 ล้านหุ้น 

หรือ ร้อยละ 55 ของทุนชาํระแลว้ในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

โดยสามารถขายไดร้้อยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์ห้ามขาย เม่ือครบกาํหนด 6 เดือน     

• วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บริษทัได้จดัตั้งบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ประกอบกิจการ

บริการคลงัสินคา้เหลว  และ บริษทั เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินคา้และลาน

จดัเก็บสินคา้ โดยบริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทุนจดทะเบียน

บริษทัละ 1,000,000 บาท 

• วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมด

ของบริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั (“SCC”)  ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวตัถุอนัตราย 

ในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์ เพ่ือเป็ฯการเพ่ิมประสิทธิประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธุรกิจจาํหน่าย

เคมีภณัฑ์ เสริมสร้างรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สร้างมูลคา่เพ่ิมให้แก่บริษทัฯ จากการลงทุน

ในบริษทัซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นการขนส่งสินคา้เคมีภณัฑ์และวตัถุอนัตราย สร้างโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และสร้างโอกาสในการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ท่ี

ครบวงจร โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยป์ระเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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• วนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท เพ่ือรองรับการออกและ

เสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จาํนวนไม่เกิน 108,783,306

หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี โดยใช้สิทธิปี

ละ 2 คร้ัง ในราคาการใชสิ้ทธิ 6.50 บาท ต่อหุ้น 

• วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัการบอกเลิกสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมดใน

SCC เน่ืองจากการดาํเนินการตา่งๆ เพ่ือให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายหุ้นยงัไม่แลว้

เสร็จครบถว้น ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นหนา้ท่ีในส่วนของผูข้ายทั้งสองรายในเร่ืองการไดรั้บความ

ยินยอมจากเจา้หน้ีสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัดว้ย อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาไดเ้กิดเหตุการณ์

ในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ SCC ซ่ึงก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซ่ึงเกิด

จากขอ้กฎหมายท่ีมีแนวปฏิบติัไม่ชดัเจน และมีการเปล่ียนแนวปฏิบติัของเจา้หน้าท่ี โดยยงัไม่มีขอ้สรุปท่ี

ปลอดภยั จึงก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัต่อรายไดแ้ละการประกอบกิจการของ SCC  คณะกรรมการ

บริษทัจึงไดพิ้จารณารวมทั้งไดป้รึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้ เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอยา่ง

มีนัยสําคญัท่ีเกิดขึ้นต่อ SCC ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อ

บริษทั หากบริษทัเขา้ทาํรายการซ้ือขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนุมติัการบอกเลิกสัญญาซ้ือขาย

หุ้นทั้งหมดใน SCC 

• วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเขต

อุตสาหกรรมทัว่ไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง เพ่ือให้บริการคลงัเก็บสินคา้เหลวสําหรับการจดัเก็บนํ้ ามนัและให้บริการดา้นโลจิสติกส์ใน

การขนส่งนํ้ามนัผา่นทางระบบท่อขนส่ง 

• วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระค่าหุ้น

เต็มมูลค่าในบริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั จาํนวน 325  ลา้นบาท เพ่ือรองรับโครงการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึง

บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นแลว้ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 

• วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จาํนวน 325 ลา้นบาทให้กบับริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั 

• วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2562 บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 1  ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนใหม่ จาํนวน 3,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจากบริษทั  

• วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดล้งนามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือประกอบกิจการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิงสําหรับให้บริการกบั 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จาํกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลา

สัญญาบริการ 12+5 ปี 

• วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ไดล้งนามสัญญาก่อสร้างโครงการคลงันํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

(EPC Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กบับริษทัรายหน่ึงเพ่ือให้เป็นผูรั้บเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการคลังนํ้ ามันเช้ือเพลิง โดยมีกําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิด

ดาํเนินการภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทัมีบริษทัยอ่ย จาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ 

1. บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั ประกอบกิจการท่าเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคา้  

2. บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ประกอบกิจการใหบ้ริการคลงัสินคา้เหลว   

3. บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ดงัน้ี 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัมีผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มบริษทั เอส ซี ซ่ึงบริษทัไดพ่ึ้งพาและทาํ

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ไดแ้สดงอา้งอิงจากรายงานขอ้มูลทางการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี   

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั ให้บริการท่าเทียบเรือและรับฝากสินคา้ บริษทัยอ่ยและมีผูถื้อหุ้น/กรรมการ/ผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ให้บริการคลงัสินคา้เหลว บริษทัยอ่ยและมีผูถื้อหุ้น/กรรมการ/ผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั ให้บริการคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ บริษทัยอ่ยและมีผูถื้อหุ้น/กรรมการ/ผูบ้ริหาร

ร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั บริการขนส่งทางนํ้า มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั บริการขนส่งทางบก มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเมติก    

(ประเทศไทย) จาํกดั 

จดัจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั บริการขนส่งทางบก มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั บริการขนส่งทางบกและทางนํ้า มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั บริการนอกชายฝ่ังทะเล มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอน็ พี มารีน โลจิสติกส์ จาํกดั บริการขนส่งทางบกและทางนํ้า มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ซีนา ออฟชอร์ จาํกดั บริการขนส่งทางนํ้า มีกรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 

 ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

อู่ซ่อม-สร้างเรือและงานวิศวกรรม

ออฟชอร์ 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอน็ โฮลดิ้ง จาํกดั 

 

บริการให้เช่าพ้ืนท่ีอาคาร และจดัหาให้ซ่ึง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชพ้ื้นท่ี  

มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั บริการขนส่งทางบก มีผูถื้อหุ้นและกรรมการ/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
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ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริการคลงัก๊าซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั บริการท่าเทียบเรือจดัเก็บสินคา้บริการ

ขนส่งทางนํ้า 

มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

     โครงสร้างรายได้  

                                                                                                                         (หน่วย: ลา้นบาท) 

หน่วย : ล้านบาท  สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 990.67 89.98 1,085.92 92.03 1,080.75 91.46 

แอมโมเนีย 574.56 58.00 565.60 52.08 408.61 37.63 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 22.69 2.29 21.46 1.98 27.06 2.49 

กรดกาํมะถัน 393.42 39.71 498.86 45.94 645.08 59.40 

รายได้จากการให้บริการ 110.34 10.02 94.07 7.97 100.90 8.54 

การให้บริการคลังสินค้า           12.23       11.09 29.96              31.85 35.77      38.02 

การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว 55.34 50.15 55.04    58.51 54.96 58.42 

การให้บริการท่าเทียบเรือ  42.77 38.76  9.07 9.64 10.17 10.81 

รวมรายได้ 1,101.01 100.00 1,179.99 100.00 1,181.65 100.00 

รายได้อ่ืน       

รายไดย้ิปซัม่สุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 14.04 50.63 7.02 49.17 18.39 67.34 

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 6.87 24.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3.69 13.31 0.60 4.20 0.00 0.00 

กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดจ้ากการยกหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 0.73 2.63 1.71  11.97 0.03 0.11 

รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 1.59 5.73 4.13 28.92 4.16 15.23 

รายไดจ้ากการเคลม 0.04 0.15 0.15 1.05 0.00 0.00 

รายไดจ้ากการขายวสัดุและอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลบัรายการสาํรองสินคา้คงเหลือชาํรุดหรือ

ลา้สมยั 

0.43 1.55 0.67 4.69 0.00 0.00 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4.38 16.04 

รายไดเ้บ็ดเตลด็อื่นๆ (เช่น ขายเศษซากวสัด)ุ 0.34 1.23 0.00 0.00 0.35 1.28 

รวมรายได้อ่ืน 27.73 100.00 14.28 100.00 27.31 100.00 
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2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน 

แอมโมเนีย 

ประเทศไทยไม่สามารถผลิตแอมโมเนียไดเ้อง จึงตอ้งนาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศทั้งหมด โดยผูน้าํเขา้จะตอ้งมี

ถงัเก็บผลิตภณัฑ์และระบบลาํเลียงเป็นของตนเองหรือมีสัญญาเช่าถงัจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดเก็บสินค้าท่ีนําเข้าทางเรือ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมท่ีใช้แอมโมเนียเป็นวตัถุดิบหลกั เช่น การผลิตคาโปรแลคตมั คิดเป็น 84% ของปริมาณ

นาํเขา้แอมโมเนีย ปริมาณการนาํเขา้จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูก่บัสภาวะราคาและความตอ้งการคาโปรแลคตมัในตลาดโลก   

ส่วนท่ีเหลือเป็นการนําเข้าเพ่ือนาํมาจาํหน่าย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตผงชูรส ผูผ้ลิตนํ้ ายางข้น อุตสาหกรรมห้องเยน็ มีความ

ตอ้งการปริมาณแอมโมเนียลดลงเน่ืองจากมีการปรับปรุงระบบการผลิตใหส้ามารถลดปริมาณการใชแ้อมโมเนียลงได ้ในขณะท่ี

ภาวะการแข่งขนัเร่ิมมีปรับตวัเป็นตลาดท่ีมีความเสรีมากขึ้น ลูกคา้มีอาํนาจในการต่อรองมากขึ้น เพราะมีผูข้ายเพ่ิมขึ้นและมีการ

แข่งขนัทางดา้นราคา ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณการจาํหน่ายสินคา้แอมโมเนียลดลงทั้งจากส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงและ

ราคาจาํหน่ายท่ีลดลง  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์  

สาํหรับปริมาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียมไฮดรอกไซดมี์ปริมาณคงเดิม ลูกคา้เนน้ราคาสินคา้เป็นปัจจยัหลกัในการ

ซ้ือ ส่งผลให้บริษทัใช้กลยุทธทางด้านราคาเพ่ือรักษาฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด ในอนาคตอาจมีปริมาณความ

ตอ้งการเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากมีโรงงานสร้างใหม่เกิดขึ้นและบางแห่งมีการเปล่ียนแปลงสารเคมีในกระบวนการผลิต 

กรดกํามะถัน  

 บริษทัจาํหน่ายกรดกาํมะถนัให้กบัตวัแทนจาํหน่าย 2 รายใหญ่ เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีท่ีผา่นมาการจาํหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้มีปริมาณลดลงเลก็นอ้ย อนัเน่ืองมาจากการขยายระยะเวลาการส่งมอบสินคา้  

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ราคากรดกาํมะถนัในตลาดโลกยงัสูงอยู่ สืบเน่ืองจากปริมาณกรดกาํมะถันใน

ตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน แต่ช่วงกลางปีราคากรดกาํมะถนัเร่ิมปรับตวัลดลง  

      1. การจําหน่ายเคมีภัณฑ์ 

 บริษทัเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้เหลวของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

เพ่ือจดัจาํหน่ายและกระจายสินคา้ให้กบัลูกคา้ในประเทศ ปัจจบุนัเคมีภณัฑห์ลกัท่ีบริษทัจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย         

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

• แอมโมเนีย บริษทันาํเขา้แอมโมเนียจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ใน

ประเทศสาํหรับอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตนํ้ายางขน้ อุตสาหกรรมความเยน็ และอุตสาหกรรม

ผลิตสารเคมี โดยจาํหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และจาํหน่ายแก่กลุ่มลูกคา้ประเภทผูใ้ช้ขั้น

ปลาย (End User) โดยตรง  

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์บริษทัทาํการผลิตท่ีโรงงานในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ในประเทศ

สําหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมกาํจดัมลพิษ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

และชาวสวนยางพารา โดยจาํหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และจาํหน่ายแก่กลุ่มลูกคา้ประเภท

ผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) โดยตรง 

• กรดกาํมะถนั บริษทันาํเขา้กรดกาํมะถนัจากประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ประเทศเกาหลี และประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือ

จาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ 
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1. การให้บริการ 

• การให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัให้บริการคลงัสินคา้ สาํหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการใชพ้ื้นท่ีสาํหรับกองเก็บวตัถุดิบ และ

สินค้าสําเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิก้า เป็นต้น  เพ่ือการนําเข้าและ/หรือส่งออก หรือจําหน่าย โดยมีพ้ืนท่ี

คลังสินค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจัดเก็บสินค้า (Open Yard) ได้แก่ 

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เป็นตน้ 

• การให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว  บริษทัให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัเก็บสินคา้เหลวสําหรับ

จดัเก็บแอมโมเนีย และกรดกาํมะถนั ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการจดัเก็บสินคา้เหลว และใหบ้ริการในการบริหาร

จดัการสินคา้คงคลงัให้มีปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงให้บริการขนถ่ายสินคา้เหลว เพ่ือขนส่ง

ทางรถยนต์ ปัจจุบนับริษทัมีระบบการให้บริการคลงัสินคา้เหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตนั แบ่งเป็น คลงัสินคา้

สาํหรับแอมโมเนีย และกรดกาํมะถนั ขนาดความจุ 21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตามลาํดบั  

• การให้บริการท่าเทียบเรือ บริษทัให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ สําหรับสินคา้ของบริษทั รวมถึงการให้บริการท่า

เทียบเรือแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นสินคา้ประเภทเทกอง สินค้าเหลว สามารถ

รองรับเรือสินคา้ขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตนั (DWT) โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (“กนอ.”)  เป็นคร้ังคราว เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหลก็รีดร้อนชนิดมว้น เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็น

ตน้ รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

ก. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. การจําหน่ายเคมีภัณฑ์  

ปัจจุบนับริษทัจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์3 ชนิด ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกาํมะถนั ซ่ึงมีฐาน

ลูกคา้ จาํนวนทั้งส้ิน 55 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี 

• กลุ่มลูกคา้แอมโมเนีย  

ในปี 2562 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย  ทั้งส้ิน 408.61 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 37.63 ของรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ์ โดยมีลูกคา้จาํนวน 40 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่มลูกคา้ประเภท

ผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) ซ่ึงสามารถแบ่งสัดส่วนรายไดต้ามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี  

 

  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส 251.27 61.49 

2. อุตสาหกรรมนํ้ายางขน้ 125.16 30.63 

3. อุตสาหกรรมความเยน็ 21.98 5.38 

4. อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี 8.77 2.15 

5. อ่ืน ๆ  1.43 0.35 

รวม 408.61 100.00 
 

โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ บริษทั อิวิคท ์(ประเทศไทย) จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 59.84 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย 
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• กลุ่มลูกคา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
 

ในปี 2562 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์  ทั้งส้ิน 27.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของ

รายไดจ้ากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ โดยมีลูกคา้จาํนวน 9 ราย  ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่ม

ลูกคา้ประเภทผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) ซ่ึงสามารถแบ่งสัดส่วนรายไดต้ามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

  กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ 10.28 37.99 

2. อุตสาหกรรมกาํจดัมลพิษ 16.00 59.13 

3. อุตสาหกรรมยาง 0.43 1.59 

4. ชาวสาวยางพารา 0.25 0.92 

5. อุตสาหกรรมอ่ืน 0.10 0.37 

รวม 27.06 100.00 
 

โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ บริษทั เอเช่ียนไซเอนติฟิค จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของรายไดจ้ากการจาํหน่าย 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์  

• กลุ่มลูกคา้กรดกาํมะถนั 

ในปี 2562 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกรดกาํมะถนั  ทั้งส้ิน 645.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 59.40 ของรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีลูกคา้ประเภทคา้ส่ง (Trader) จาํนวน 2 ราย  ประกอบดว้ย 

  ลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสาหกรรม จาํกดั 532.58 82.56 

2. บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จาํกดั 112.50 17.44 

รวม 645.08 100.00 

2. การให้บริการ 

ในปี 2562 บริษทัให้บริการกบักลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี 

• กลุ่มลูกคา้ธุรกิจการให้บริการคลงัสินคา้  

ในปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้า ทั้ งส้ิน 35.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.02 ของรายได้จากการ

ให้บริการ โดยมีลูกคา้จาํนวน 14 ราย  ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ 

บริษทั จีซี โลจิสติกส์ โซลูชัน่ส์ จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 

• กลุ่มลูกคา้ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว 

ในปี 2562 มีรายไดจ้ากการให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว ทั้งส้ิน 54.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 58.42 ของ

รายไดจ้ากการให้บริการ โดยมีลูกคา้จาํนวน 2 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้กรดกาํมะถนัท่ีเป็นลูกคา้ โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ  

บริษทั ศกัด์ิศรีอุตสาหกรรม จาํกดั คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของรายไดจ้ากการให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว 
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• กลุ่มลูกคา้ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ  

ในปี 2562 มีรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ ทั้งส้ิน 10.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.81  ของรายได้จากการ

ให้บริการ โดยมีลูกคา้จาํนวน 57 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั  คิดเป็นร้อยละ 69.62  ของรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ 

 

ข. ช่องทางการจําหน่าย 

1.  การจําหน่ายเคมภีัณฑ์ 

• การจาํหน่ายแอมโมเนีย 

ในปี 2561 มีลูกคา้จาํนวน 40 ราย โดยไดจ้าํหน่ายผ่านกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ช้ขั้นปลาย (End User) ซ่ึงแบ่ง

สัดส่วนรายไดต้ามกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี  

กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. กลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) 273.71 66.99 

2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) 134.90 33.01 

รวม 408.61 100.00 

การจาํหน่ายผา่นกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) จาํนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.99 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย บริษทั

ไดร่้วมวางแผนความตอ้งการใช้แอมโมเนียกบัคู่คา้ล่วงหน้าเป็นรายปี และวางแผนการจดัส่งเป็นรายเดือน ส่วนการ

จาํหน่ายกบักลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) จาํนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.01 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย 

บริษทัจาํหน่ายแอมโมเนียให้แก่ลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ จดัส่งตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวก

จดัหาและติดตั้งบรรจุภณัฑ์ถงัจดัเก็บให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงสามารถสร้างลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีดี ทาํให้ลูกคา้ใช้บริการสินคา้ของ

บริษทัอย่างต่อเน่ือง (Customer Loyalty) โดยปัจจุบนับริษทัไดมี้บรรจุภณัฑ์ถงัจดัเก็บสํารองพร้อมให้บริการติดตั้งถงั

จดัเก็บให้แก่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

• การจาํหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ในปี 2562 มีลูกคา้จาํนวน 9 ราย โดยไดจ้าํหน่ายผ่านกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ช้ขั้นปลาย (End User) ซ่ึงแบ่ง

สัดส่วนรายไดต้ามกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี  

กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. กลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) 16.36 60.46 

2. กลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) 10.70 39.54 

รวม 27.06 100.00 

โดยบริษทัจาํหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดใ์ห้ตามความตอ้งการของลูกคา้ภายใตบ้รรจุภณัฑ์ของลูกคา้ สําหรับการ

จาํหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชข้ ั้นปลาย (End User) บริษทัทาํการประมูลเพ่ือจดัส่งตามระยะเวลาสัญญาของลูกคา้

แต่ละรายโดยเฉล่ีย 1-2 ปี 

• การจาํหน่ายกรดกาํมะถนั  

บริษทัจาํหน่ายให้กบักลุ่มลูกคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ จาํนวน 2 ราย โดยมีการทาํสัญญากบัลูกคา้เป็นรายปี   
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2.  การให้บริการ 

การให้บริการคลงัสินคา้ และการให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว มีการจดัทาํสัญญาตามระยะเวลาท่ีตกลงกบั

ลูกคา้ ในส่วนของการให้บริการท่าเทียบเรือ บริษทัให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึง

เป็นสินคา้ประเภทเทกอง เช่น เหล็กรีดเยน็ชนิดมว้น เหล็กรีดร้อนชนิดมว้น เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นตน้ ซ่ึง

บริษทัมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญในการให้บริการธุรกิจเก่ียวกบัท่าเทียบเรือ 

ค. การแข่งขัน 

1. การจําหน่ายเคมีภัณฑ์  

• แอมโมเนีย 

เน่ืองจากตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมีขนาดเลก็ (Niche Market) และมีอตัราการขยายตวัใน

อตัราท่ีตํ่าทาํให้ไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงตอ้งนาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศ

ทั้งหมด  

ในปี 2560-2562 ประเทศไทยนําเขา้แอมโมเนียปริมาณ  426,896 ตัน  481,642 ตนั และ 428,473 ตัน ตามลาํดบั โดย

ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้จากประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย  (ท่ีมา: www.customs.go.th) 

ทั้งน้ีแอมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตของตนเอง เช่น การ

นาํเขา้เพ่ือประกอบการผลิตคาโปรแลคตมั   สารอะคริโลไนไตรล ์และสารเมทิลเมตะคริเลต และส่วนท่ีเหลือเป็นการ

นาํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายต่อให้แก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมนํ้ ายาง

ขน้    

ปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 30 ของ

มูลค่าตลาดรวม เน่ืองจากบริษทัมีคลงัสินคา้เหลวท่ีใชใ้นการเก็บแอมโมเนียขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ขนาดบรรจุรวม 21,570 ตนั รวมทั้งมีความพร้อมของท่าเทียบเรือ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการนาํเขา้สินคา้

ดงักล่าว รวมทั้งลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์มานานกว่า 10 ปี 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ หรือแอมโมเนียนํ้ า เกิดจากการนาํแอมโมเนียซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต มาทาํปฏิกิริยา

กบันํ้ า ซ่ึงความเข้มข้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแอมโมเนียท่ีนํามาผสม โดยแอมโม 

เนียมไฮดรอกไซด์นาํไปใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทอ เภสัชกรรม กระดาษ ยาง สารซักฟอก โรงแยกก๊าช โรงผลิตไฟฟ้า 

การย้อมสี และสารทําความสะอาด เป็นต้น แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีใช้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิต

ภายในประเทศจากแอมโมเนียท่ีนาํเขา้ สําหรับการนาํเขา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์จากต่างประเทศโดยตรง มีปริมาณ

ไม่มาก พบว่าในปี 2560-2562 ประเทศไทยนําเข้าแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ปริมาณ 309 ตัน 119 ตัน และ 117 ตัน  

ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากประเทศจีน คิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของปริมาณนําเข้าทั้ งหมด (ท่ีมา: 

www.customs.go.th)   

เน่ืองจากบริษทัมีการนาํเขา้แอมโมเนียมาเพ่ือจาํหน่าย จึงมีวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีใช้เพ่ือการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

รวมทั้งยงัสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ามความเขม้ขน้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ บริษทัจึงสามารถขยายฐานลูกคา้

ในธุรกิจดงักล่าว โดยในปี 2562 บริษทัมีการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ปริมาณ 5,086 ตนั 
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• กรดกาํมะถนั 

กรดกาํมะถนัเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานสําหรับอุตสาหกรรมพ้ืนฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี เย่ือกระดาษ 

สารส้ม ยาง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีการผลิตกรดกาํมะถนัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ จึงตอ้งพ่ึงพา

การนาํเขา้กรดกาํมะถนัจากต่างประเทศ 

สาํหรับกรดกาํมะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีการผลิตจากทั้งภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ในปี 2560-2562 

ประเทศไทยนําเขา้กรดกาํมะถนัปริมาณ  822,640 ตัน, 790,735  ตนั และ 693,245 ตนั ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็นการ

นาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศฟิลิปปินส์ (ท่ีมา: www.customs.go.th)   

ในปี 2562 บริษทันาํเขา้กรดกาํมะถนั คิดเป็นประมาณร้อยละ 42.25 ของปริมาณการนาํเขา้ทั้งหมด   

ปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้กรดกาํมะถนัมาจาํหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55 ของมูลค่าตลาดรวม 

เน่ืองจากบริษทัมีคลงัสินคา้เหลวท่ีใชใ้นการเก็บกรดกาํมะถนัขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาดบรรจุรวม 

35,000 ตนั รวมทั้งมีท่าเทียบเรือท่ีรองรับเรือสินคา้ขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการนาํเขา้สินค้า

ดงักล่าว รวมทั้งลูกคา้ของบริษทัเป็นลูกคา้ท่ีมีความสัมพนัธ์มานานกว่า 10 ปี 

2. การให้บริการ 

• การให้บริการคลงัสินคา้ 

ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการคลงัสินค้าในประเทศไทยกว่าร้อยละ 95 เป็นคลงัสินค้าแบบดั้งเดิมท่ีเน้นให้เช่าพ้ืนท่ี

คลงัสินคา้และให้บริการระบบสาธารณูปโภค/ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ ระบบ

รักษาความปลอดภยั เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัเร่ิมมีผูป้ระกอบการบางส่วนปรับรูปแบบคลงัสินคา้ดั้งเดิมให้เป็นคลงัสินคา้

สมยัใหม่ท่ีออกแบบอาคารให้เอ้ือต่อระบบโลจิสติกส์ครบวงจร และนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการคลงัสินค้า ซ่ึงปัจจัยการเลือกใช้บริการคลงัสินค้าของผูใ้ช้บริการจะพิจารณาจากปัจจยัทาํเลท่ีตั้ง 

ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ เน่ืองจากการเลือกคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถผลิต และ/หรือ จดัส่งสินคา้

ไดร้วดเร็ว ช่วยลดภาระตน้ทุนจากการลดระยะทาง ลดเวลา และค่าใชจ้่ายในการขนส่ง ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั  

ธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ทัว่ไปในระยะ 1-3 ปีขา้งหน้ายงัมีภาวะทรงตวั แมค้วามตอ้งการจะขยายตวัต่อเน่ืองตามการ

ลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เติบโตจากการผลกัดนัโดยภาครัฐ และภาคการคา้/บริการในประเทศท่ีขยายตวั

ดีต่อเน่ือง ซ่ึงไดรั้บอานิสงส์จากภาคการส่งออกของไทยท่ีปรับตวัดีขึ้น แต่การลงทุนขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ในบางพ้ืนท่ี

เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง อาจมีผลให้เกิดภาวะพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ส่วนเกินเพ่ิมขึ้นและอาจเป็นขอ้จาํกดัในการปรับขึ้นค่าเช่า ขณะท่ี

การฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีกระจุกตวัอยู่ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ซ่ึงสะทอ้นจากสถิติอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนท่ีขยายตวัสูงต่อเน่ือง ทาํให้ธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้

ในบริเวณดงักล่าวมีโอกาสเติบโตต่อเน่ืองในระยะขา้งหนา้ 

 จากโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการคลงัสินคา้ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และปัจจยัสนบัสนุนจาก

โครงการ EEC ตลอดจนอานิสงส์จากภาคการส่งออกของไทยท่ีปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับทาํเลท่ีตั้ งของบริษทัท่ี

เหมาะสมเอ้ือต่อการเช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ใหค้รบวงจรทั้งการขนส่งทางทะเล ทางถนน และทางรถไฟ ทาํใหบ้ริษทั

มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสู่ภูมิภาค

อาเซียนในอนาคต 
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• การให้บริการดา้นโลจิสติกส์ และคลงัสินคา้เหลว และการให้บริการท่าเทียบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้ริหารและควบคุมดูแลท่าเทียบเรือชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้ง 12 แห่ง ซ่ึง

เป็นท่าเทียบเรือหลักในการให้บริการขนถ่ายสินค้า ทั้ งวตัถุดิบ และสินค้าสําเร็จรูป ให้กับโรงงานทั้งในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งการบริหารจดัการท่าเทียบเรือ 12 

แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือท่ีไม่จาํกัดจํานวนผูท่ี้ใช้บริการท่าเทียบเรือ

ประเภทน้ี กนอ.ลงทุนก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดงัสินค้าพ้ืนท่ีหน้าท่าและ

อุปกรณ์หนา้ท่า ประกอบดว้ย  

1.1. ท่าเทียบเรือทัว่ไป (General Cargo Berth) : บริษทั ไทยพรอสเพอริต้ี เทอมินอล จาํกดั (TPT) ไดรั้บสิทธ์ิใน

การบริหารท่าเทียบเรือ 

1.2. ท่าเทียบเรือสินคา้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษทั ไทยแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั (TTT)  ไดรั้บสิทธ์ิในการ

บริหารท่าเทียบเรือ 

1.3. ท่าเทียบเรือสินคา้ทัว่ไปแห่งท่ี 2 (Map Ta Phut Industrial Terminal) ดาํเนินการโดย กนอ. 

2. ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือท่ีลงทุนและก่อสร้างโดยเอกชน และจาํกดัผู ้

ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เฉพาะให้กลุ่มของผูป้ระกอบการ อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้บริการท่าเทียบเรือสามารถขอให้บริการแก่

ผูป้ระกอบการอ่ืนไดเ้ป็นคร้ังคราวโดยตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก กนอ. ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 9 แห่ง (รวมท่าเทียบเรือ

ของบริษทั)  

ดว้ยทาํเลท่ีตั้งของบริษทัอนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตร์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงเป็นฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีสําคญัของประเทศ รวมทั้งบริษทัมีท่าเทียบเรือท่ีสามารถรองรับเรือสินคา้ขนาดใหญ่ 

(Panamax) และมีพ้ืนท่ีหลงัท่าเทียบเรือ พร้อมท่ีจะพฒันาเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ จึงมี

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการเสนอบริการต่างๆ เช่น บริการดา้นโลจิสติกส์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีนําเข้า-ส่งออกสินคา้ นอกจากน้ี ยงัมีเส้นทางรถไฟติดพ้ืนท่ีของบริษทัท่ีจะสามารถพฒันาเช่ือมต่อทาง

รถไฟสายหลกั (สถานีมาบตาพุด) ซ่ึงจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

      1. การจําหน่ายเคมีภัณฑ์  

• แอมโมเนีย 

บริษทันําเข้าแอมโมเนียจากผูข้ายในต่างประเทศ 2 ราย ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั Petronas ประเทศมาเลเซีย และบริษัท 

Mitsui  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยนาํเขา้จากประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 82.59 ของปริมาณนาํเขา้ทั้งหมดทั้งน้ี บริษทัมี

ใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตรายแอมโมเนียจากแหล่งผูผ้ลิตต่าง ๆ สํารองรวมจาํนวน 9 แหล่งผลิต ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานเพ่ือประกอบกิจการแบ่งบรรจุแอมโมเนีย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

เป็นตน้ 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

บริษัททาํการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ท่ีโรงงานรังสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานเพ่ือประกอบกิจการบรรจุแอมโมเนีย ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 27 และร้อยละ 25 ตามนํ้ าหนัก 
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รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะทาํการผลิตให้ตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ภายใตบ้รรจุภณัฑข์องลูกคา้ 

• กรดกาํมะถนั  

บริษทันาํเขา้กรดกาํมะถนัจากผูข้ายในต่างประเทศ 4 ราย ไดแ้ก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลี ประเทศ

ญ่ีปุ่ น และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผูข้ายในประเทศ 1 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ทาํสัญญาเป็นรายปี โดยนาํเขา้จาก

ประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของปริมาณนาํเขา้ทั้งหมด โดยบริษทัมีใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตราย กรด

กาํมะถนัจากแหล่งผูผ้ลิตต่าง ๆ สาํรองรวมจาํนวน 16 แหล่งผลิต 

2. การให้บริการ  

สําหรับการให้บริการคลงัสินคา้ การให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือ เป็น

การให้บริการซ่ึงอยู่บนพ้ืนท่ีของบริษทั 498 ไร่ 1 งาน 8.76 ตารางวา ตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสัญญาเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจะหมดอายลุงในปี 2565  แต่ทั้งน้ีในสัญญาเช่าระบุเป็นคาํมัน่ว่า

หากบริษทัประสงคจ์ะเช่าท่ีดินจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาให้เช่า

ต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกาศกาํหนด นอกจากน้ีบริษทัยงัมีสัญญาร่วมดาํเนินงาน

เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือ กบั กนอ. โดยมีพ้ืนท่ีหนา้ท่ายาวประมาณ 265 เมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี โดย

จะส้ินสุดในปี 2569 และก่อนครบกาํหนดเวลาดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี บริษทัมีสิทธิย่ืนคาํขอต่อ กนอ. เพ่ือขอให้ 

กนอ. พิจารณาต่อระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีพฒันาและท่าเทียบเรือดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัและ กนอ. จะไดต้ก

ลงในรายละเอียดของระยะเวลาและการให้ผลประโยชน์ตอบแทนการใชป้ระโยชน์ดงักล่าวในลาํดบัถดัไป 

2.4 แผนการลงทุนในอนาคต 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ท่ีผ่านมา ไม่เติบโตเท่าท่ีควรและยงัคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะผลกระทบของ

สงครามการค้าโลก (Trade War) ภาวะความผนัผวนทางด้านการเงินโลก รวมถึงปัจจัยภายในประเทศ สําหรับปี 2563 

แหล่งขอ้มูลจากสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ธันวาคม 2562) ให้ความเห็นว่าการขยายตวัของการ

บริโภคและการลงทุนในประเทศมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น และคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2563 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.1 ถึง

ร้อยละ 3.7  

 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ("COVID-19") ในช่วงตน้ปี 2563 รวมถึง

ปัญหาภยัแลง้ท่ีรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ อาจจะทาํให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตวัและตํ่ากว่าระดบัศกัยภาพต่อไปอีกได ้

อย่างไรก็ตามบริษทัได้เตรียมแผนรับมือกบัความผนัผวนของระบบเศษฐกิจ การเงินโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีบริษทัตอ้งติดตามอย่างใกลชิ้ดและให้ความสําคญักบัประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทาง

การเงิน รวมถึงการทาํวิเคราะห์ขอ้มูลผ่านการศึกษาเชิงลึก การจดัเตรียมแผนการบริหารจดัการความเส่ียงให้มีความเหมาะสม 

เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัการดาํเนินโครงการในอนาคตของบริษทั 

สําหรับการลงทุนในโครงการคลงัสินคา้นํ้ ามันเช้ือเพลิง (“โครงการฯ”) ของบริษทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั (“NFCT”) 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซ่ึงท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ได้

อนุมติัให้ NFCT เขา้ลงทุนในโครงการฯ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง บนพ้ืนท่ีเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือให้บริการคลงัเก็บสินคา้เหลวสําหรับการจดัเก็บนํ้ ามนัและให้บริการดา้นโลจิ

สติกส์ในการขนส่งนํ้ ามนัผา่นทางระบบท่อขนส่งแก่ บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นระยะเวลา 12 ปี พร้อมสิทธิการ
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ต่ออายสัุญญาออกไปอีก 5 ปี รวมเป็นทั้งส้ิน 17 ปี โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งส้ิน 2,569.99 ลา้นบาท มีผลตอบแทนโครงการฯ 

ท่ีแน่นอนตลอดระยะเวลาโครงการฯ 17 ปี อตัราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการท่ีเหมาะสม

เท่ากบัร้อยละ 9.58 ต่อปี ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั 9.63 ปี ปัจจุบนัโครงการฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง

ตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละคาดว่าจะสามารถเร่ิมเปิดให้บริการไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2564  

นอกจากน้ี การขยายการลงทุนของบริษทัยงัคงอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการการเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ดงันั้น

บริษทัจึงมอบหมายให้ฝ่ายจดัการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและขอ้บงัคบั การประกอบ

ธุรกิจ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้การขยายการลงทุนให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าท่ีสุด บนพ้ืนฐานเกิดความเส่ียงท่ียอมรับ

ได ้โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการความเส่ียง  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

3.1 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัของสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 

บริษทัได้เช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพ่ือ

ประกอบกิจการผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ท่ีไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

และการซ้ือมาขายไป ปุ๋ ยเคมีทุกชนิด ยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกาํมะถนั หรือธุรกิจอ่ืนท่ี

ไดรั้บความยินยอมจาก กนอ. ซ่ึงสัญญาเช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจะหมดอายุลงในปี พ.ศ. 2565  โดยในสัญญาเช่าระบุเป็นคาํมัน่

ว่าหากบริษทัประสงคจ์ะเช่าท่ีดินจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาให้เช่า

ต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกาศกาํหนด บริษทัจึงมีเพียงความเส่ียงเฉพาะเร่ืองอตัราค่าเช่า

ใหม่ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนและค่าใชจ้่ายภายหลงัปี 2565 เป็นตน้ไป  

3.2 ความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบสาํคญัหรือเคมีภณัฑผ์นัแปรไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลก 

บริษทัดาํเนินธุรกิจนาํเขา้เคมีภณัฑ์ต่างๆ มาขายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศ โดยวตัถุดิบ

สาํคญัหรือเคมีภณัฑมี์ลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ีมีความผนัผวนไปตามราคาซ้ือขายในตลาดโลกในแต่

ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั  อนัเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทั ปัจจุบนัราคาซ้ือขาย

วตัถุดิบสําคญัหรือเคมีภณัฑ์ในตลาดโลกมีความผนัผวนและเคล่ือนไหวเร็ว บริษทัจึงบริหารความเส่ียงโดยการกาํหนด

โครงสร้างราคาเสนอขายจากตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงบริหารระดบัสินคา้คงคลงัให้เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนดา้นราคา 

3.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ 

บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ จาํนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นลูกค้าจากการจาํหน่าย

แอมโมเนีย คิดเป็นร้อยละ 20.70  ของรายไดจ้ากการขายและบริการ และบริษทั ศกัด์ิศรีอุตสาหกรรม จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกคา้

จากการจาํหน่ายกรดกาํมะถนั และใชบ้ริการคลงัสินคา้เหลว คิดเป็นร้อยละ 48.88 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ซ่ึง

ลูกค้าทั้ง 2 ราย มีความสัมพนัธ์เป็นคู่ค้าท่ีดีกับบริษัทเกินกว่า 10 ปี โดยบริษทัได้สร้างความเช่ือมั่นและได้รับความ

ไวว้างใจจากลูกคา้ ดว้ยการร่วมบริหารการจดัการในรูปแบบ Supply Chain ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการส่ังซ้ือ การบริหาร

จดัการสินค้าคงคลงั และการส่งมอบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัยงัสามารถให้บริการจดัส่ง

สินคา้กบัลูกคา้ในกรณีเร่งด่วนได ้ และมีหน่วยงานซ่อมบาํรุงท่ีพร้อมให้การบริการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งให้

ความช่วยเหลือลูกคา้ หากมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบจ่ายสินคา้ขดัขอ้ง   อย่างไรก็ตามในส่วนของลูกคา้ราย

ใหญ่ของบริษทัเองก็มีนโยบายในการบริหารความเส่ียงของตนเองเช่นกนัโดยจะไม่มีนโยบายการส่ังซ้ือจากผูจ้ดัจาํหน่าย

เพียงรายเดียว เพ่ือป้องกนัเหตุการณ์หยุดชะงกัของกระบวนการผลิตจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ดงันั้นโอกาสท่ีบริษทัจะ

สูญเสียลูกคา้รายดงักล่าว จึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก  

3.4 ความเส่ียงของการพ่ึงพิง ผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor)  รายใหญ่ 

บริษทัลดความเส่ียงของการพ่ึงพิง ผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor)  รายใหญ่  โดยการจดัซ้ือแอมโมเนียและกรดกาํมะถนั

จากผูจ้าํหน่ายมากกว่า 1 ราย นอกจากน้ี ในปัจจุบนับริษทัมีใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตราย แอมโมเนียจากแหล่งผลิตต่างๆ 

สาํรองจาํนวน 9 แหล่งผลิตและใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตราย กรดกาํมะถนัจากแหล่งผลิตต่างๆ สาํรองจาํนวน 16 แหล่ง  

พร้อมนาํเขา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor) ใน Vendor list  ของบริษทั  
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3.5 ความเส่ียงจากการมีผูน้าํเขา้รายใหม่เกิดขึ้น 

ปัจจุบนัมีผูน้าํเขา้แอมโมเนียและกรดกาํมะถนัมาเพ่ือจาํหน่ายจาํนวนน้อยราย เน่ืองจากผูน้าํเขา้ตอ้งมีความพร้อม

ทางดา้นสถานท่ีจดัเก็บ ถงับรรจุเคมีภณัฑ์ และท่าเทียบเรือสําหรับสินคา้เหลวซ่ึงตอ้งใชข้นาดเงินลงทุนท่ีสูง และตลาด

เคมีภณัฑ์ดงักล่าวเป็นตลาดก่ึงผูกขาดของผูใ้ชน้้อยราย จึงไม่จูงใจในการเขา้มาของผูน้าํเขา้รายใหม่ ท่ีตอ้งมีความพร้อม

ในดา้นเงินลงทุน ท่าเทียบเรือ ถงับรรจุเคมีภณัฑ์ ระบบการขนส่งสินคา้ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมาย และใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ นอกจากน้ี บริษทัได้บริหารความเส่ียงโดยการพฒันาการ

ใหบ้ริการและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ รวมถึงการติดตามขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการตลาด เพ่ือนาํมาปรับกล

ยทุธ์ทางการตลาด 

3.6 ความเส่ียงในการขนส่งแอมโมเนียและกรดกาํมะถนั 

(ก) การขนส่งทางทะเล 

บริษทัมีการขนส่งทางทะเลโดยใชเ้รือบรรทุกสินคา้เหลวเป็นยานพาหนะในการขนส่ง ซ่ึงเป็นการนาํแอมโมเนีย

และกรดกาํมะถนัท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายเขา้เก็บในถงับรรจุเคมีภณัฑ์ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัท่าเทียบเรือ   โดยทางบริษทัมีนโยบายในการร่วมคดัเลือกเรือบรรทุกสินคา้ท่ีมี

มาตรฐานความปลอดภยัและเหมาะสมต่อการขนถ่ายสินคา้เหลว รวมทั้งบริษทัไดมี้การจดัทาํประกนัภยัสินคา้ทางทะเล

ระหว่างการขนส่งสินคา้  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะมีต่อบริษทั 

(ข) การขนส่งทางบก 

บริษทัมีนโยบายการว่าจา้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งแอมโมเนีย ซ่ึงตอ้งเป็นบริษทัขนส่งท่ีไดรั้บ

ใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งแอมโมเนียได้รับ

อนุญาตและได้รับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและไดม้าตรฐานตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

รวมทั้งพนกังานขบัรถก็ไดรั้บใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นในการขนส่งทางบก  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีทีมงานตรวจสอบการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

บริษทั และหากในระหว่างการขนส่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีจะนาํมาซ่ึงความสูญเสียและอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

และการดาํเนินการของบริษทันั้น บริษทัสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามท่ีเกิดขึ้นจากบริษทัผูข้นส่งดงักล่าวได ้

สาํหรับการขนส่งกรดกาํมะถนั บริษทัไม่ไดว่้าจา้งบริษทัท่ีประกอบธุรกิจรับบริการขนส่งกรดกาํมะถนั เน่ืองจาก

เง่ือนไขในการซ้ือขายกรดกาํมะถนัในปัจจุบนั ลูกคา้จะตอ้งจดัหารถขนส่งกรดกาํมะถนัมารับสินคา้ท่ีคลงัเก็บท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ดงันั้น บริษทัจึงไม่มีความเส่ียงในการขนส่งกรดกาํมะถนัทางบกแต่อยา่งใด แต่

อย่างไรก็ตาม บริษทัมีมาตรการในการกาํกบัขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า ณ จุดรับสินค้า ตามนโยบายมาตรฐานความ

ปลอดภยัของบริษทั   

3.7 ความเส่ียงของนโยบายภาครัฐ 

บริษทัมีท่าเทียบเรือ คลงัสินคา้และคลงัสินคา้เหลวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซ่ึงการประกอบธุรกิจของ

บริษทัไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากบริษทัมีแผนงานในการขยายธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษทาง

อากาศ อาจไดรั้บผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ของพ้ืนท่ีในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา

พุด เวน้แต่จะลงทุนซ้ือโควตาการปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี จากนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออก (EEC)  ซ่ึงจะมีโครงการพฒันาท่าเรือในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่  การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั และจูงใจให้ผูป้ระกอบการมาลงทุนในภาคตะวนัออก 
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รัฐบาลอาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึ้น ซ่ึง

จะทาํให้บริษทัสามารถพฒันาโครงการบนพ้ืนท่ีเช่าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดห้ลากหลายขึ้น 

3.8 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากเกิดอุบติัเหตุ หรือ

ความผิดพลาดในการปฏิบติังาน อาจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนการพฒันาธุรกิจต่างๆ ของบริษทั รวมถึงภาพลกัษณ์

ของบริษทั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญั 

อยา่งไรก็ดี บริษทัไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน และดาํเนินการอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการศึกษาและพฒันาในการ

กาํหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การจดักิจกรรมเน้นการสร้างวฒันธรรมในความปลอดภยั 

การป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้

เขา้ใจการบริหารจดัการดา้นความเส่ียง รวมถึงมาตรการป้องกนัเพ่ือควบคุมดา้นกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ  

3.9 ความเส่ียงดา้นการเงิน  

1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการนาํเขา้สินคา้ท่ีผูข้ายกาํหนดราคาซ้ือขาย

เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุน

สินคา้นาํเขา้ไม่สอดคลอ้งกบัราคาขายสินคา้ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยการกาํหนด

อตัราแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไวอ้ย่างชดัเจนในการซ้ือสินคา้มาขาย หรือทาํสัญญาซ้ืออตัรา

แลกเปล่ียนล่วงหน้ากบัธนาคารในช่วงท่ีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

รวมทั้งทาํสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขการชาํระราคาค่าสินคา้ 

ในปี 2562 บริษทัมีภาระท่ีตอ้งชาํระเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐให้กบัผูข้ายสินคา้ในต่างประเทศ จาํนวนเงินประมาณ 

20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยร้อยละ 100 ของจาํนวนดงักล่าวบริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการจดัทาํสัญญาซ้ืออตัรา

แลกเปล่ียนล่วงหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขการชาํระราคาค่าสินคา้  

2) ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 40.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึง

เป็นหน้ีระหว่างดาํเนินคดีท่ีเกิดจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีท่ีเกิดก่อนปี 2549 จาํนวน 12.82 ลา้นบาท  ทั้งน้ีในปี 

2562 บริษทัไดป้รับปรุงกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 0.05 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี 

อย่างไรก็ตามในการขายสินคา้และบริการให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นเงินเช่ือจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัวงเงินสินเช่ือจาก

คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั จึงมีความเส่ียงจากการให้สินเช่ือดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่า นอกจากน้ีบริษทัไดบ้ริหาร

ความเส่ียงโดยการให้สินเช่ือระยะส้ัน หรือเรียกเก็บเงินค่าสินคา้และบริการล่วงหนา้จากลูกคา้ ทาํให้ความเส่ียงจากการ

ให้สินเช่ือลดลง  
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3.10 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย รวมถึงการต่ออายใุบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษทั จะต้องมีใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกํากับดูแลท่ี

เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น กรมวิชาการเกษตร กรมเจา้ท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

และกรมศุลกากร เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัไดมี้การดาํเนินการกาํกบัท่ีดีและติดตามให้มีการปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎระเบียบของ

ทางราชการ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทาํให้ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่าบริษทัจะไม่มีปัญหา

อนัเป็นอุปสรรคต่อการไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตต่างๆ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบกิจการ 

4.1 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร  

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  มีสินทรัพยท่ี์ใชป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดย

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

สินทรัพย์ ที่ตั้ง ลักษณะของกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

1. ส่วนปรับปรุงท่ีดิน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 3,911,346 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 127,748,713 

3. ท่าเทียบเรือ  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 39.344,066 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 70,869,546 

 คลงัรังสิต บริษทัเป็นเจา้ของ 14,685,813 

 ลูกคา้แอมโมเนีย               

ภาคตะวนัออก 

บริษทัเป็นเจา้ของ 2,364,068 

ลูกคา้แอมโมเนีย               

ภาคใต ้

บริษทัเป็นเจา้ของ 21,241,948 

ลูกคา้แอมโมเนีย               

ภาคเหนือ 

บริษทัเป็นเจา้ของ 5,071,288 

5. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้ สาํนกังานใหญ่ บริษทัเป็นเจา้ของ 2,365,767 

6. เคร่ืองใชส้าํนกังาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 694,365 

 คลงัรังสิต บริษทัเป็นเจา้ของ 39,416 

7. ยานพาหนะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 4,085,185 

8. งานระหว่างติดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 88,425,255 

9. อะไหล่โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

บริษทัเป็นเจา้ของ 5,066,333 

10. สิทธิการเช่าท่ีดิน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จ.ระยอง 

ทาํสัญญาเช่าระยะยาว เวลา 30 ปี  กบั 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(18 ก.ย. 2535 -17 ก.ย. 2565) 

0.00* 

11. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน คลงัสุราษฎร์ธานี ทาํสัญญาเช่าระยะยาวเวลา 3 ปี กบั 

บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั 

(1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562) 

0.00* 

12. ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน คลงัรังสิต ทาํสัญญาเช่าระยะยาวเวลา 3 ปี กบั 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

(1 มิ.ย. 2559 -31 พ.ค. 2562) 

0.00* 

หมายเหตุ * บริษัทไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัท จึงไม่มีมูลค่าทางบัญชี 
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4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังยกคาํร้องเน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าคาํส่ังของเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยน์ั้นชอบแลว้ ปัจจบุนับริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั จึงตอ้งหยดุดาํเนินธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือชัว่คราวโดย

บริษทัยอ่ยยงัคงถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นอยูท่ี่เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

ดงันั้น ในปี 2561 บริษทัจึงไม่มีแผนลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั แต่อยา่งใด และไดมี้การพิจารณา

ตั้งสาํรองเงินลงทุนในบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั ทั้งจาํนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ประกอบกิจการบริการ

คลงัสินคา้เหลว  และ บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการให้บริการคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ โดยบริษทั 

เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 และมีทนุจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฏาคม 2562 บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุ จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 

3,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจากบริษทั 

 

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 

                   ช่ือกิจการ    ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนเงินลงทุน 

         บจก. ท่าเรือระยอง (RBT) ท่าเทียบเรือและคลงัสินคา้ 764 83.25% 

         บจก. เอน็เอฟซีที (NFCT) บริการคลงัสินคา้เหลว   326 99.99% 

         บจก. เอน็เอฟซีดบับลิว (NFCW) บริการคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 1 99.97% 

การควบคุมดูแลบริษัทย่อย  

 คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการกาํกบัดูแลท่ีทาํให้สามารถควบคมุการดูแลการจดัการและรับผิดชอบการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษทั โดย 

1. มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าวตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

2.  มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั ตาม

อาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละบริษทั 

3. มีกลไกในการกาํกบัดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหว่างบริษทั

ดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทั

ดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการในลกัษณะดงักล่าว

ขา้งตน้ในทาํนองเดียวกนักบัหลกัเกณฑข์องบริษทั  

4.   มีการกาํหนดระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษทัย่อยดว้ยการทดสอบระบบควบคุม

ภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บคุคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัตอ้งดูแลบริษทัยอ่ย มีขอ้ 

บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปในซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของบริษทั

ดงักล่าวให้ครบถว้นถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ ขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดก้าํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้

บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมนาํมาจดัทาํงบการเงินไดท้นักาํหนดเวลา  
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5.     ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1  ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทั

ถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษทัในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั และในฐานะเจา้หน้ี ไดย่ื้นคาํ

ขอรับชาํระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษ์ทรัพย ์เป็นเงินจาํนวน 673.25 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการนัดประชุมเจา้หน้ี

คร้ังแรก ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

5.2  เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดย่ื้นฟ้องต่อศาลจงัหวดัชลบุรี ให้บริษทัแห่งหน่ึงชาํระเงินจาํนวน 3.71 ลา้นบาท

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินจาํนวน 2.78 ลา้นบาท และบริษทัแห่งน้ีไดย่ื้นคาํให้การและฟ้องแยง้ให้

บริษทัชาํระเงินจาํนวน 2.7 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าสินคา้ของบริษทัไม่ไดคุ้ณภาพเป็นเหตุให้เรือผูข้นส่งเสียเวลาใน

การจอดเรือเป็นระยะเวลานาน โดยจะมีการนดัไกล่เกล่ียในวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 ซ่ึงฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่าบริษทัมี

แนวโน้มท่ีอาจจะไม่ตอ้งรับผิดชาํระหน้ีตามคาํฟ้องแยง้ต่อบริษทัแห่งน้ี เน่ืองจากบริษทัมีขอ้ต่อสู้ทั้งในขอ้เทจ็จริงและ

ขอ้กฎหมาย 
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6.    ข้อมูลท่ัวไป 

 

        ช่ือบริษทั : บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

        ช่ือภาษาองักฤษ : NFC Public Company Limited 

        ช่ือยอ่ : NFC 

        เลขทะเบียนบริษทั 

        ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

: 

: 

0107538000495  (เดิม บมจ. 572) 

หุ้นสามญั 1,087,833,056 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท  

รวม 815,874,792 บาท 

        ทุนจดทะเบียน  : 897,462,271.50 บาท 

        ทุนชาํระแลว้ : 815,874,792.00 บาท 

        ประเภทธุรกิจ : 1. การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  

2. การให้บริการ 

        ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  

         

: เลขท่ี 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด ์(บางนา-ตราด กม.5)             

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260  

โทรศพัท ์(02) 348-0580-6 โทรสาร (02) 348-0578-9 

Website: www.nfc.co.th 

        ท่ีตั้งโรงงานและคลงัสินคา้ : 

 

 

(1) เลขท่ี 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-สอง ตาํบลมาบตาพุด                     

อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 21150 

(2)  เลขท่ี 9/25 หมู่ท่ี 4 ตาํบลย่ีโถ อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 

         (3) เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2 ถนนสุราษฎร์-ปากนํ้า ตาํบลบางกุง้                            

อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

 

        นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี  93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร.(02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9999 

        ผูส้อบบญัชี : นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์             ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 

นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์               ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 

  บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 105-4661 โทรสาร (02) 026-3760   

Website:  http://www.karinaudit.co.th 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 897.46 ลา้นบาท และทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 815.87 ลา้นบาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,087.83 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาทใชช่ื้อในการเสนอขายหลกัทรัพยว่์า “NFC” 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 

ช่ือ-นามสกลุ จํานวนหุ้น ร้อยละของ

ทุนชําระแล้ว 

1. รวมกลุ่มนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  694,071,296 63.80 

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 690,329,994   

นายณัฐพงษ ์รัตสุวรรณทวี  3,741,302   

2. บริษทั อินเตอร์ สเปค โกลบอล จาํกดั  176,000,000 16.18 

3. Bentayga Holdings Ltd.  86,000,000 7.91 

4. นายเอเซีย ภุขนัอนนัต ์  28,160,000 2.59 

5. นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชยั  23,880,000 2.20 

6. รวมครอบครัวองัศธรรมรัตน ์  10,867,461 1.00 

6.1   นายสิตมน องัศธรรมรัตน ์ 5,812,561   

6.2   นายอาชวีร์ องัศธรรมรัตน์ 4,745,900   

6.3   นายอนนัต ์องัศธรรมรัตน ์ 239,200   

6.4   นางสุพดี องัศธรรมรัตน ์ 70,000   

         ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ  68,854,299 6.33 

                   รวมผู้ถือหุ้น ท้ังส้ิน  1,087,833,056 100.00 

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่    

วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 81,587,479.50 บาท เพ่ือรองรับการ

ออกและเสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จาํนวนไม่เกิน 108,783,306 

หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (10 : 1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งน้ี ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 โดยใช้

สิทธิปีละ 2 คร้ัง ในราคาการใชสิ้ทธิ 6.50 บาท ต่อหุน้ อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 

และไดมี้การแจง้ปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ของบริษทัอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 จาํนวน 0.043 บาทตอ่หุ้น หรือ

คิดเป็นอตัราเงินปันผลร้อยละ 92.99 ของกาํไรต่อหุ้นหลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมาย ซ่ึงอตัราเงินปันผลดงักล่าวเขา้ข่าย

เง่ือนไขขอ้ 6.5 การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ 

“NFC-W1”) เม่ือบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษทั (ท่ีไดมี้การตรวจสอบแลว้) หลงัจากหกัขาดทุนสะสม สาํรองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและภาษี

เงินไดจ้ากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหว่างอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัจึงตอ้งปรับ
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ราคาใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิ ตามสูตรคาํนวณและวิธีการท่ีระบใุนขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าว เป็นราคาการใชสิ้ทธิ 

6.48350 บาทต่อห้น อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1.00255 หุน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดให้จ่ายไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิภายหลงัจาก

การหักภาษีและทุนสาํรองต่างๆทั้งหมดของบริษทัตามท่ีกฎหมายและบริษทักาํหนด โดยอา้งอิงงบการเงินเฉพาะของ

บริษทั อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน

อนาคตซ่ึงบริษทัอาจกาํหนดให้การจา่ยเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจาํเป็นอ่ืนใดท่ี

จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบริษทัต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

    คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) 

จํานวนคร้ัง

การประชุม 

จํานวนคร้ังท่ี

เข้าประชุม 

1 พลเอกมนตรี    สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

11 11 

2 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 1 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

11 9 

3 นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 11 10 

4 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการ / กรรมการบริหาร /              

กรรมการบริหารความเส่ียง 

11 7 

5 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 11 7 

6 นายวิบูลย ์ รัศมีไพศาล 1 กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 11 10 

7 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 1 กรรมการ / กรรมการบริหาร  11 11 

11 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการ / กรรมการบริหาร 11 11 

9 นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ / กรรมการบริหาร 11 11 

10 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 1และ3 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 11 8 

11 นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์2 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 5 1 

12 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 11 10 

13 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์2และ3 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 4 

หมายเหตุ: 

1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 

2 นายสุมิตร เพชราภรัชน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ลาออกตามวาระท่ีเหลืออยู่ 

3 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบอีกตาํแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  คือ นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี นายยงยศ       

ปาละนิติเสนา นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายกิจจา สมญัญาหิรัญ และนายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี กรรมการสองในห้าคน

ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั   
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คณะกรรมการบริหาร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) 

จํานวนคร้ัง

การประชุม 

จํานวนคร้ังท่ี

เข้าประชุม 

1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 5 5 

2 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 5 3 

3 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 1 กรรมการบริหาร 5 5 

4 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 5 5 

5 นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการบริหาร 5 5 

หมายเหตุ:  1  กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  เม่ือวันท่ี 29  เมษายน 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) 

จํานวนคร้ัง

การประชุม 

จํานวนคร้ังท่ี

เข้าประชุม 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 1และ3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 7 6 

2 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี * กรรมการตรวจสอบ 7 7 

3 นายสุมิตร เพชราภิรัชต์   2 กรรมการตรวจสอบ 4 0 

4 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์2และ3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 2 

หมายเหตุ: 

*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
1   กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 
2    นายสุมิตร เพชราภรัชน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ลาออกตามวาระท่ีเหลืออยู่ 
3   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ ดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบอีกตาํแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) 

จํานวนคร้ัง

การประชุม 

จํานวนคร้ังท่ี

เข้าประชุม 

1 พลเอกมนตรี    สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 

2 นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการบริหารความเส่ียง 4 3 

3 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหารความเส่ียง 4 3 

4 ดร. สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข  กรรมการบริหารความเส่ียง 4 3 

5 นายวิบูลย ์ รัศมีไพศาล  1 กรรมการบริหารความเส่ียง 4 4 

หมายเหตุ:  1  กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 

 

8.2 ผู้บริหาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง 

1 นายณัฐภพ    รัตนสุวรรณทวี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2 นางบงกช      รุ่งกรไพศาล 1 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงินและบริหาร 

3 นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการคา้และปฏิบติัการ 

4 นายกิจจา        สมญัญาหิรัญ 2 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหารองคก์ร 

5 นางศรินทิพย ์  กิตติวงศโ์สภณ 3 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงิน และสาํนกักรรมการ 

6 นางสาวดุจเดือน  บุญซ่ือ 4 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชี และสารสนเทศ 

หมายเหตุ: บริษัทได้มีคาํส่ังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี ้
1 นางบงกช รุ่งกรไพศาล ดาํรงตาํแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหาร 
2  นายกิจจา สมัญญาหิรัญ พ้นจากตาํแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารบริหารองค์กร เน่ืองจากเกษียณอาย ุ
3 นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ดาํรงตาํแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร 
4 นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ ดาํรงตาํแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและสารสนเทศ 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท  
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8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั มีมติแต่งตั้งให้ นางศรินทิพย ์กิตติวงศโ์สภณ ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นตน้ไป โดยคณุสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส มีความ

เหมาะสมกบัความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ัน

และระยะยาวได้ โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกบัอุตสาหกรรม และเป็นอตัราเดียวกบัในปีท่ีผ่านมา ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบและไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ 

                                                    ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562                            (หน่วย : บาท)                                         

รายช่ือ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 3 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 4 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 4 

รวม 5 

 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ 192,000 - - 48,000 240,000 

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 156,000 192,000 - - 348,000 

รศ.ดร.เสรี     วงษม์ณฑา 1และ2 120,000 - 70,000 -  190,000 

นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์ 1 50,000 - - -  50,000 

นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี 120,000 - 70,000 -  190,000 

นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 120,000 - - 30,000   150,000 

นายยงยศ ปาละนิติเสนา 120,000 120,000 - 30,000  270,000 

ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข 120,000 - - 30,000  150,000 

นายวิบูลย ์ รัศมีไพศาล 120,000 - - 40,000  160,000 

นางบงกช รุ่งกรไพศาล 120,000 120,000 - -  240,000 

  นายกิจจา   สมญัญาหิรัญ 120,000 120,000 - -  240,000 

  นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี 120,000 120,000 - -  240,000 

  นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์1และ2 80,000 - 24,000 -  104,000 

รวม   1,558,000 672,000 164,000 178,000 2,572,000 

       หมายเหตุ  

1 นายสุมิตร เพชราภรัชน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ลาออกตามวาระท่ีเหลืออยู่ 
2 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบอีกตาํแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราคงท่ีต่อเดือน 
4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราต่อคร้ังท่ีเข้าร่วม

ประชุม 
5 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อย 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวอ้ยา่งความเหมะสมกบัความรับผิดชอบ

และสามารถจูงใจให้กรรมการนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาวได ้โดยเป็นไป

ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดือนมกราคม ถงึเดือนธนัวาคม 2562 

ค่าตอบแทนในปี  2562  ผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่านไดค้่าตอบแทน รายละเอียดดงัน้ี 

 ปี 2561 ปี 2562 

  จํานวนราย จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จํานวนราย จํานวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน 7 22.18 6 21.96 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ  1.17  1.14 

เงินไดท่ี้จา่ยคร้ังเดียว  0.00  0.00 

เงินรายไดอ่ื้น  0.00  0.00 

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (เกษียณอาย)ุ  2.20  0.00 

รวม  25.55  23.10 

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากบริษัทย่อย 

8.5 บุคลากร  

 ระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจาํนวน 117 คน 

(รวมเขา้ออกระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 65,835,501 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบ้ียเล้ียงกะ, เงิน

สมทบ, กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

                จํานวนพนกังาน  :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ลําดับ สํานักงาน 
จํานวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 กรุงเทพ 10 25 35 

2 โรงงานมาบตาพุด จ.ระยอง 33 14 47 

3 หน่วยงานรังสิต จ. ปทุมธานี 8 0 8 

รวม 51 39 90 

 ทั้งน้ีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ และไม่มีสหภาพแรงงาน 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร  

บริษทัตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษทั เป็นจุดเร่ิมตน้ของความรับผิดชอบในวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจขององคก์ร บริษทัจึงมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดีภายใตก้รอบวฒันธรรม

องค์กรเดียวกัน โดยบริษทัให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการบริหารและพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสุขในการทาํงานและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ผา่นระบบการบริหารจดัการท่ี

ทนัสมยั, มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
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บริษทัไดจ้ดัอบรมภายในองคก์รและส่งพนกังานไปอบรมภายนอกองคก์รอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในดา้นความปลอดภยั  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ  การเพ่ิมทกัษะในงานวิชาชีพ  การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตวัพนกังาน การดาํรงชีวิตอยา่งมี

ความสุข รวมถึงไดจ้ดัระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองคก์รเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่างพนกังานกบัผูบ้ริหาร นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัให้มีการดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน เพ่ือจูงใจและรักษาให้พนกังานทาํงานกบับริษทั

ในระยะยาว  โดยอา้งอิงจากวิสัยทศัน์ของบริษทั ดงัภาพน้ี 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทั เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทั เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้ง

ในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ และดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบอย่างมี

จรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดโ้ดยมุ่งมัน่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั และสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

กลุ่มบริษทั ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการบริษทั จะยึดถือแนวปฏิบติัท่ีเป็นสากลและมุ่งมั่นพฒันาการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัการ

มาตรฐานสากลอนัไดแ้ก่ การคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั การให้ความสําคญักบับทบาท

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน มุ่งมัน่ท่ีจะนาํหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็น

แนวทางในการดาํเนินงาน ตลอดจนเคร่งครัดต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมการบริษทั จะจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

และผูถื้อหุ้น อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีสาํคญั มีระบบการ

ติดตาม / วดัผลการดาํเนินงาน และบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบต่อผลของการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. นโยบายและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 

บริษัทตระหนักดีว่า ผูถื้อหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึง

กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

 นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ โดย

สมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 

 แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององคก์รทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึง

ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้ มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์ห้ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

และไม่อา้งสิทธิความเป็นกรรมการ   ผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

2. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็นนโยบาย

ของบริษทั ท่ีจะให้การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทั ยึดแนวตอ่ไปน้ีเป็นหลกัปฏิบติั 
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 จดัระบบการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

 จดัให้มีระบบการบริหารบุคลากร ในเร่ืองการแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงระบบการให้รางวลั และการลงโทษ

พนกังานท่ีชัดเจน มีการปฏิบติัโดยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนักงานนั้น ไม่เลือกปฏิบติัจากความแตกต่างดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือ

ความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

 ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

 บริหารงาน โดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน

ของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

 ปฏิบติัตอ่พนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 สร้างความเขา้ใจให้พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซ่ึงพนกังานสามารถปฏิบติัได ้เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

 เปิดโอกาสและช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองการทาํผิดกฎหมายขององคก์รต่อคณะกรรมการบริษทัได ้

 เปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกาํหนด 

3. นโยบายและการปฏิบติัตอ่ลูกคา้ 

บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของความพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อความสําเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีเจตจาํนงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตลอดเวลา และได้กาํหนดเป็น

นโยบายและขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่

ลูกคา้ 

 ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  

 กาํหนดระดบัคุณภาพท่ียอมรับไดข้องสินคา้และบริการ 

 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยคาํนึงถึง

ประโยชน์สาํหรับลูกคา้ 

 ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการให้แก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรู้ว่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิด

อนัตรายต่อลูกคา้ได ้และไม่ปล่อยให้สินคา้หรือบริการท่ีมีคณุภาพตํ่ากว่าระดบัท่ีกาํหนดตกถึงมือลูกคา้ 

 จดัให้มีระบบและกระบวนการท่ีใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และดาํเนินการอยา่งดีท่ีสุด 

เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอยา่งรวดเร็ว 

 รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากลูกคา้หรือผูมี้

อาํนาจของบริษทัก่อน เวน้แต่ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบังคบัของกฎหมาย 

รวมถึงไม่นาํขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 หาทางลดตน้ทุนการผลิต โดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ เพ่ือสามารถเพ่ิมประโยชน์ให้กบัลูกคา้

อยา่งต่อเน่ือง 

 รักษาสัญญา และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้

ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
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 ไม่คา้กาํไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น

ธรรมแก่ลูกคา้ 

 ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกคา้ เพ่ือเป็นการให้ไดม้า หรือแยง่ชิงลูกคา้มาโดยการใชวิ้ธีการท่ีไม่สุจริต 

4. นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนสู์งสุด

ของบริษทั และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพนัธะสัญญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแกปั้ญหาและหา

ทางออกตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้และหรือเจา้หน้ี 

 ถา้มีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อ

คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5. นโยบายและการปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทางการคา้ 

  บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบั

หลกัปฏิบัติการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัต่อไปน้ี 

 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

 ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

  บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนว

ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 บริษทั จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมของ

ประเทศท่ีบริษทั เขา้ไปดาํเนินการ 

 บริษทั จะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

 ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของการดําเนินงานของบริษัท ต่อความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

 ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

 ให้การสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และท่ีมีส่วนสร้างสรรคสั์งคมอยา่งสมํ่าเสมอ 

 สร้างจิตสาํนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนกังานทุกระดบัในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 ควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกบั

ดูแล 
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 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกาํกับดูแล และรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น 

 ไม่กระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้สินบน หรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวง หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของ

ตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 

หลักการในการดําเนินธุรกิจ 

ในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัมีนโยบาย  ท่ีจะให้ความสําคญัเท่า

เทียมและควบคู่กนัไประหว่างความสาํเร็จตามเป้าหมายและวิธีการท่ีใชเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงความสาํเร็จนั้นๆ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดเป้าหมายและวิธีการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ใน

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ หลกัการและนโยบายบรรษทัภิบาล รวมทั้งไดก้าํหนดข้อพึงปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีจะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัท่ีบริษทั คาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบติังาน นบัตั้งแต่การปฏิบติัต่อพนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้  คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม 

1. วิสัยทศัน์และพนัธกิจ 

 วิสัยทศัน์ 

ดาํเนินธุรกิจเชิงบูรณาการดา้นการผลิต ซ้ือมาขายไป และให้บริการจดัเก็บเคมีภณัฑ์ อย่างครบวงจร ใน

ภูมิภาคอาเซียนท่ีมีผลกาํไรอยา่งย ัง่ยืน 

 พนัธกิจ 

 เติบโตอยา่งมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยืน เพ่ือบรรลุซ่ึงวิสัยทศัน์ 

 ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ไดผ้ลตอบแทนการลงทุนท่ีดี 

 พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ให้ทดัเทียมกบัอาเซียน 

 ประกอบกิจการ โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คุณค่าองคก์ร 

ดาํเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจบนพ้ืนฐานความพึงพอใจและผลประโยชนสู์งสุดของผูมี้ส่วนได้

เสียดว้ยการปฏิบติังาน 

 ให้บรรลุเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวอยา่งแน่วแน่ 

 ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ 

 ดว้ยความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ ทาํงานเป็นทีม 

 ดว้ยการสนบัสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใชศ้กัยภาพเตม็ขีดความสามารถ 

 ดว้ยความเอ้ืออาทรต่อพนกังานและสังคม 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษทั ถือเป็นนโยบายสาํคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน  จึงไดก้าํหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้แต่

ในกรณีท่ีจาํเป็นต้องทาํรายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท โดยให้ทาํรายการนั้นเสมือนกับทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรายการ

ดงักล่าว จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
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2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ใน

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั 

จะตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น และประธานกรรมการบริษทัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือองคก์รทางธุรกิจ

อ่ืนๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

4. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลกิจการ เช่น สํานักงาน

คณะกรรมการ กลต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเปิดเผย

ขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 

5. รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

ตามลาํดับ กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการท่ีเก่ียวโยง 

กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษทัท่านนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 

ในส่วนกลุ่มธุรกิจของบริษทั และธุรกิจของกลุ่มของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

(“กลุ่มนายณัฐภพ”) โดยท่ีในปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษทั ธุรกิจหลกัของกลุ่มนายณัฐภพ ไดแ้ก่  

ธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจหลักของกลุ่มนายณฐัภพ 

(1)   การจําหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียม         

ไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

(1)  ธุรกิจการให้บริการดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นการขนส่งสินคา้

ทั้ง ทางบกและทางนํ้า 

(2)   การให้บริการ  ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การ

ให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว และการ

ให้บริการท่าเทียบเรือ 

(2)  ธุรกิจการใหบ้ริการเช่าเรือลาํเลียง เรือลากจูง และ 

(3)  ธุรกิจการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ 

ธุรกิจของกลุ่มนายณัฐภพสองลาํดบัแรก คือ (1) ธุรกิจการให้บริการดา้น โลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก

และทางนํ้า และ (2) ธุรกิจการให้บริการเช่าเรือลาํเลียง เรือลากจูงไม่มีลกัษณะเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจหลกัของบริษทัอนัจะ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง

แต่อยา่งใด 

ในส่วนของธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือนั้น โดยท่ีการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษทัเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือ ท่ีตั้ง

อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยท่าเทียบเรือของบริษทัเป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

กิจการของบริษทัเท่านั้น (Dedicated Berth) หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํสินคา้ของผูอ่ื้นผา่นท่าตอ้งไดรั้บอนุมติั

จาก กนอ. อีกทั้งท่าเทียบเรือของบริษทัเป็นท่าเทียบเรือนํ้ าลึกท่ีสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ ไดถึ้ง 60,000 ตนั (DWT) 

ในขณะท่ีการประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของกลุ่มนายณัฐภพ ซ่ึงปัจจุบนัดาํเนินการโดยบริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั เป็น

การให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์ และประกอบกิจการเรือขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร์  ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี โดยเป็นท่าเทียบเรือประเภทท่าเทียบเรือชายฝ่ัง ซ่ึงไม่สามารถรองรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ได ้เน่ืองจากสภาพทาง

ภูมิศาสตร์ จึงรับเรือขนส่งไดไ้ม่เกิน 3,000 ตนั (DWT) นอกจากน้ีลูกคา้ส่วนใหญ่ของ บริษทั เอ็น พี มารีน จาํกดั เป็นเรือขนส่ง

สินคา้ประเภทตูค้อนเทนเนอร์ และรถยนต ์และมีเส้นทางขนส่งระหว่างสุราษฎร์ธานีและแหลมฉบงั รวมถึงให้บริการบริหารท่า

เทียบเรือ 

สาํหรับบริษทัอ่ืนในกลุ่มนายณัฐภพท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือนั้น ปัจจุบนัยงัไม่มี

การดาํเนินธุรกิจแต่อย่างใด กล่าวคือ ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั และมีวตัถุประสงคก์ารให้บริการสําหรับเรือสินคา้

ชายฝ่ัง และเพ่ือการให้บริการกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเฉพาะในเขตบริเวณท่ีตั้งท่าเรือเท่านั้น ซ่ึงมีพ้ืนท่ีตั้งนอกเขตท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด โดยไม่มีความประสงคจ์ะแข่งขนักบัธุรกิจการใหบ้ริการท่าเทียบเรือของบริษทัแต่อยา่งใด  
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ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในบริเวณพ้ืนท่ีเช่าของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 นายณัฐภพไดมี้หนงัสือขอ้ตกลงไม่แข่งขนัทางธุรกิจเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรถึงบริษทั เพ่ือให้คาํมัน่แก่บริษทัว่า หากในอนาคตบริษทัมีแผนจะขยายธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือออกไปนอก

พ้ืนท่ีเช่าปัจจุบันของบริษัท หรือหากในอนาคตนายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพมีแผนในการขยายธุรกิจเพ่ือ

ให้บริการท่าเทียบเรือนอกพ้ืนท่ีปัจจุบนัของนายณัฐภพหรือบริษทัในกลุ่มของนายณัฐภพ หรือหากบริษทัในกลุ่มของนายณัฐภพ

ท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์จะเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์พ่ือให้บริการทา่เทียบเรือ นายณัฐภพจะให้สิทธิในการประกอบ

ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือกับบริษัทก่อน เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยหากบริษทัแสดงความ

ประสงคว่์าจะไม่ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือในพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ นายณัฐภพหรือบริษทัในกลุ่มของนายณัฐภพจึงจะ

ประกอบธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือในพ้ืนท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี ขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ีของหนงัสือฉบบัน้ีจนกระทัง่

วนัท่ีนายณัฐภพถือหุ้นของบริษทัในสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือร้อยละ 10 ของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษทั 

ดังนั้น ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทในกลุ่มนายณัฐภพจึงไม่ได้มีลกัษณะเป็นการแข่งขนักับธุรกิจการ

ให้บริการท่าเทียบเรือของบริษทัอนัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด  

ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษทัในกลุ่มนายณัฐภพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลาํดบั บริษทั 
วตัถุประสงคห์ลกัใน
การประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
นายณัฐภพ 

รัตนสุวรรณทวี 
การประกอบธุรกิจ 

1. บริษทัท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

(1) บริษทั เอน็ พี 

มารีน จาํกดั 

บริการท่าเทียบเรือ 

เรือลากจูงหรือใหเ้ช่า

เรือขนส่งสินคา้ 

300,000,000 ร้อยละ 98.33 การให้บริการท่าเทียบเรือขนส่ง

สิ น ค้ าตู ้ ค อ น เท น เน อ ร์  แ ล ะ

ประกอบกิจการเรือขน ส่งสินคา้ตู ้

คอนเทนเนอร์ ท่ีจังหวดัสุราษฎร์

ธานี และเป็นท่าเทียบเรือประเภท

ท่ าเที ยบ เรือชายฝ่ั ง รวม ถึงให ้

บริการบริหารท่าเทียบเรือ 

2. บริษทัท่ียงัไม่เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์

(1) บริษทั เอน็พี 

สงขลาพอร์ต 

จาํกดั  

บริการท่าเทียบเรือ 

กิจการโลจิสติกส์ 

ขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ 

1,000,000 ร้อยละ 99.96 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการและไม่

มี รายได้ เน่ื อ งจากปั จจุบัน อ ยู่

ระหว่างจดัทาํรายงาน EIA โดยจะ

เป็นท่าเทียบเรือ ท่ีจงัหวดัสงขลา 

เพ่ือรองรับเรือขนถ่ายสินค้าและ

ลูกเรือระหว่างภาคพ้ืนกบัแท่นขุด

เจาะนํ้ามนั 

(2) บริษทั เอน็พี 

สมุยพอร์ต 

จาํกดั 

บริการท่าเทียบเรือ 

กิจการโลจิสติกส์ 

ขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ 

1,200,000,000(1) ร้อยละ 100.00(2) ปัจจุบันยงัไม่ได้ดาํเนินการ และ

ยังไม่มีรายได้จากการประกอบ

ธุรกิจหลกั อยูร่ะหว่างการศึกษาเพ่ือ

จะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือรองรับ

เรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) ท่ี

เกาะ สมุย จ.สุราษฎร์ธานี  
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ลาํดบั บริษทั 
วตัถุประสงคห์ลกัใน
การประกอบธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 
(บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้นของ 
นายณัฐภพ 

รัตนสุวรรณทวี 
การประกอบธุรกิจ 

(3) บริษทั พอร์ท 

โอเปอเรชัน่ 

แอนด ์เซอร์วิส 

จาํกดั 

บริการท่าเทียบเรือ 

การขนส่งและขน

ถ่ายสินคา้ 

1,000,000(3) ร้อยละ 99.98 บริษทัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ

บริหารท่าเทียบเรือ ซ่ึงปัจจุบันยงั

ไม่มีการดาํเนินธุรกิจ และไม่มีราย 

ไดจ้ากการประกอบธุรกิจ 

หมายเหตุ 

(1) ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 1,176,020,000 บาท 

(2) ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.08  และถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จาํกัด ร้อยละ 99.92 

(3) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 250,000 บาท 

จริยธรรมทางธุรกิจ  

บริษทัไดอ้อกขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและขอ้ห้ามปฏิบติัตนต่อฝ่ายบริหารและพนกังาน ทั้งน้ีเพ่ือให้ฝ่ายบริหาร

และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม 

โดยฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนไดล้งนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบติั ทั้งน้ี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 และ

บริษทัไดติ้ดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถึงกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

ทั้งน้ีบริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้

กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สาธารณชน และสังคม  โดยไดจ้ดัทาํคู่มือจิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 และไดมี้การประกาศ

ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบและยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้

ไป  

การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4  ท่าน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  5  ท่าน  

3. กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

 ดงันั้นบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน (กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ)  คิดเป็นร้อยละ 25 

ของกรรมการทั้งคณะ 

การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยมีการแยกอาํนาจหน้าท่ีระหว่างกนัอย่าง

ชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดสถานการณ์ท่ีบุคคลใดบคุคลหน่ึงมีอาํนาจอยา่งไม่มีขอ้จาํกดั นอกจากน้ีบริษทัมีกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารร้อยละ 41.67 และมีกรรมการอิสระ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลและการ

สอบทานการบริหาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
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กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง

ช้ีขาด 

2. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประชุมกนัอยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั

หรือสาํนกังานสาขาหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด โดยคณะกรรมการอาจดาํเนินการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 และประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด 

ๆ ต่อไป ทั้งน้ี กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เวน้

แต่กรณีมีเหตุจาํเป็น 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ

บริษทัไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุมให้

เร็วกว่านั้นก็ได ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษทัจะลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทั ควรจะมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกว่า 2 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

5. ให้เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม และจดัเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมโดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น

ระยะตามความเหมาะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 

วนัก่อนการประชุม โดยในปี 2562  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 11 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลา 2-4 ชัว่โมง ทั้งน้ีมีการ

บนัทึกจดัทาํเป็นรายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการเพ่ือผา่นการรับรองและจดัเก็บให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมให้ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้ง

มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า

การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนั

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ เป็นไปอยา่งทัว่ถึง ทั้ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพย ์
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 พลเอก มนตรี สังขทรัพย ์                 ประธานคณะกรรมการ 

2 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 1 รองประธานคณะกรรมการ 

3 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ 

4 นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการ 

5 นายวิบูลย ์ รัศมีไพศาล 1 กรรมการ 

6 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 1 กรรมการ 

7 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการ 

11 นายกิจจา    สมญัญาหิรัญ กรรมการ 

9 นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี  กรรมการ 

10 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 1และ3 กรรมการอิสระ 

11 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ 

12 นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์2 กรรมการอิสระ 

13 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์2และ3 กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ:  
 1   กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 
2  นายสุมิตร เพชราภรัชน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระท่ีเหลืออยู่ 
3   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ โดยมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ ดาํรง

ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตาํแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. กาํกบัดูแลกิจการให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม เช่น จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทั รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบกาํหนดให้ปฏิบติัตามและ

ติดตามให้มีการปฏิบติั 

2. อนุมติันโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทั 

3. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ
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ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไป 

5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารของบริษทั หรือบุคคลภายนอก 

พร้อมทั้งกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

7. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือช่วยปฏิบติังานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัได ้

9. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจ

เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนั้น ๆ ได ้

10. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีในการพิจารณาดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจารณาอนุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าววจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ทั้งน้ีในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษทัมีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้นและ

รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป 

13. ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวงั (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

(Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับริษทั และมติคณะกรรมการ

บริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

14. ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและความระมัดระวงัเย่ียงวิญ�ูชนผูป้ระกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทาํภายใต้

สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

15. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่

กระทาํการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

16. จดัให้มีเลขานุการบริษทัรับผิดชอบดาํเนินการในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองการจดัทาํ

ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ และผูถื้อหุ้น อีกทั้งรายงานประจาํปี

ของบริษทั 

17. ทุ่มเทเวลา และให้ความสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่าง

เตม็ท่ี มีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ท่ีกาํหนดขึ้นไปปฏิบติัให้

เกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

18. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงินและ

แผนงานต่าง ๆ ของบริษทั และติดตามให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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19. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 

20. จดัให้มีการพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวอย่าง

ครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง รวมถึง

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงดงักล่าว 

21. ตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพ่ิมเติมทุกคร้ังท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในแบบรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

22. ตอ้งมีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บริษทั 

23. ตอ้งจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในดา้นการเปิดเผย

ขอ้มูล เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีความถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูง 

คณะกรรมการบริหาร 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหาร 

3 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 1 กรรมการบริหาร 

4 นายกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการบริหาร 

5 นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ:  1 กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการบริษทั 

อนุมติัและให้รวมถึงการพิจารณาอนุมติัการเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหว่าง ท่ี

ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบในท่ีประชุมคราว

ถดัไป 

2. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expenditure) ในกรณีเร่งด่วน ซ่ึงหากไม่ดําเนินการจะทาํให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษทั ทั้งน้ีให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้สัตยาบนัในท่ีประชุมคราวต่อไป 

3. อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยายโรงงานท่ีอยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งน้ีให้

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้สัตยาบนัในท่ีประชุมคราวต่อไป 

4. ให้ความเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนๆ ในกรณี 

เร่งด่วนและให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมคราวถดัไป 

5. กาํกบัดูแลและเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล  

และดา้นปฏิบติัการต่างๆ 

6. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 1และ3 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัดี * กรรมการตรวจสอบ 

3 นายสุมิตร เพชราภิรัชต ์ 2 กรรมการตรวจสอบ 

4 นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย์ 2และ3 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:   

*  กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงิน 
1   กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562 
2    นายสุมิตร เพชราภรัชน์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 โดยมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ 

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระท่ีเหลืออยู่ 
3   รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยังดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติให้นายวีระศักด์ิ 

สุตัณฑวิบูลย์ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกตาํแหน่ง โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

เป็นต้นไป 

 

 

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี    เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   

5.  พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ  งบประมาณ  และ

อตัรากําลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ งโยกยา้ย  เลิกจ้าง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 

 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8.  มีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาให้ความเห็นหรือคาํปรึกษาในกรณีจาํเป็น โดยบริษทัเป็น

ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบริษทั 

9.  มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขา้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

10. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละคร้ัง  ตามความจาํเป็นเพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสม

กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัในกรณีมีการเปล่ียนแปลง  

หรือเพ่ือทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

1 พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3 นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา กรรมการบริหารความเส่ียง 

5 ดร.สุนีย ์ ศรไชยธนะสุข กรรมการบริหารความเส่ียง 

6 นายวิบูลย ์ รัศมีไพศาล  1 กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ:  1กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562  
  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณากาํหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

4. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

บริษทัไดมี้การคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยกาํหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู ้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ

ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมขอองบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรับหรือให้กูยื้ม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั 

ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ย่ีสิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ี

เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

9.3.2  การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัเปิดโอกาสให้กรรมการและผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดย

บริษทัไดใ้ห้ย่ืนรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและประธานท่ี

ประชุมเพ่ือการลงคะแนนให้บคุคลดงักล่าว 

การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

2. การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

2.1 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1  เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้

จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

4. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก 

4.3 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 

4.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก 

4.5 ศาลมีคาํส่ังให้ออก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั 

       กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
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6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน

แทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ี

ยงัเหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ดังนั้นในการสรรหาผูม้าดาํรง

ตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน และ

ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายอ่ืนๆ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัร่วมและบริษทัย่อย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

พิจารณาเบ้ืองตน้ในการกลัน่กลองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ดแ้ละให้คณะกรรมการบริหาร

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

9.4 การกํากบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย และแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทั

ย่อย ในการควบคุมการดูแล การจดัการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษา

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ( ปัจจุบนั บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั อยู่ในกระบวนการถูกพิทกัษท์รัพย ์อาํนาจใน

การดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย จึงเป็นของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย)์ 

9.5 คุณสมบัตผู้ิรับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทําบญัชี 

เน่ืองจากบริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เกณฑค์ุณสมบติัของ

ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบัญชีท่ีจะมีผลบังคับใช้กับบริษัทตั้งแต่วนัท่ี                 

1 มกราคม 2562 เป็นดงัต่อไปน้ี 

1. มีผูรั้บผดิชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินท่ีมีคุณสมบติัเร่ืองการผา่นการอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตาม

เง่ือนไขท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) กาํหนด 

2. มีผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีท่ีเป็นผูท้าํบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้และผา่นการอบรมตอ่เน่ือง

ดา้นบญัชีตามเง่ือนไขท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษทัมีผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน คือ นางบงกช รุ่งกรไพศาล สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต และดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการเงินและบริหารของบริษทัมากกว่า 10 
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ปี โดยมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผ่านการอบรมพฒันา

ความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน  

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและการเงินใหม่ คือ นางสาว

ดุจเดือน บุญซ่ือ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงินบญัชีและสารสนเทศของบริษทั โดยมี

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า ผ่านการอบรมหลกัสูตร CFO’s 

Orientation และผา่นการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 

นอกจากน้ี บริษทัมีผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี คือ นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

บญัชีบณัฑิต และระดบัปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชีและสารสนเทศของบริษทัมาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั และมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานดา้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผา่นการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 

ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน  

ทั้งน้ี ตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีใหม่ คือ นางสาวบานช่ืน วรรณราช 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชี ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการส่วนบญัชีงบประมาณและบริหารโครงการ ปี 2561 

จนถึงปัจจุบนั และมีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบญัชีไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และผ่านการอบรมพฒันา

ความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมงต่อปีปฏิทิน 

9.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบาย

ท่ีสําคญัในการดาํเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มูลภายในหรือ

ข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มูลภายในท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจและถือเป็นขอ้มูลลบัของบริษทั หากเปิดเผยแลว้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษทั ท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั จึงตอ้งรักษาขอ้มูลภายในไวเ้ป็นความลบั และตอ้งไม่นาํ

ข้อมูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหากําไรหรือ

ผลประโยชน์จากการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นทางมิชอบ หรือทาํให้บริษทั เสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่

เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ แมพ้น้สภาพจากการเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทั ไปแลว้ โดยบริษทั มีวิธีการดูแลป้องกนัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้น ดงัน้ี 
1. กาํหนดแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหน้าท่ี ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทั ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์าม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2. จาํกดัการรับรู้ขอ้มูลภายใน เฉพาะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามความ

จาํเป็น และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีแก่บุคคลากรผูมี้อาํนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั ให้ชดัเจน 

3. จดัส่งหนงัสือเวียนแจง้กาํหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซ้ือขาย / โอน / รับโอน หลกัทรัพยบ์ริษทั (Blackout Period) 

และห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายใน ขอ้มูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส 

และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร) และฝ่ายจดัการต่างๆ ให้ปฏิบติัตามข้อกาํหนดใน

ช่วงเวลาดงักล่าว   
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4. รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทั ระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตก

ไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุให้บริษทัเกิดความเสียหาย 

5. กาํหนดกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั อย่าง

เขม้งวด 

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัค่าสอบบญัชีให้แก่ บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ในรอบปีบญัชี 2562 

เป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท 

 ค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี 

9.8 การนําหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

 บริษทัได้นําหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจมาปฏิบติัและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งช้ีแจง

เหตุผลท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวได ้เช่น 

หลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
คําช้ีแจงจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการ

ดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะ

แ ต่ ง ตั้ ง ก ร ร ม ก าร อิ ส ร ะ นั้ น ใ ห้ ดํ าร ง ตํา แ ห น่ ง ต่ อ ไ ป 

คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจาํเป็น

ดงักล่าว 

เน่ืองจากกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 

9  ปี  เป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม รู้  ค ว าม ส า ม า ร ถ  มี

ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด 

การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร รวมถึงเป็นผูรู้้ขอ้มูลของ

บริษทัฯ อย่างดี สามารถให้คาํแนะนาํดา้นการส่ือสาร

กบันักลงทุน การปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

การสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูถื้อหุ้น จนบริษทัไดรั้บ

การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ และไดรั้บอนุญาตให้นํา

หุ้นกลับมาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยไดอี้กคร้ังหน่ึง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อและ

ไดรั้บอนุมติัเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วย

ใน การกําห น ดแน วทางและเสน อแน ะป ระเด็นใน การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทุก ๆ 3 

ปี และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ชุ ด ย่อ ย ไ ด้

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือ

ร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุง

แก้ไขต่อไป ดังนั้ นจึงมีความเห็นว่า กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน

ปัจจุบนั เพียงพอแลว้ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกัการท่ี บริษทั เอ็นเอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสําคญัอย่างย่ิงในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนกัว่า องค์กรจะเติบโตไดอ้ย่างย ัง่ยืน ตอ้งอาศยัทั้ง

วิสัยทศัน์ ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํเนินงาน ดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงรวมถึง

การมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับกิจกรรมภายในองค์กร 

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามหลกัการ  นโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดโดย มุ่งเน้นความโปร่งใส การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใต้

กรอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบติัต่อทุกกลุ่มและทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่

ว่าจะเป็นพนกังาน เจา้หน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เจา้หน้ีการคา้ปกติระหว่างปฏิบติัตามแผน ลูกคา้ผูถื้อหุ้นนอกจากน้ี

บริษทัยงัคาํนึงถึงชุมชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงาน  ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั โดยการดาํเนินงานของโรงงานไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อยา่งเคร่งครัด  

ทั้งน้ีบริษทัตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีสําคัญของบริษัท เป็นจุดเร่ิมต้นของความรับผิดชอบใน

วิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร บริษทัจึงมุ่งเน้นการพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี ภายใต้

กรอบวฒันธรรมเดียวกนั โดยบริษทัให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัการบริหารและพฒันาบุคคลากรให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ความเป็นมืออาชีพ ความสุขในการทาํงานและจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง บริษทัยงัจดัให้มีการ

ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนกับสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมทั้งจดัระบบการ

ติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนักงานกบั

ผูบ้ริหาร นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลตามความจาํเป็นของลกัษณะงาน พร้อมทั้งกาํหนด

ระเบียบและวิธีปฏิบติัท่ีรัดกุมในการทาํงานท่ีโรงงานและทา่เทียบเรือของบริษทั 

อีกทั้งบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้เคมีภณัฑ์และการบริการท่ีมีคุณภาพสูงในราคาท่ียุติธรรม โดยการ

ดาํเนินการในดา้นต่างๆ ดงัเช่น  

  

 

 

• การเขา้เย่ียมเยียนลูกคา้โดยผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงาน เพ่ือรับทราบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 คร้ัง 

• การส่งทีมงานผูเ้ชียวชาญเข้าไปทาํการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานของลูกคา้ ทุก 3 เดือน 

• การจดัฝึกอบรมสัมมนาใหข้อ้มูลทางดา้นปฏิบติัการและดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้ตามท่ีร้องขอ 

• เปิดโอกาสให้ลูกคา้มีช่องทางในการร้องเรียนปัญหาจากการจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑแ์ละการบริการท่ีไม่ได้

ตามคุณภาพและมาตรฐาน อา้งอิงจากนโยบาย Zero Complaint 

นอกจากนั้น บริษทัถือว่าการจดัการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนสําคญัในการ

ดาํเนินธุรกิจดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรด

กาํมะถนั และการให้บริการ ไดแ้ก่ การให้บริการคลงัสินคา้ การให้บริการดา้นโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว การ

ให้บริการท่าเทียบเรือโดยทุกกิจกรรมจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษทัจึงส่งเสริมและ

สร้างจิตสํานึกแก่พนักงานและบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งให้ตระหนักถึงความสําคญัของการรักษาคุณภาพอาชีวอนามยั ยงั

รวมถึงความปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆบริษทั และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม สําหรับกจิกรรมภายนอกองค์กร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษทัไดด้าํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดาํเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มครอบคลุมทุกดา้นตามความเหมาะสมมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสําคญัคือการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืนใน 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถานประกอบการ 

บริษทัไดใ้ห้ความร่วมมือสนบัสนุนกิจกรรมประเภทต่างๆของชุมชนและหน่วยงานของรัฐอย่างสมํ่าเสมอและ

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 บริษทัไดส้นับสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือสังคมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  กรมเจา้ท่า  สถานีตาํรวจในพ้ืนท่ี  หน่วยงานภาครัฐต่างๆ  และร่วมสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา สังคม ศาสนา และประเพณีต่างๆในชุมชนพ้ืนท่ีรอบๆโรงงานอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่าน ๆ 

มา  

ด้านส่ิงแวดล้อม ร่วมโครงการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีชายหาดในจงัหวดัระยองซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติ

พายุปาบึกโดยการปลูกตน้รวงผึ้งและตน้มะฮอกกานี รวมถึงการร่วมปลูกป่าชายเลนถนน

เลียบชายหาดแสงจนัทร์และหาดสุชาดา การปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กบัวดัตากวน

คงคาราม และร่วมโครงการปล่อยพันธ์สัตว์นํ้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ Eco 

Tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการศึกษา ร่วมสนบัสนุนหนงัสือให้กบัศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบา้นปราณีเพ่ือปลูกฝังนิสัย

รักการอ่าน สนับสนุนในการปรับปรุงป้ายโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถาน

ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมวนัเดก็ 
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ด้านสังคม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ กับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ี

โดยรอบสถานประกอบการเพ่ือสร้างสายสัมพนัธ์อนัดี เช่น กิจกรรมรดนํ้ าขอพรผูสู้งอายใุน

เทศกาลสงกรานต์ ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคีกับวดัต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทาง

การแพทยแ์ละการบริจาคถุงผา้ให้กบัโรงพยาบาลเพ่ือใส่ยาให้กบัผูป่้วย ร่วมกิจกรรมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในการทาํประมงอย่างถูกตอ้ง การพฒันาอาชีพให้กบักลุ่มเรือประมงเล็ก

ปากคลองตากวนท่ีศูนยซ่์อมเคร่ืองยนตเ์รือประมงประจาํชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูน

ทกัษะ สร้างอาชีพและรายไดก้บัชุมชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัไดส่ื้อสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานโดยกาํหนดให้การดาํเนินการทุกกระบวนการอยู่

ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือ ถา้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินงานเน่ืองจากความประมาท 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการว่ิงเตน้ให้พน้ผิด โดยในปี 2563 บริษทัไดป้ระกาศใช้นโยบาย

และแนวปฏิบติัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตอยา่งเป็นทางการ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั   โดยพิจารณาจากแบบประเมินของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตามท่ีฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํเสนอ  เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และสรุปไดว่้า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทัในดา้นต่างๆ  5 องคป์ระกอบ คือการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมปฏิบติังาน 

ระบบสารสนเทศ และการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัมีความเพียงพอ และเหมาะสมโดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม ควบคุม ดูแล การดาํเนินงานของบริษทัและ

บริษทัยอ่ยได ้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ

หรือโดยไม่มีอาํนาจ อยา่งเพียงพอ  

ทั้งน้ี ในปี 2562 ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต 

หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุม

ภายในท่ีมีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั  และไดร้ายงานผลการ

ประเมินระบบควบคุมภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ โดยสรุปแยกตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน

ได ้ดงัน้ี 

1   การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

  บริษทัไดยึ้ดมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม  โดยมีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดูแลและพฒันาการดาํเนินการดา้นควบคุมภายในโดยบริษทัมีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

บริษทัมีการจดัโครงสร้างองคก์รโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ายงานตามหน้าท่ีงาน โดยแต่และฝ่ายมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

-  ในการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั บริษทัมีการจดัทาํ “คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”  

โดยได้รับอนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีเน้ือหาครอบ คลุมถึง 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ  หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

องคป์ระกอบคุณสมบติัของคณะกรรมการและการแต่งตั้ง หลกัการในการดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ  นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณสาํหรับพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นการกาํหนด

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพึงได้รับมอบหมายด้วยความซ่ือสัตย ์

โปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยคู่มือดงักล่าวไดรั้บการลงนามอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559  รวมถึงคู่มือจิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562 และ

ไดมี้การประกาศโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไปดว้ย  

-  บริษทัไดมี้การจดัทาํงบประมาณประจาํปี 2562 ซ่ึงครอบคลุมประมาณการรายไดจ้ากแตล่ะผลิตภณัฑแ์ละรายไดค้่า 

บริการประมาณการรายจ่าย และประมาณการค่าใชจ้่ายเงินลงทุน เพ่ือใชใ้นการวางแผนการดาํเนินธุรกิจโดยได้
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กาํหนดดชันีช้ีวดัผลการปฏิบติังานขององคก์ร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) และดชันีช้ี

วดัผลการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายงาน (Department KPIs)  

- บริษทัมีการจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงานครอบคลุมทกุตาํแหน่งงาน ซ่ึงระบุถึง หนา้ท่ีความรับผิดชอบพ้ืนฐานของ

พนกังาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบเฉพาะตาํแหน่ง คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่ง การฝึกอบรม ตวัช้ีวดัผลงาน และ

ลาํดบัสายการบงัคบับญัชา โดยมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รในปัจจุบนั 

- บริษทัมีการจัดทาํนโยบายว่าดว้ยแผนการสืบทอดผูบ้ริหาร (Succession Plan) ซ่ึงอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559  และไดมี้การปรับปรุง เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงบริษทั

กาํหนดนโยบายแผนการสืบทอดผูบ้ริหารให้สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาบุคลากรโดยการพฒันาผูบ้ริหารและ

พนักงานภายใต้กรอบวฒันธรรมองค์กรเดียวกันเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านขีดความสามารถและ

อตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม เพ่ือเขา้มาทดแทนในตาํแหน่งท่ีว่างและสอดคลอ้งกบัแผนการเติบโตของบริษทั  

2   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจาก

ปัจจยัภายในและภายนอก  จึงไดจ้ดัทาํนโยบายบริหารความเส่ียงและคู่มือการประเมินความเส่ียง โดยไดรั้บอนุมติัใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 และในปี 2560 ได้มีการทบทวนนโยบายและคู่มือ

ดงักล่าวโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครอบคลุมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง 

หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียง และการพิจารณาการตอบสนองต่อความเส่ียง การระบุและประเมินความ

เส่ียงหลกั และมาตรการจดัการความเส่ียง    โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีบริหารความเส่ียงใน

ภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด   โดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุม

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3   การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

- บริษทัมีการจดัทาํเอกสารอาํนาจดาํเนินการ เพ่ือกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี และลาํดบัขั้นการอนุมติัรายการทางธุรกิจท่ี

สําคญัของบริษทั เช่น การบริหารองค์กร การบริหารการลงทุน การบริหารงานบุคคล การบัญชี การเงินและ

สินเช่ือ และการจดัซ้ือจดัจา้ง โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 

- บริษทัไดจ้ดัทาํระเบียบ นโยบาย  และคู่มือการปฏิบติังานท่ีสําคญัในการดาํเนินงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

ดา้นการขาย  การจดัซ้ือ การเงินและบญัชี  และทรัพยากรบุคคล   

- บริษทัไดจ้ดัทาํหนังสือมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน โดยกาํหนดให้กรรมการ

บริษทั และผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูมี้อาํนาจในการทาํธุรกรรม โดยหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัปรับปรุงไดรั้บการ

พิจารณาอนุมติัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 

- ในการดูแลสินทรัพยถ์าวรของบริษทัไดก้าํหนดให้แต่ละสายงานมีหน้าท่ีในการดูแลสินทรัพยถ์าวรท่ีอยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของสายงานนั้นๆ  ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดให้มีการตรวจนบัสินทรัพยถ์าวรเป็นประจาํทุกปี 

- บริษทัไดมี้การกาํหนดกรอบรายการระหว่างกนัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไวใ้นหวัขอ้ความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และคู่มือปฏิบติัสําหรับรายการ

เก่ียวโยง  โดยคู่มือดงักล่าวครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัดงัน้ี 

  หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั เวน้

แต่ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัโดยใหท้าํรายการนั้นเสมือนกบัทาํรายการกบั
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บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในรายการ

ดงักล่าว จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

  ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของ

บริษทัจะตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดับขั้นและประธานกรรมการบริษทัทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

  กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือเป็นท่ีปรึกษาในบริษทัหรือองคก์ร

ทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทั และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรง

ในบริษทั 

 ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการ จะตอ้งปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 

 รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั ตามลาํดบั กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษทัท่านใด มีส่วนไดเ้สียในรายการท่ีเก่ียว

โยง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษทัท่านนั้น จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนั้น 

 บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย โดยแต่งตั้งบุคลากรของบริษทัไปเป็นคณะกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยโดยบุคลากรของบริษทั ท่ีไดรั้บมอบหมายจะทาํการส่ือสารนโยบายของ

บริษทัไปยงับริษทัย่อยพร้อมทั้งติดตามการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ( ปัจจุบนั บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัอยูใ่นกระบวนการถูกพิทกัษท์รัพย ์อาํนาจในการดูแลทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย จึงเป็นของเจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพย)์ 

4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

- บริษทัจดัให้มีการประชุมผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นประจาํทุกเดือน  เพ่ือให้แต่ละส่วนงานรายงานผลการดาํเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ และแผนงานของบริษทัต่อท่ีประชุม โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการเงินและ

บริหารเป็นประธานในท่ีประชุม และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปเขา้ร่วมประชุม 

- บริษัทให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรักษาข้อมูลทาง

อิเลคทรอนิคส์   โดยไดจ้ดัทาํนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ ซ่ึงมีการทบทวนและไดรั้บการอนุมติัโดยผูช่้วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชีและสารสนเทศ และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  โดยฝ่ายสารสนเทศ

เป็นผูท้าํการสาํรองขอ้มูล เป็นรายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยบนัทึกลงใน Backup tape ไปจดัเก็บไว้

ท่ีตูเ้ซฟธนาคาร  และทาํการทดสอบการกูค้ืนขอ้มูล (Restoration)  

- บริษทักาํหนดให้รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการเงินและบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูลของ

บริษทัไปยงับุคคลภายนอก เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลิตภณัฑแ์ละบริการ นกัลงทุนสัมพนัธ์ และการกาํกบัดูแล

กิจการ/บรรษทัภิบาล เป็นตน้  

- บริษทัไดก้าํหนดช่องทางสาํหรับการรับเร่ืองขอ้ร้องเรียนดา้นบรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยไดก้าํหนด ให ้

สาํนกักรรมการเป็นผูรั้บแจง้เหตุขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะ ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตลอด จนผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม สามารถส่งขอ้ร้องเรียนไดท้ั้งการแจ้งด้วยทางวาจาทางโทรศพัท์ โทรสาร อีเมล์ และ

จดหมาย โดยท่ีบริษทัจะรักษาขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั  ทั้งน้ีนโยบายดงักล่าวไดมี้การประกาศให้พนกังาน

รับทราบผา่นทางอีเมลแ์ละติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของบริษทั 
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5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

-    หัวหน้าส่วนงานติดตามประเมินผลว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดหรือไม่ หากมีขอ้บกพร่องหรือไม่

เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด ได้มีการแก้ไขทันที และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหาร ส่วนผูบ้ริหารได้ติดตาม

ประเมินผลว่าผลงานท่ีปรากฏเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรือไม่ ประเดน็ท่ีตรวจพบจากการติดตามประเมินผลขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบและและผูบ้ริหารระดบัสูง

ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการแกไ้ขปรับปรุง และติดตามประเมินผลตอ่เน่ือง และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

ทราบ 

-     ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีสร้างความ

เช่ือมัน่ และให้คาํปรึกษา เพ่ือให้กระบวนการทาํงานภายในองคก์ร มีการกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายในท่ีดี    ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจาํปีท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ    โดยจดัทาํแผนการตรวจสอบตามทิศทางกลยทุธ์ของบริษทั และความ

เส่ียงท่ีสําคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน   และครอบคลุมกระบวนการทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทุก

รอบ 2 ปี    โดยมีการติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ  โดยส่ือสาร

ให้ผูบ้ริหารรับทราบเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง   และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจาํทกุไตรมาส 

-     บริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายใน  จึงไดก้าํหนดให้มีการแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายนอก 

เป็นผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ทุกรอบ 5 ปี 

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

11.2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2558  เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2558 ไดใ้ห้ความเห็นชอบแต่งตั้ง

นางสาววราภรณ์  อิทธิธาํรง ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัท  เน่ืองจากเน่ืองจากมีประสบการณ์เคยเป็นผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัในช่วงปี 2545 ถึงปี 2548 (ระยะเวลา 4 ปี) และเคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานดา้นตรวจสอบภายในไดแ้ก่ “หลกัสูตรเชิงปฏิบติัการผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee 

ได้อย่างไร” ซ่ึงจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี  อีกทั้ง นางสาววราภรณ์ อิทธิธํารง ยงัมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ และไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 เน่ืองจากเกษียณอายุการทาํงาน ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการ

สรรหาผูมี้คณุสมบติัมาปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้งานตรวจสอบภายในแทนตาํแหน่งท่ีว่าง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

มอบหมายให้ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในระหว่างการสรรหา

ดงักล่าว 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 11.2.2 หัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิาน 

  บริษัทมอบหมายให้ นายขวญัชัย อาภายะธรรม  ผูจ้ ัดการฝ่ายสํานักกรรมการ เป็นหัวหน้างานกาํกับดูแล

ปฏิบติังานเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีกาํกบัดูแลการ
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ประกอบธุรกิจของบริษทั โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานกาํกบัดูแลปฏิบติังานของบริษทั และตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดม้อบหมายให้ นายชยัยทุธ พรหมเกิด ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ ทาํหนา้ท่ีแทนนาย

ขวญัชยั อาภายะธรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3    

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ : 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลปฏิบัติงานมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และ

บริษทัย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

เพ่ือให้บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงาน หรือ

หน่วยงาน และพนกังานทัว่ทั้งองคก์รตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานให้ตระหนกั

ว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและทาํความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน   ได้แก่  นายวีระศกัด์ิ  สุตณัฑวิบูลย ์  เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา และนางอารีย ์ เติมวฒันาภักดี  เป็นกรรมการตรวจสอบ   ในระหว่างปี 2562   มีการ

เปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบ  โดยนายสุมิตร  เพชราภิรัชต ์  ไดแ้จง้ขอลาออก  ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562   และใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6  วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562   คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ  แทนนายสุมิตร เพชราภิรัชต์   ทั้งน้ี รศ.ดร.เสรี วงศ์มณฑา  ไดแ้จง้ท่ีประชุมขอลาออกจากประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  โดยยงัคงเป็นกรรมการตรวจสอบ   และเสนอแต่งตั้ง นายวีระศกัด์ิ  สุตณัฑวิบูลย ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ เท่ียงธรรม ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  และตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2562  คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง ไดมี้การหารือและแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ

บญัชี ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีสาํหรับปี 2562  ดงัน้ี    

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจาํปีของบริษทั และงบการเงินรวม ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และรายงานความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

ร่วมกบัฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชี  เพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน  

การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน  ความเพียงพอของข้อมูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงิน  และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีผลบังคบัใช้ในปี 

2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทัไดแ้สดงรายการโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และมีการเปิดเผยขอ้มูลยา่งเพียงพอ เหมาะสม  ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีครบถว้น ทนัเวลา เช่ือถือ

ได ้เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงิน ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

เป็นการเฉพาะ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม  เพ่ือปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสําคญัของการ

จดัทาํงบการเงินและแผนการสอบบญัชีประจาํปี 



 

ส่วนท่ี 2-42 

 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และฝ่ายจดัการได้

ให้ความสําคญักับการบริหารความเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจ และจัดทาํนโยบาย

บริหารความเส่ียง และแผนการจดัการความเส่ียง  โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการ

บริหารความเส่ียงของบริษทั และอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีจดัทาํรายงานความเส่ียงและร่วมกนั

พิจารณาความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีนัยสําคญัและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือป้องกนั

หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อการดาํเนินธุรกิจ   ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของ

การบริหารความเส่ียงจากการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั   ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่ไดว่้าบริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและให้ความเห็นชอบรายงานผล

การประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการ  โดยใช้แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนดไว ้  และ

สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีทุกไตรมาส    ซ่ึงไม่พบประเด็น

หรือขอ้บกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัสาํคญั  ตลอดจนฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง  มีการ

ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ  โดยไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัอนัอาจจะ

กระทบต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั 

4. การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีการติดตามรายงานรายการเก่ียว

โยงกนัทุกไตรมาส  มีความเห็นว่าบริษทัไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั  โดยรายการไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติั

จากฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทาํรายการแล้ว  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง

ครบถว้นและเพียงพอ  

5. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนิน

กิจกรรมตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีอิสระ และมีประสิทธิผล  เป็นมาตรฐานสากล  และสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่องคก์ร  โดยไดพิ้จารณาทบทวนกฏบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี  อนุมติัแผนงาน

ตรวจสอบภายในประจาํปีท่ีจดัทาํขึ้นตามความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทั รวมถึงความเหมาะสมของงบประมาณ

รายจ่ายและบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนกาํกบัดูแลการตรวจสอบ  รวมทั้งมีการสนบัสนุน

คุณภาพการตรวจสอบทั้งในดา้นบุคลากรและการปฏิบติังานตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ  

6. การสอบทานการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้ดาํเนิน

ธุรกิจภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล  เป็นไปตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฏระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั    ผลการสอบทานพบว่าบริษทัไดด้าํเนินการ

ดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม รวมทั้งมี

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ตามเวลาท่ีกาํหนด 
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7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563  กรรมการตรวจสอบได้

พิจารณา คัดเลือกผูส้อบบัญชี  โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์ ความอิสระ  และความ

เหมาะสมของค่าสอบบญัชี   โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและขออนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  ให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของ บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั   และอนุมติัค่า

สอบบญัชี ประจาํปี 2563    

สรุปในภาพรวมปี 2562   คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยใชค้วามรู้ความสามารถ  ความระมดัระวงัรอบคอบ  และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  ในการ

ติดตามการดาํเนินงานของบริษทั  ตลอดจนให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ อยา่งสร้างสรรค ์ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียอยา่งเท่าเทียมกนั   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษทั รวมถึงฝ่ายจดัการของบริษทัมีความมุ่งมัน่

ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสําคญัต่อการดาํเนินงานภายใตก้ารควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม  มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพียงพอ รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

(นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย)์ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

        บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกนั  

 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 รายละเอียดแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 โดยมีรายการท่ีสําคญัตามท่ีปรากฏดงัตารางขา้งทา้ย 

ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายการที่เก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2560 2561 2562 

บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั • มีกรรมการร่วมกนั คือ 

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี และ 

นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี 

 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้   1.04   1.04   1.05 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น   0.07 - - 

ค่าจา้งขนส่งแอมโมเนีย  49.48  55.94  48.55 

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน  2.40   1.92   - 

ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์บรรจุ

และจดัเก็บแอมโมเนีย 

 1.21   1.55   2.07 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างคลงั 

สุราษฎร์ธานี 

 0.72   0.36   - 

ค่าไฟฟ้าและค่านํ้ าประปาอาคารสํานกังาน  0.40   0.26   - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  0.08    0.06    0.01 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  0.22  0.19  0.19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10.11  8.39  2.14 

เงินมดัจาํ  0.50       -       - 

เงินทดรองและเงินจ่ายล่วงหน้าผูข้าย      -       - 10.45 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์

จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้ร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ   รัตนสุวรรณทวี     

ถือหุ้นร้อยละ 99.35 

นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี     

ถือหุ้นร้อยละ 0.65 

นางบงกช    รุ่งกรไพศาล                 

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล  

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ 9.13 5.59 7.08 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 1.63 1.23 2.10 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 0.02 0.60 - 

รายไดด้อกเบ้ียรับ - - 0.34 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างคลงัรังสิต 1.08 1.08 1.08 

ค่าบริการรถรับ-ส่งพนกังาน 0.22 0.97 1.20 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 0.30 0.22 0.04 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ - - 0.04 

ค่าซ้ือคอมพิวเตอร์ 0.03 0.02 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1.46 0.87 2.68 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7.27 7.34 7.34 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั • มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี   

ถือหุ้นร้อยละ 98.33 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 1.67 

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล          

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

พลเอกมนตรี   สังขทรัพย ์

 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 3.84 3.82 0.97 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างคลงั

สุราษฏร์ธานี 

- 0.36 0.72 

ค่าไฟฟ้าและค่านํ้ าประปาคลงัสุราษฎร์ธานี 0.05    0.06    0.05 

ค่าบริการชัง่นํ้ าหนกัรถบรรทุกแอมโมเนีย 0.03 0.03 0.03 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.68  0.68  0.05 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 

0.02  0.08  0.08 

บริษทั เอส ซี จี โลจิส ติกส์ 

จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 99.86 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 0.14 

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล          

ถือหุ้น 1 หุ้น 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ 0.89 0.60 0.22 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ 0.06 - - 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 

 

- 

 

0.01 

 

- 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   0.21    0.06    0.03 



 

ส่วนท่ี 2-46 

 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายการที่เก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2560 2561 2562 

นายวิบูลย ์       รัศมีไพศาล             

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

     นางบงกช        รุ่งกรไพศาล 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี       

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ 

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส 

จาํกดั 

• มีผูถ้อืหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ     รัตนสุวรรณทวี   

ถือหุ้นร้อยละ 97.67 

นายณัฐพงษ ์  รัตนสุวรรณทวี   

ถือหุ้นร้อยละ 2.33 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล  

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ  3.83 0.02 0.61 

รายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้ - - 0.03 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.03 0.01 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 0.01 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 0.03 - 

    

บริษทั ซีนา ออฟชอร์ จาํกดั • มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นางบงกช      รุ่งกรไพศาล   ถือ

หุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล และ 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ 1.63 - - 

    

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล 

ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

• มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ           รัตนสุวรรณทวี 

ถือหุ้น 1 หุ้น 

นายณัฐพงษ ์ รัตนสุวรรณทวี    

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล และ 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

ค่าบริการซ่อม Fender 2.04 - - 

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ 

จาํกดั 

• มีผูถ้อืหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ     รัตนสุวรรณทวี   

ถือหุน้ร้อยละ 85.33 

นายณัฐพงษ ์  รัตนสุวรรณทวี   

ถือหุ้นร้อยละ 6.04 

●   มีกรรมการร่วมกนั คือ 

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - 0.04 - 



 

ส่วนท่ี 2-47 

 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ รายการที่เก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2560 2561 2562 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี    

• ผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

บริษทั เคมีคลัส์ แอนด ์อาโรเม

ติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ 

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

• ผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี 

 

ซ้ือทรัพยสิ์น  0.08 1.60 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4.71 4.79 4.71 

    

บริษทั เอน็โฮลดิ้ง จาํกดั 

 

• มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้น 1 หุ้น 

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล          

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล และ 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี         

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล 

นายณัฐพงษ ์    รัตนสุวรรณทวี 

นางศรินทิพย ์   กิตติวงศโ์สภณ 

นางสาวดุจเดือน  บุญซ่ือ 

 

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน - 1.92 3.84 

ค่าไฟฟ้าและค่านํ้าประปาอาคาร

สาํนกังาน 

- 0.27 

 

0.23 

 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ - - 0.18 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 0.06 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 0.42 0.51 

เงินมดัจาํ - 0.96 0.96 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์

จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 90.00 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี  

ถือหุ้นร้อยละ 10.00 

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล          

ถือหุ้น 1 หุ้น 

• มีกรรมการร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

นางบงกช        รุ่งกรไพศาล และ 

นายณัฐพงษ ์   รัตนสุวรรณทวี         

• มีผูบ้ริหารร่วมกนั คือ  

นายณัฐภพ      รัตนสุวรรณทวี  

 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น - - 0.03 
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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการระหว่างกัน 

1.   บริษทัเขา้ทาํรายการกบั บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่ง

แอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชย้านพาหนะในการขนส่งแอมโมเนียท่ีไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการ

ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและไดม้าตรฐานตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด  รวมทั้งพนกังานขบัรถ

ก็ไดรั้บใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในการขนส่ง ให้ทาํหนา้ท่ีผูข้นส่ง

นาํแอมโมเนียดว้ยรถบรรทุกจากสถานท่ีรับมอบสินคา้ตน้ทางโรงงานของบริษทัในจงัหวดัระยอง, จงัหวดัปทุมธานี

และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไปยงัสถานท่ีส่งมอบสินคา้ปลายทางตามท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ี

ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าท่ีแข่งขันตามปกติทั่วไป และเป็นราคาท่ีทางบริษัท เอส ซี แคริ

เออร์ จาํกดั คิดค่าบริการขนสินคา้ท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงให้กบัลูกคา้รายอ่ืน ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยท่ีมิได้

มีวตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 

2.   บริษทัเขา้ทาํรายการกบับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบริเวณ

ตาํบลบางกุ้ง อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่าจาํนวน 2,749.50 ตารางเมตร 

รวมถึงเขา้ทาํรายการกบั บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

บริเวณตาํบลบึงย่ีโถ อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่าจาํนวน 2,509 ตารางเมตร เพ่ือประกอบ

กิจการต่อเน่ืองจากการรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจดัจาํหน่าย

สินคา้เคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพ่ือจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ขั้นปลายไดอ้ย่างครบ

วงจร  ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นราคาตลาดเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจ

ปกติ โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 

3.   บริษทัเขา้ทาํรายการกบั บริษทั เอน็โฮลดิ้ง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่าและบริการส่วนกลางอาคารสาํนกังาน ชั้น 3 

อาคารเอส ซี กรุ๊ป เลขท่ี 88 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 800 ตารางเมตร มีเพ่ือ

ใชเ้ป็นอาคารสํานักงาน ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ   ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นราคาตลาดและมีเง่ือนไข

ทางการคา้ท่ีแข่งขนัตามปกติทัว่ไป โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 

4.   บริษทัมีรายการระหว่างกนับริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท์ จาํกดั บริษทั เอน็ พี มารีน 

จาํกดั บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั บริษทั ซีนา ออฟชอร์ จาํกดั บริษทั 

ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จาํกดั บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั เคมีคลัส์ แอนด์ อาโรเมติก 

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั เอ็นโฮลดิ้ง จาํกดั และบริษทั สตราทิจิค พอร์ท ลิงค์ จาํกดั ซ่ึงไดแ้ก่ รายไดจ้ากการ

ให้บริการ รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น ซ้ือทรัพยสิ์น ค่าเช่าและค่าบริการ ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็น

ราคาตลาดเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดพิ้จารณาและตรวจสอบรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมํ่าเสมอ โดยทบทวนทุกไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจ

ว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นว่า บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยไม่มีรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซ่ึงธุรกรรมท่ีบริษทัทาํกบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้นั้นเป็นการดาํเนินธุรกิจตามปกติและเทียบเท่ากบัธุรกรรมท่ีกระทาํกบับุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกนัท่ี

บริษทัไดเ้ขา้ทาํดงักล่าวนั้นมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
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 นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั บริษทัตระหนกัถึงหน้าท่ีในการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลบงัคบั

ใชก้บับริษทัและคู่มือปฏิบติัสาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ทั้งน้ีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะตอ้งไม่

เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัหรือผูถื้อหุ้นของบริษทั แต่ตอ้งเป็นการทาํรายการท่ีบริษทัได้

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นทุกราย 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

งบการเงิน 

ผู้สอบบัญชี     

ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ปี 2560-2562 คือ นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3759 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 

ผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะ

กิจการ  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง  1) การตีราคาอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมาจากการรวมธุรกิจดว้ย

มูลค่ายติุธรรมซ่ึงจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ จาํนวน 385.91 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32  ของสินทรัพยร์วมของกลุ่ม

บริษทั  2) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกอีกจาํนวน 280.93 ลา้นบาท เน่ืองจากการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีน้ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของโอกาสในการนาํไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ช้

ประโยชน์จากสินทรัพยน์ั้นขึ้นอยูก่บัหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีและความเพียงพอของ

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรับการรับรู้ดงักล่าว 

  

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 

ผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะ

กิจการ  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง การตีราคาอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมาจากการรวมธุรกิจดว้ยมูล ค่า

ยติุธรรมซ่ึงจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ จาํนวน 402.98 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปฐานะการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 112,418 9.70 288,083 20.19 87,500 7.28 

เงินลงทุนชัว่คราว – หลกัทรัพยเ์ผื่อ

ขาย 

197,947 17.07 298,132 20.90 0.00 0.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 176,543 15.23 150,492 10.55 201,439 16.75 

สินคา้คงเหลือ 72,385 6.24 117,835 8.26 78,485 6.53 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,152 0.96 71,954 5.05 21,874 1.81 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 570,445 49.20 926,496 64.95 389,298 32.37 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 3,007 0.26 2,679 0.19 2,679 0.22 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 492,339 42.46 402,980 28.25 385,913 32.09 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 227 0.02 2,643 0.18 2,133 0.18 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 34,544 2.98 45,397 3.18 8,825 0.73 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 58,898 5.08 46,386 3.25 413,622 34.41 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 589,015 50.80 500,085 35.05 813,172 67.63 

รวมสินทรัพย์ 1,159,460 100.00 1,426,581 100.00 1,202,470 100.00 
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปฐานะการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

พนับาท     % พนับาท     % พนับาท       % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน

จากสถาบนัการเงิน 

0.00 0.00 216,460 15.17 83,080 6.91 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 146,129 12.60 147,901 10.37 152,918 12.72 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

1,853 0.16 588 0.04 0.00 0.00 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 147,982 12.76 364,949 25.58 235,998 19.63 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 38,232 3.29 35,793 2.51 18,427 1.53 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

10,628 0.92 11,326 0.79 10,876 0.90 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,670 0.32 3,420 0.24 3,420 0.29 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 52,530 4.53 50,539 3.54 32,723 2.72 

รวมหนีสิ้น 200,512 17.29 415,488 29.12 268,721 22.35 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 815,875 70.37 897,462 62.91 897,462 74.63 

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 815,875 70.37 815,875 57.19 815,875 67.85 

ส่วนเกิน (ตํ่า) จากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 

(255,264) (22.02) (255,264) (17.89) (255,264) (21.23) 

กําไร (ขาดทุน) สะสม       

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 6,700 0.58 9,350 0.66 22,550 1.88 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 199,783 17.23 292,379  20.50 235,287         19.57 

องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้น 192,592 16.61 149,969 10.51 116,979 9.72 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 959,686 82.77 1,012,309 70.96 935,427 77.79 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (738) (0.06) (1,216) (0.08) (1,678) (0.14) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 958,948 82.71 1,011,093 70.88 933,749 77.65 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,159,460 100.00 1,426,581 100.00 1,202,470 100.00 
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สําหรับปีส้ินสุด     สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 990,664 89.98 1,085,919 92.03 1,080,746 91.46 

รายไดจ้ากการให้บริการ 110,343 10.02 94,074 7.97 100,907 8.54 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 1,101,007 100.00 1,179,993 100.00 1,181,653 100.00 

ต้นทุนขายและบริการ       

ตน้ทุนขายผลิตภณัฑเ์คมี 795,687 72.27 929,993 78.82 974,691 82.49 

ตน้ทุนบริการ 24,634 2.24 18,111 1.53 19,498 1.65 

รวมต้นทุนขายและบริการ 820,321 74.51 948,104 80.35 994,189 84.14 

       

กําไรขั้นต้น 280,686 25.49 231,889 19.65 187,464 15.86 

รายไดอ่ื้น 27,732 2.52 14,283 1.21 27,309 2.32 

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 308,418 28.01 246,172 20.86 214,773 18.18 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 46,960 4.26 48,435 4.10 43,152 3.65 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 144,186 13.10 154,840 13.12 154,031 13.04 

ตน้ทุนทางการเงิน 879 0.08 2,831 0.24 16,410 1.39 

รวมค่าใช้จ่าย 192,025 17.44 206,106 17.47 213,593 18.08 

       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 116,393 10.57 40,066 3.40 1,180 0.10 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 97,793 8.88 10,852 0.92 (36,127) (3.06) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 214,186 19.45 50,918 4.32 (34,947) (2.96) 

 

 

สรุปงบกระแสเงนิสด 

            ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 228,856 77,764 (240,425) 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทุน (199,507) (118,560) 219,999 

เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (879) 216,461 (180,157) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 28,470 175,665 (200,583) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดต้นปี 83,948 112,418 288,083 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ยอดส้ินปี 112,418 288,083 87,500 
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

งบกระแสเงินสด 

        ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้       116,393   40,066  1,179 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทก่อนการทําธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 0               0   0 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ       116,393  40,066  1,179 

ปรับรายการท่ีกระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน             879  2,831  16,410 

การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง         (42,269)     25,139 (50,896) 

การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง       49,515  (44,779)  55,294 

การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง        (1,518) (48,291) (317,942) 

การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       (5,347)      1,892 4,834 

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)       (2,759)  (250) 0 

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่าย     109,606     108,368  106,179 

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)             345     (703)  (5,517) 

การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน (กลบัรายการ)        (3,429)        (874) (15,613) 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (726)  (122) 117 

การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)           7,392    1,042  (52) 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ)         1,379     (671)  (10,427) 

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไม่ใช่เงินสด-ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 0 0 97 

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        (2,604)           693 379 

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการกูยื้ม         (1,591)      (4,128) (8,543) 

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาํไร (ขาดทนุ) - ตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น

เลิกใชง้าน 
         3,590  0  0 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน  228,856  80,213  (224,501) 

   ดอกเบ้ียจ่าย (879) (2,449) (15,924) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 227,977 77,764 (240,425) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน        50,786           0 305,899 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน   (252,561)    (98,957) 0 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     (22,760)    (21,301) (89,430) 

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        23,436        725  475 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0 (511) (124) 

เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน-ประมาณการหน้ีสิน 0 (2,513) (984) 
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งบกระแสเงินสด 

        ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

พนับาท พนับาท พนับาท 

ผลประโยชน์พนกังาน 

เงินสดรับดอกเบ้ียรับ         1,592   3,997  4,163 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน    (199,507)  (118,560) 219,999 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

รับจากการเพ่ิมทุนของบริษทั 0    1    0 

เงินสดรับจากเงินกูยื้ม 0 216,460 0 

เงินสดจ่ายจากเงินกูยื้ม 0 0 (133,380) 

เงินปันผลจ่าย 0 0 (46,777) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน           0 216,461 (180,157) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธ ิ      29,470  175,665  (200,583) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี       83,948      112,418  288,083 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี      112,418      288,083  87,500 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษทั เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                              ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS)    

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.85 2.54 1.65 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 3.29 2.02 1.22 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.52 0.31 (0.80) 

 อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.42 5.79 5.47 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 66.44 62.17 65.82 

 อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 8.13 9.78 9.93 

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 44.26 36.82 36.26 

 อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 15.15 8.98 6.61 

 ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 23.76 40.10 54.46 

 Cash Cycle (Days) 86.94 58.88 47.61 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIOS) 

 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 25.49% 19.65% 15.86% 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 17.19% 3.64% (4.87) % 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 120.91% 186.74% 417.40% 

 อตัรากาํไรสุทธิ (%) 19.50% 4.36% (2.92) % 

 อตัราผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุ้น (%) 25.10% 5.21% (3.54) % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 10.74% 3.32% 1.34% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 41.39% 33.78% 31.38% 

 อตัราการหมุนเวียนสินทรัพย ์(เทา่) 1.01 0.91 0.90 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIOS) 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.21 0.41 0.29 

 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 372.61 33.17 (15.85) 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เทา่) 9.68 3.32 (2.27) 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย                                                                         

(หน่วย : ลา้นบาท) 

              รายการ 

  
บริษัท ท่าเรือระยอง จํากัด 

  

บริษัท เอ็นเอฟซีที 

จํากัด 

 

บริษัท เอ็นเอฟซี

ดับบลิว จํากัด 

2560 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

สินทรัพยร์วม 59.37 57.41 55.42 4.59 832.99 0.99 0.98 

หน้ีสินรวม 63.77 64.67 65.44 3.60 507.56 0.02 0.02 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (4.40) (7.26) (10.02) 0.99 325.43 0.98 0.96 

รายไดร้วม 0.70 0.42 0.26 0.01  0.21 0.00 0.00 

กําไรสุทธ ิ (2.97) (2.85) (2.76) (0.01) (0.56) (0.02)  (0.02) 

มูลค่าหุ้นตามบญัชี (บาท) (0.06) (0.10) (0.13) 98.75 99.83 97.80 96.09 
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ 

ในปี 2561 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี : 

มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 81,587,479.50 บาท   จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 

108,783,306 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC – W1) และอนุมติัให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้.4 ต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2561 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี : 

มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) จาํนวน

ไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10:1 รวมทั้ง

อนุมติัมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั และ/หรือ บคุคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการ

ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทั คร้ังท่ี 1 (NFC-W1) 

ในปี 2560 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ได้

มีมติท่ีสาํคญัดงัน้ี : 

1) มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นของบริษทั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิม

หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นของบริษทั จากหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้น

สามญัจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวนเดิม 2,719.58 ลา้นหุ้น เป็นหุน้สามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนชาํระ

แลว้ 1,087.83 ลา้นหุ้น โดยใชวิ้ธีการคาํนวณ คือ อตัราหุ้นเดิม 2.5 เป็น 1 หุน้ใหม่ ซ่ึงในกรณีท่ีมีเศษหุ้นเหลือจาก

การคาํนวณการเปล่ียนแปลงมูลคา่หุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวขึ้นเป็นหน่ึงหุน้เตม็ โดยคุณณัฐภพ 

รัตนสุวรรณทวี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัและตกลงเป็นผูเ้กล่ียหุ้น ซ่ึงจะไดรั้บหุ้นเป็นจาํนวนนอ้ยลงเท่ากบั

จาํนวนหุน้ท่ีบริษทั ปัดขึ้นให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีถูกปัดเศษหุน้ดงักล่าว  

2)  มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแล้วของบริษัท จาํนวน 543.92 ล้านบาท จากทุนจด

ทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ใหม่จาํนวน 815.87 ล้านบาท โดยจะดาํเนินการภายหลงัจากดาํเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง

บริษทัเป็นหุ้นละ 1.25 บาท และเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและหุ้นสามญัจดทะเบียนชาํระแลว้ของ

บริษทัเป็นจาํนวน 1,087.83 ลา้นหุ้นแลว้เสร็จ โดยการลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท

เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัต่อกระทรวง

พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีขาดทุนสุทธิ 34.95 ลา้นบาท โดย

แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัขาดทุน 34.49 ลา้นบาทขาดทุนเพ่ิมขึ้น 85.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167.10 

เม่ือเทียบกบักาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีก่อนมีกาํไร 51.40 ลา้นบาท ทั้งน้ีเป็นผลมาจากบริษทัมีรายไดจ้าก

การขายและบริการเท่ากบั 1,181.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14  เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยแบ่ง

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์เคมี 1,080.75 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 และรายไดจ้ากการให้บริการ 

100.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากผลการดาํเนินงานปี 2562  พบว่าในปี 

2561 บริษทัไดมี้การรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีรอตดับญัชี เป็นจาํนวนเงิน 36.13 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรขึ้นตน้ลดลง 44.43 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 19.16  บริษทัมีรายไดอ่ื้นเพ่ิมขึ้น 13.03 ลา้นบาท หรือร้อยละ 91.25 ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 6.09 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 3.00 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 13.58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 479.86 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ยลดลง 0.02 ลา้นบาท 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อย มีกาํไรสุทธิ 50.92 ลา้นบาท โดย

แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 51.40 ล้านบาท ลดลง 163.29 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.06 เม่ือเทียบกับ

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัในปีก่อน 214.69 ลา้นบาท ทั้งน้ีเป็นผลมาจากบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและบริการ

เท่ากบั 1,179.99 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 78.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.17  เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยแบ่งรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภณัฑเ์คมี 1,085.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 95.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 และรายไดจ้ากการให้บริการ 94.07 ลา้นบาท 

ลดลง 16.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.75 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากผลการดาํเนินงานปี 2561  พบว่าในปี 2560 บริษทัไดมี้

การรับรู้รายไดภ้าษีรอตดับญัชีเป็นคร้ังแรก เป็นจาํนวนเงิน 97.79 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกว่าปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 86.94 ลา้น

บาท บริษทัมีกาํไรขึ้นตน้ลดลง 48.80 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.39  บริษทัมีรายไดอ่ื้นลดลง 13.45 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

44.90 ค่าใชจ้่ายรวมเพ่ิมขึ้น 12.13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.35 ตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 1.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 221.59 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยลดลง 0.02 ลา้นบาท 

ดงันั้น สามารถสรุปรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

รายได้จากการขายและบริการ 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 1,181.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.66 ลา้น

บาท หรือ ร้อยละ 0.14 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 1,179.99 ลา้นบาท เป็นผลมา

จากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 1,080.75 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.48  รายไดจ้ากการขายกรด

กาํมะถนัเพ่ิมขึ้น 146.22 ลา้นบาท หรือร้อยละ 29.31  โดยราคากรดกาํมะถนัเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากอุปทานในตลาดโลกขาด

แคลน  ปริมาณการขายกรดกาํมะถนัตํ่าลง 17,053 ตนั หรือร้อยละ 5.59 เม่ือเทียบกบังวดปี 2561  รายไดจ้ากการขาย

แอมโมเนียลดลง 156.98 ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.76  จากปริมาณการขายท่ีลดลง 7,140 ตนั หรือร้อยละ 26.66 เน่ืองจาก

ลูกคา้รายใหญ่มีปริมาณการซ้ือท่ีลดลง เน่ืองจากลูกคา้มีการเปล่ียนกระบวนการผลิต ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลงดว้ย 

รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึ้น 5.59 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 26.04 จากราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลง 

แต่มีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 1,569 ตนั หรือร้อยละ 44.63   ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ 100.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 6.83 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.26 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีรายไดก้ารให้บริการคลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น 5.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

17.83 เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีบริการเพ่ิมขึ้นและจาํนวนลูกคา้เพ่ิมขึ้น รายไดก้ารให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสินคา้เหลว

ลดลง 0.08 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.15 รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือเพ่ิมขึ้น 1.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.13 

เน่ืองจากจาํนวนเรือมาใชบ้ริการผา่นท่าเทียบเรือเพ่ิมขึ้น 
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 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 1,179.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 78.98 ลา้น

บาท หรือ ร้อยละ 7.17 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบริการ จาํนวนเงิน 1,101.01 ลา้นบาท เป็นผลมา

จากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 1,085.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 95.25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.61  รายไดจ้ากการขายกรด

กาํมะถนัเพ่ิมขึ้น 105.44 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.80  โดยราคากรดกาํมะถนัเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากอุปทานในตลาดโลกขาด

แคลน  ปริมาณการขายกรดกาํมะถนัตํ่าลง 43,307 ตนั หรือร้อยละ 12.43 เม่ือเทียบกบังวดปี 2560  รายไดจ้ากการขาย

แอมโมเนียลดลง 8.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.56  จากปริมาณการขายท่ีลดลง 775 ตนั หรือร้อยละ 2.81 แต่ราคาขายเฉล่ีย

ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดล์ดลง 1.23 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 5.42 จากราคาขายเฉล่ียต่อ

หน่วยลดลง แต่มีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 217 ตนั หรือร้อยละ 6.58   ส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ 94.07 ลา้นบาท ลดลง 

16.27 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.75 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีรายไดก้ารให้บริการคลงัสินคา้เพ่ิมขึ้น 17.73 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 119.39 เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีบริการเพ่ิมขึ้นและจาํนวนลูกคา้เพ่ิมขึ้น รายไดก้ารใหบ้ริการโลจิสติกส์และ

คลงัสินคา้เหลวลดลง 0.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.54 เน่ืองจากมาการปรับอตัราใหม่กบัลูกคา้ รายไดจ้ากการให้บริการท่า

เทียบเรือลดลง 33.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 78.79 เน่ืองจากจาํนวนเรือมาใชบ้ริการผา่นท่าเทียบเรือลดลง 

ต้นทุนขายและบริการ 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวนเงิน 994.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 46.09 ลา้นบาท หรือ ร้อย

ละ 4.86 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยมาจากตน้ทุนการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมขึ้น 44.70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.81 เม่ือเทียบ

กบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงเกิดจาก ตน้ทนุขายกรดกาํมะถนัเพ่ิมขึ้น 162.09 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 31.85 จากราคาผลิตภณัฑเ์คมีนาํเขา้

เพ่ิมขึ้นตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก ตน้ทุนขายแอมโมเนียลดลง 121.72 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 30.24 จากปริมาณการขา

ทท่ีลดลง 7,178 ตนั หรือ ร้อยละ 26.81 ตน้ทุนขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึ่น 4.33 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.24 จาก

ปริมาณ การขายท่ีเพ่ิมขึ้น 1,569 ตนั หรือ ร้อยละ 44.63 ส่งผลให้ กาํไรขั้นตน้ของธุรกิจการขายเคมีภณัฑล์ดลง 49.87 ลา้น

บาท หรือ ร้อยละ 31.98 ส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลงเป็น ร้อยละ 9.81 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 14.36 

จากผลกระทบตน้ทุนเคม่ีภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้นอยา่งมาก และปริมาณการขายท่ีลดลง ตน้ทุนการให้บริการเพ่ิมขึ้น 1.39 ลา้นบาท 

หรือ ร้อยละ 7.68 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและบริการ จาํนวนเงิน 948.10 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 127.78 ลา้นบาท หรือ 

15.58 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  โดยมาจากตน้ทุนการขายผลิตภณัฑเ์คมีเพ่ิมขึ้น 134.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.88 จากราคา

ผิลภณัฑเ์คมีนาํเขา้เพ่ิมขึ้นตามแนวโนม้ของราคาตลาดโลก ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้ของธุรกิจขายเคมีภณัฑ ์ลดลง 39.09 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 20.03 ส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลงเป็นร้อยละ 14.36 จากปีก่อนท่ีร้อยละ 19.68 

จากผลกระทบตน้ทุนของเคมีภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้นอยา่งมากจากราคาตลาดโลก ทางดา้นตน้ทนุการใหบ้ริการลดลง 6.52 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 26.47 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากมีการใชบ้ริการท่าเทียบเรือท่ีลดลง  

รายได้อ่ืน 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นเป็นจาํนวนเงิน 27.31 ลา้นบาท แสดงรวมเป็นรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมขึ้น 13.03 ลา้น

บาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.25 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก รายไดยิ้ปซัม่เพ่ิมขึ้น 11.37 ลา้นบาท ดอกเบ้ีย

รับจากเงินฝากบญัชีออมทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 0.03 ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าสินไหมทดแทนประกนัภยัและรายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ 

เพ่ิมขึ้น 0.20 ลา้นบาท สาํรองสินคา้คงเหลือลา้สมยัลดลง 0.67 ลา้นบาท กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นลดลง 0.60 ลา้นบาท 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง 1.68 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ เพ่ิมขึ้น 4.38 ลา้นบาท 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นเป็นจาํนวนเงิน 14.28 ลา้นบาท แสดงรวมเป็นรายไดอ่ื้นท่ีลดลง 13.45 ลา้นบาท 

หรือ ลดลงร้อยละ 44.90 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก รายไดยิ้ปซัม่ลดลง 8.34 ลา้นบาท กาํไรจากการขาย

ทรัพยสิ์นลดลง 3.09 ลา้นบาท รายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจากการไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการคา้
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ลดลง 5.55 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากบญัชีออมทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 2.54 ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 0.98 ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าสินไหมทดแทนประกนัภยั เพ่ิมขึ้น 0.11 ลา้นบาท สาํรองสินคา้คงเหลือ

ลา้สมยัเพ่ิมขึ้น 0.24 ลา้นบาท รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืน ๆ เช่น ขายเศษกระดาษ รายไดบ้ริการขนส่ง และเงินสดขาดเกิน ลดลง 

0.34 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 197.18 ลา้นบาท ลดลง 6.09 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

3.00 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเกิดจาก ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 5.28 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 10.90 เน่ืองจากค่าขนส่งไปยงั

ลูกคา้ท่ีลดลงจากปริมาณการขายผลิตภณัฑแ์อมโมเนียท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง 0.81 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 

0.52 เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานลดลง (กลบัรายการตั้งคา้งจ่ายโบนสัปี 2561) เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

 ปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 203.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 12.13 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 6.35 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเกิดจาก ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้น 1.48 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.15 เน่ืองจากค่าขนส่ง

ไปยงัลูกค้าท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลกระทบของราคานํ้ ามนั ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น 10.65 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 7.39 

เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานเพ่ิมขึ้น โดยบริษทัมีจาํนวนพนกังานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.13  ลา้นบาท จึงมีขาดทุนสุทธิสําหรับปี 34.95 

ลา้นบาท หรือ คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.0317 บาทต่อหุ้น 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10.85  ลา้นบาท จึงมีกาํไรสุทธิสําหรับปี 50.92 ลา้น

บาท หรือ คิดเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.0472 บาทต่อหุ้น 

  ความสามารถในการทํากําไร 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 15.86  ยอดเงินกาํไรขั้นตน้ลดลงจากปีท่ีผ่านมามีผลมาจาก

ความสามารถในการทาํกาํไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 19.65  ยอดเงินกาํไรขั้นตน้ลดลงจากปีท่ีผ่านมามีผลมาจาก

ความสามารถในการทาํกาํไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 5.47 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  66 วนั  ในขณะ

ท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 9.93  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 36 วนั  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 1.34 

 ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 5.79 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  62 วนั  ในขณะ

ท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 9.78  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 37 วนั  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยร้์อยละ 3.32 

 

 



 

ส่วนท่ี 3- 16 

 

สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

 ปี 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.65 เท่า ลดลงประมาณ  0.89 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2561 

ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 66 วนั  ระยะเวลาขายสินค้า 36 วนั และระยะเวลาชาํระหน้ี 54 วนั ส่งผลให้มี Cash 

Cycle ประมาณ 48 วนั  ในปี 2562 บริษทัมีขาดทุนจากการดาํเนินงานและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 

(240.43) ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเทา่กบั 0.29 เท่า ลดลง 0.12 เท่า

เม่ือเทียบกบัปี 2561 และมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (15.85) เท่า 

 ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.57 เท่า ลดลงประมาณ  1.28 เท่าเม่ือเทียบกับปี 2560 

ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 62 วนั  ระยะเวลาขายสินค้า 37 วนั และระยะเวลาชาํระหน้ี 40 วนั ส่งผลให้มี Cash 

Cycle ประมาณ 59 วนั  ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรจากการดาํเนินงานและมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงาน 

80.21 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.41 เท่า เพ่ิมขึ้น 0.20 เท่า

เม่ือเทียบกบัปี 2560 และมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 33.17 เท่า  

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม 1,202.47 ลา้นบาท หน้ีสินรวม 268.72 

ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 1.68 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้น 935.43 ลา้นบาท  หรือ มูลค่าหุ้นตาม

บญัชีคิดเป็น 0.86 บาทต่อหุ้น และ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 1,426.58  ลา้นบาท หน้ีสิน

รวม 415.49 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 1.22 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิ 1,012.31 ลา้นบาท 

หรือมูลค่าหุ้นสุทธิ 0.93 บาทต่อหุ้น ซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 ในปี 2562 สินทรัพยร์วมลดลง 224.11 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 15.71 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นแบ่งเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 537.19 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 57.98  ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 87.50 ลา้น

บาท ลดลง 498.71 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 85.07 จากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เพราะมีการเอาเงินลงทนุชัว่คราว ไป

ลงทุนในโครงการของบริษทัยอ่ย ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 201.44 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 50.95 ลา้นบาท หรือ ร้อย

ละ 33.86 ส่วนใหญ่มาจากจาํนวนภาษีซ้ือรอคืน ท่ีไดแ้สดงไวเ้ป็นลูกหน้ีอ่ืนกรมสรรพากร, เงินทดรองจา่ยล่วงหนา้ผูข้าย 

สินคา้คงเหลือ 78.49 ลา้นบาท ลดลง 39.35 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 33.39 จากแอมโมเนียลดลง 38.61 ลา้นบาท เพราะมี

ปริมาณการขายลดลงและวสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ ลดลง 0.44 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการขายในระหว่างปี สินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน 21.87 ลา้นบาท ลดลง 50.08 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 69.60 จากเงินฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเช่ือทางการคา้กบั

สถาบนัการเงินลดลง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 385.91 ลา้นบาท ลดลง 17.07 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 4.24 เน่ืองจากค่าเส่ือม

ราคาสุทธิเพ่ิมขึ้น 105.55 ลา้นบาท และมีการซ้ือและลงทุนในทรัพยสิ์นระหว่างงวด 89.43 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยซ้ือ

ทรัพยสิ์น และอุปกรณ์ ของ NFC ประมาณ 4.93 ลา้นบาท และ การลงทุนในโครงการของ NFCT อีกประมาณ 84.50 ลา้น

บาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 413.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 367.23 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 791.61 เป็นการจ่ายล่วงหนา้งาน

ก่อสร้างโครงการของบริษทัยอ่ย 

 ในปี 2561 สินทรัพยร์วมเพ่ิมขึ้น 267.12 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 23.04 เม่ือเทียบกบัปี 2560 ทั้งน้ีสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นแบ่งเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้น 367.11 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 64.36  ซ่ึงประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึ้น 

275.84 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 88.87 มาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 

26.05 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 14.67 ส่วนใหญ่มาจากการเก็บเงินจากลูกคา้จากการจาํหน่ายแอมโมเนียไดเ้ร็วขึ้น ในขณะท่ี

ยอดสินคา้คงเหลือส้ินงวดเพ่ิมขึ้น 45.46 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 62.81 จากแอมโมเนีย 57.68 ลา้นบาท ส่วนสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นสุทธิ 71.86 ลา้นบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 644.48  จากเงินฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเช่ือทางการคา้กบั
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สถาบนัการเงิน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 89.36 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 18.15 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาสุทธิประจาํปี 

106.30 ลา้นบาท และมีการจาํหน่ายสินทรัพยอ์อก 4.36 ลา้นบาท และมีการซ้ือและลงทุนในทรัพยสิ์นระหว่างงวด เพ่ิมขึ้น 

21.30 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัไดล้งทุนในระบบสารสนเทศขององคก์ร (ERP Software ตวัใหม่) เพ่ือบูรณาการ

ขอ้มูลและกระบวนการทาํงานภายในองคก์รเพ่ือการพฒันาท่ีดีขึ้น ทาํให้มีการบนัทึกมูลค่าของซอฟแวร์เป็นสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน 2.64 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2.41 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง 23.57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 40.02 เน่ืองจาก

ไดรั้บคนืเงินประกนัสัญญาจาก กนอ. โดยการวางหลกัประกนัการปฎิบติัตามสัญญาเป็นหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร

แทนเงินสดคํ้าประกนั 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่าเท่ากบั 268.72 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 236.00 ลา้นบาท 

และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 32.72 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ลดลงจาํนวน 146.77 ลา้นบาท หรือ คดิเป็นร้อยละ 35.32 เม่ือเทียบ

กบัปี 2561 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 83.08 ลา้นบาทลดลง 133.38 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 61.62 เน่ืองจาก บริษทั

มีการใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบนัการเงินลดลง เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 152.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 

5.02 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 3.39 เน่ืองจาก เจา้หน้ีการคา้สุทธิ เพ่ิมขึ้น 0.97 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 4.05 

ลา้นบาท โดยมีรายไดบ้ริการรับล่วงหนา้เพ่ิมขึ้น 4.32 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืนเป็นหน้ีสินตามสัญญาร่วมดาํเนินงาน

กบั กนอ. ลดลง 4.05 ลา้นบาท โบนสัคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 3.41 ลา้นบาท และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมขึ้น 0.37 ลา้นบาท 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมมีมูลค่าเท่ากบั 415.49 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 364.95 ลา้นบาท 

และหน้ีสินไม่หมุนเวียน 50.54 ลา้นบาท โดยรวมแลว้เพ่ิมขึ้นจาํนวน 214.98 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 107.22 เม่ือเทียบ

กบัปี 2560 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น 216.46 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการใชว้งเงินเครดิตจากสถาบนั

การเงินเพ่ิมขึ้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1.77 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.21 เน่ืองจากมีเจา้หน้ี

การคา้ลดลงสุทธิ 10.76 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 12.53 ลา้นบาท โดยมีรายไดบ้ริการรับล่วงหนา้และเจา้หน้ี

อ่ืน เพ่ิมขึ้น 9.67 ลา้นบาทและคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น 4.42 ลา้นบาท ส่วนหน้ีสินตามสัญญาร่วมดาํเนินงานกบั กนอ.คา้ง

จ่ายลดลง 1.56 ลา้นบาท 

 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 933.75 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง 77.34 ลา้นบาท หรือคดิเป็น

ร้อยละ 7.65  เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเบด็เสร็จ 30.11 ลา้นบาท และมีส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 0.46 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 46.78 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2562โดย

ปัจจุบนับริษทัมีทุนชาํระแลว้ 815.88 ลา้นบาท แบง่เป็น หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 1,012.31 ลา้นบาท ปรับตวัสูงขึ้น 52.63 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.48  เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 51.40 ลา้นบาท และมีส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุม 1.22 ลา้นบาท โดยปัจจบุนับริษทัมีทุนชาํระแลว้ 815.88 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.75 บาท 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบการดําเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากบริษทัมีรายไดจ้ากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่จาํนวนน้อยราย ซ่ึงหากทางลูกคา้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ดาํเนินธุรกิจ หรือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในขั้นตอนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการใชสิ้นคา้และยอดขายของ

บริษทัได ้ อีกทั้งนโยบายในการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ท่ีอาจส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคของลูกคา้  
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ปัจจัยทางดา้นส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากบริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากเกิดอุบติัเหตุ หรือความผิดพลาดในการปฏิบติังาน อาจจะส่งผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย แผนการพฒันาธุรกิจ

ต่างๆ ของบริษทั รวมถึงภาพลกัษณ์ของบริษทั ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยา่งมีนยัสาํคญั  
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ส่วนท่ี 4 



 

ส่วนท่ี 4-2 

 

 

การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

 “บริษทัได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบับน้ีแลว้ ด้วยความระมัดระวงั บริษทัขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือ ไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสําคญั 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอรับรองว่า 
 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีระหว่างกาล ไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
 

(2)   บริษัทได้จัดให้ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
 

(3)   บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั

ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุม

ภายในรวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัไดม้อบหมายใหก้รรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

     ช่ือ               ตาํแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

 

1.  นายณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี            รองประธานกรรมการ              ................................................... 

 

2.  นายกิจจา สมญัญาหิรัญ          กรรมการ                 .................................................. 
 

 

 

     ช่ือ               ตาํแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ นางบงกช รุ่งกรไพศาล  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบริหาร                 ............................................... 
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เอกสารแนบ 1  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 



 

เอกสารแนบ 1-3 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ 

อาย ุ71 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นท่ี 20 

- ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (การทหาร) ปี 2539 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสูตรประจาํชุดท่ี 

61 

- วิทยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 39 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (องักฤษ) รุ่นปี 1998 

(RCDS 98) 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ไทย) รุ่น 44 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 9 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Role of the Chairman Program(RCP) 16/2007 

Director Certification Program(DCP) 261/2018 

Advanced Audit Committee Program(AACP) 

30/2018 

 

2561-ปัจจุบนั 

2560-ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

 

2549 - 2551 

2556 – 2558 

 

 

2553 - 2561 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  

 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการและ

กรรมการอิสระ 

 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ  

 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั 

(มหาชน)) 

กลุ่ม บริษทั เอสซี กรุ๊ป 

 



 

เอกสารแนบ 1-4 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายณฐัภพ รัตนสุวรรณทวี 

อาย ุ61 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัฯ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2547 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

63.46% 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

บิดา นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทวี 

 

 

 

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 

Director Certification Program(DCP) 53/2004 

Financial Statement for Directors 17/2005 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการ ตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นท่ี 29 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2549-ปัจจุบนั 

2561-ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ กรรมการ

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

กลุ่มบริษทั เอส ซี กรุ๊ป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั เอส ซี แคริเออร์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จาํกดั 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

บริษทั ลิควิดแก๊ส ซพัพลาย จาํกดั 

บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลาย

จาํกัด) 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั 

บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั 



 

เอกสารแนบ 1-5 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2.นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ) 

 

 

2542 - ปัจจุบนั 

2558 -2560  

2538 -2560 

 

2555 -2560 

 

2556 -2559 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการและ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการและ   

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

รองประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทั รุ่งนที จาํกดั 

บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั 

 

บริษทั นิโคทรานส์ สยาม จากดั  

(เดิมช่ือ บจ.เอ เอม็ที เอสซี (ประเทศไทย)) 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมช่ือ บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั 

(มหาชน)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-6 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3.นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ 

อาย ุ74 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 27 มีนาคม 2549 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตรี คณะพณิชศาสตร์และการบญัชี   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรีญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program(DAP) 66/2007 

ปัจจุบนั 

 

 

2556-2558 

 

ขา้ราชการบาํนาญ (เกษียณอายุ

ราชการเม่ือ วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2548) 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

กรมศุลกากร 

 

 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 

 



 

เอกสารแนบ 1-7 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.นายยงยศ ปาละนิติเสนา 

อาย ุ72 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัฯ 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 4 มกราคม 2548 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- MBAดา้นการจดัการ Central State University, 

Oklahoma USA 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program(DAP) 42/2005 

ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2555-2560 

2556-2558 

 

กรรมการ       

ท่ีปรึกษา 

 

กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

บริษทั STAKE INTERNATIONAL BANGKOK 

จาํกดั 

บริษทั ภทัรเฮา้ส์ แอนด ์พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั    

(มหาชน) 

บริษทั สหไทย เทอร์มินอล จาํกดั 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 



 

เอกสารแนบ 1-8 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5.ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข 

อาย ุ57 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2547 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร หลกัสูตร

การจดัการดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

- ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ประกาศนียบตัรขั้นสูงทางการสอบบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีสิทธ์ิประกอบวิชาชีพ

สอบบญัชีเลขท่ี 3733 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

- หลกัสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรับผูบ้ริหาร

ระดบัสูง (ปธพ. รุ่นท่ี 3) 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการ

พาณิชย ์(TEPCoT รุ่นท่ี 7) 

- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ

ป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554)  

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาด

ทุน (วตท.รุ่นท่ี 11)    

- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 

(ปปร.รุ่นท่ี 10) 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร (IOD) 

Ethical Leadership Program รุ่นท่ี 16/2019 (ELP) 

2560-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

 

2556-ปัจจุบนั 

 

2558-2560 

 

 

2556-2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550-2558 

 

 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

วิสามญั ดา้นกายภาพ การใช้

พ้ืนท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้น

บญัชี คณะกรรมการกองทุน

เพ่ือการศึกษา 

ประธานอนุกรรมการ

ตรวจสอบกองทุนเพ่ือ

การศึกษา 

ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมาธิการการท่องเท่ียวและ

กีฬา สภาผูแ้ทนราษฎร 

กรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

 

บริษทั บีกริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั นามยง เทอร์มินลั จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอเอม็ซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 

 

กระทรวงการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 1-9 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5.ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic Board Master รุ่นท่ี 1/2017 (SBM) 

Successful Formulation and Execution of Strategy 

รุ่นท่ี 17/2013 (SFE) 

Role of the Chairman Program รุ่นท่ี 18/2008 (RCP) 

Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 2/2008 

(MIA) 

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management รุ่นท่ี 3/2008 (MIR) 

Chartered Director Program รุ่นท่ี 3/2008 (CDC) 

Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 5/2007 (QFR) 

Director Diploma Examination รุ่นท่ี 18/2005 

(Fellow member) 

Audit Committee Program รุ่นท่ี 5/2005 (ACP) 

Director Certification Program รุ่นท่ี 53/2005 (DCP) 

Director Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2004 

(DAP) 

  

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-10 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 

อาย ุ59 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2547 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.01% (ปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 28/2004  

Directors Certification Program 147/2011  

Role of the Compensation Committee 13/2011  

Monitoring Fraud Risk Management 8/2012  

Monitoring of the Quality of Financial Reporting 

16/2012  

Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 

Monitoring system of Internal Control and Risk 

Management 13/2012 

Audit Committee Program 41/2012  

Anti-Corruption for Executive Program 13/2014  

Role of the Chairman Program 35/2014 

2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2561-ปัจจุบนั 

2552 -ปัจจุบนั 

2535-ปัจจุบนั 

 

2556-ก.ย.2562 

2554-2558 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการสรรหาและพิจารณา  

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั มีนาทรานสปอร์ต จาํกดั 

บริษทั เอลเทคพาวเวอร์(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั สาํนกังาน วรัชญไ์พศาล จาํกดั 

 

บริษทั เทคนอร์ จาํกดั 

บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จาํกดั 



 

เอกสารแนบ 1-11 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7.นางบงกช รุ่งกรไพศาล 

อาย ุ56 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัฯ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหาร 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2547 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.01% (ปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 

Company Secretary Program 74/2016 

Director Certification Program(DCP) 147/2011 

Role of the Compensation Committee 13/2011 

Advance Audit Committee Programs(AACP) 

12/2012 

Role of the Chairman Program(RCP) 35/2014 

Audit Committee Program(ACP) 41/2012 

Monitoring Fraud Risk Management 8/2012 

Monitoring the Quality of Financial Reporting 

16/2012 

Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management 13/2012 

Anti-Corruption for Executive Program 13/2014 

2558-ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

2561-ปัจจุบนั 

  

2549-ปัจจุบนั 

2552-ปัจจุบนั 

2535-ปัจจุบนั 

2554-2558 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

กลุ่มบริหารองคก์ร 

กรรมการ 

  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จาํกดั 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดิม:บริษทั เอส ซี ออยล ์แอนด ์แกส๊ ซพัพลาย

จาํกดั) 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จาํกดั 

 

บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั 

บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั 

บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

บริษทั เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั สาํนกังาน วรัชญไ์พศาล จาํกดั 

บริษทั ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จาํกดั 



 

เอกสารแนบ 1-12 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7.นางบงกช รุ่งกรไพศาล (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556-ก.ย.2562 

2556-2559 

2556 -2558 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั เทคนอร์ จาํกดั 

บริษทั ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท ์จาํกดั 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั 

(มหาชน) 



 

เอกสารแนบ 1-13 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8.นายกิจจา สมัญญาหิรัญ 

อาย ุ61 ปี 

 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัฯ 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2551 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program (DAP)112/2014 

Company Secretary Program 10/2005 

2559-2562 

 

2550-2562 

 

2550-2558 

 

2556 -2558 

 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายบริหารองคก์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ทรัพยากรบุคคลองคก์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายการเงินและบริหาร 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษทั SC GROUP 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 



 

เอกสารแนบ 1-14 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทว ี

อาย ุ37 ปี 
 

ประเภท กรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทัฯ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นพฒันา

ธุรกิจและปฏิบติัการ 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.44% 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

บุตรชาย นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 

 

 

 

- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง  มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program 132/2016 

2557 -ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กลุ่มพฒันาธุรกิจและร่วมทนุ 

กรรมการและกรรมการ          

บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

บริษทั เอส ซี แคริเออร์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั 

บริษทั เอน็พี มารีนโลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จาํกดั 

บริษทั ซีนา ออฟชอร์  จาํกดั 

บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

บริษทั ลิควิดแก๊ส ซพัพลาย จาํกดั 

บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลาย

จาํกัด) 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

บริษทั เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

 

บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จาํกดั 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-15 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561-ปัจจุบนั 

 

 

2558 – ก.ค.2561 

2557-2560 

กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั 

 

บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั 

บริษทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จาํกดั 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั 



 

เอกสารแนบ 1-16 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

อาย ุ70 ปี 

 

ประเภท กรรมการอิสระ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 8 กนัยายน 2547 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.01% (ปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

- Ph.D. (Journalism) เนน้ส่ือสารการเมือง Southern 

Illinois University, Carbondale, Illinois, USA 

- Master Science in Journalism (Advertising) 

Northwestern University, Evanston, USA 

- Master of Arts for Teachers (English) University of 

Washington, Seattle USA 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษ

และภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ปัจจุบนั 

 

 

2559-2561 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

อาจารยป์ระจาํ 

 

รักษาการคณบดีวิทยาลยัการ

จดัการ  

บริษทั กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั  

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขต

กรุงเทพ 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขต

กรุงเทพ 

 



 

เอกสารแนบ 1-17 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11.นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ 

อาย ุ58 ปี 

 

ประเภท กรรมการอิสระ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 

2562) 

 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2531 -ปัจจุบนั 

 

2552 -ปัจจุบนั 

 

2552 -ปัจจุบนั 

 

2554 -ปัจจุบนั 

 

2554 -ปัจจุบนั 

 

2556 -ปัจจุบนั 

 

2556 -ปัจจุบนั 

2557 -ปัจจุบนั 

2558 -ปัจจุบนั 

ธ.ค.2558-2562 

2558 

 

2558 

 

2558 

 

2558 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการศูนยเ์พ่ิมศกัยภาพ

ในการแข่งขนั 

คณะท่ีปรึกษา 

 

คณะกรรมการจริยธรรมใน 

งานวิจยั 

คณะกรรมการบริหาร 

 

นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 

 

คณะกรรมการ 

ผูป้ระนีประนอม 

กรรมการสภาสถาบนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

นายกสมาคม 

 

กรรมการ 

บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) จาํกดั 

บริษทั โตโยตา้ ชยัรัชการ จาํกดั 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหา

ศาสตร์ 

คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจยั มหาวิทยาลยั

หวัเฉียว 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

มูลนิธิสัมมาชีพ 

ศาลจงัหวดัสมุทรปราการ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

สภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ

หารศาสตร์ 

สมาคมนกัศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สมาคมศิษยเ์ก่า โรงเรียนอสัสัมชญั ศรีราชา 



 

เอกสารแนบ 1-18 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12.นางอารีย์ เติมวัฒนาภักดี 

อาย ุ56 ปี 

 

ประเภท กรรมการอิสระ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Directors Accreditation Program112/2014 

Company Secretary Program 26/2008 

Audit Committee Program 22/2008 

Board Reporting Program 4/2010 

Effective Minutes Taking 18/2010 

Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management 8/2010 

Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 

หลกัสูตร Training the Trainer from Anti-Money 

Laundering office 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นท่ี 1 

2552-ปัจจุบนั 

 

 

 

2557-ปัจจุบนั 

 

 

2557 - 2561 

 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่าย

กาํกบัและตรวจสอบภายใน

และเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานกรรมการชมรม

ผูดู้แลการปฏิบติังานดา้น

หลกัทรัพย ์

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

 

 

 

สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 

 

 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 



 

เอกสารแนบ 1-19 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13.นายวีระศักด์ิ สุตัณฑวิบูลย์ 

อาย ุ63 ปี 

 

ประเภท กรรมการอิสระ 

 

ตาํแหน่ง 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.09% 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. 

- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม

เอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 18/2548) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10/2553 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนั

วิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 

- วุฒิบตัรและเขม็วิทยฐานะ หลกัสูตรผูบ้ริหาร

กระบวนการยติุธรรมระดบัสูง รุ่นท่ี 17/2555-2556 

- วุฒิบตัรและเขม็วิทยฐานะ หลกัสูตรนกับริหาร

ระดบัสูง ดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ

ลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558 

- เกียรติบตัร หลกัสูตรการปฎิรูปและสร้างเครือข่าย

นวตักรรม (BRAIN) รุ่นท่ี  2 /2561 

- Certificate, Harvard University, Advanced 

Management Program, U.S.A. 

- Certificate, Harvard University, Financial Institution 

for Private Enterprise Development, U.S.A. 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2546 

2548-ปัจจุบนั 

2558-ปัจจุบนั 

 

2554-ปัจจุบนั 

 

2558-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

 

2555-ปัจจุบนั 

 

2547-ปัจจุบนั 

 

2559-ปัจจุบนั 

2557-2561 

กรรมการอิสระ 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

และสรรหา 

ประธานกรรมการธรรมาภิ

บาล 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน 

รองผูจ้ดัการใหญ่ สายลูกคา้

ธุรกิจรายกลาง 

กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั บวัหลวงเวนเจอร์ส จาํกดั 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-20 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14.นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ 

อาย ุ57 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัารใหญ่ สาย

บริหารองคก์ร 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

0.01% (ปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ) 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

- พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

Company Secretary Program 73/2016 

CFO’s Orientation 

Strategic CFO in Capital Markets 

 

ปัจจุบนั 

 

2560-2562 

 

 

2557-2561 

 

 

2551-2562 

2558 -2559 

 

2554 -2558 

 

2556 -2558 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานบริหารองคก์ร 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานการเงินและสาํนกั

กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานจดัหาและประกนัภยั

(มารีน) 

ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายบญัชีและการเงิน 

ผูอ้าํนวยการสายบญัชีและ

การเงิน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บริษทั เอน็โฮลด้ิง จาํกดั 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

 

 

บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั 

บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน)) 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1-21 

ช่ือ-สกุล / อายุ / ประเภท / ตําแหน่ง / 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง / สัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัท / ความสัมพันธ์ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

/ประวัติการฝึกอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15.นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ 

อาย ุ52 ปี 

 

ตาํแหน่ง 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัารใหญ่ สาย

การเงินบญัชีและสารสนเทศ 

ผูรั้บผิดชอบสูงสุดสายงานบญัชีและ

การเงิน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

ไม่มี 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่มี 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขา

ระบบสารสนเทศทางบญัชี (AIS) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา

กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ผา่นการอบรมหลกัสูตร 

CFO’s Orientation 

Strategic CFO in Capital Markets 

ปัจจุบนั 

 

 

2560-2562 

 

2560-2561 

 

 

2558-2559 

 

2550-2558 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

กลุ่มการเงิน บญัชีและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายบญัชีและสารสนเทศ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

สายงานบญัชีและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายฝ่ายบญัชี

และการเงิน  

กรรมการฝ่ายการเงิน 

กรรมการ  

บริษทั เอน็โฮลด้ิง จาํกดั 

 

 

บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

 

 

 บริษทั วี เอส กรุ๊ป จาํกดั 

 

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั ฟูจิ ซีร็อกซ ์ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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2. หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น

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

ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 

• หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยคณะกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 

• ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

• ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและประชุมผูถื้อหุ้น 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและ

สาธารณชน ให้ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

• หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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3.ข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร 

รายช่ือ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

NFC RBT NFCT NFCW C&A SCC SCGL SCM NPM SCOS NPML SPL SCH PKR SCA   SCENA TINDY SCG LGS ETM SCCO SCSP NHC 

พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ X        X               

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี // X X X X X  X X  X X X X / / X X X X X X X X 

นายยงยศ ปาละนิติเสนา // /                      

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

นายกิจจา  สมัญญาหิรัญ * // +                       

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี // +  + / / / / / /  / / / / / / / / / / / / / /+ 

นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ + +                     + 

นางสาวดุจเดือน บุญซ่ือ +                      + 
 

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

            * พ้นจากตาํแหน่งผู้บริหาร เน่ืองจากเกษยีณอาย ุมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

NFC = บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) SCOS = บริษทั เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จาํกดั TINDY = บริษทั ไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ด๊อคยาร์ด จาํกดั 

RBT = บริษทั ท่าเรือระยอง จาํกดั NPM = บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั SCG = บริษทั เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

NFCT = บริษทั เอน็เอฟซีที จาํกดั NPML = บริษทั เอน็ พี มารีน โลจิสติกส์ จาํกดั LGS = บริษทั ลิควิด แก๊ส ซพัพลาย จาํกดั 

NFCW = บริษทั เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกดั SPL = บริษทั สตราทีจิค พอร์ท ลิงค ์จาํกดั ETM = บริษทั อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

C&A = บริษทั เคมีคลัส์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกดั SCH = บริษทั เอส ซี  กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั   (เดิม:บริษทั เอส ซี ออยล ์แอนด ์แกส๊ ซพัพลายจาํกดั-SCOG) 

SCC = บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั SCA = บริษทั เอส ซี ออโต ้โลจิสติกส์ จาํกดั SCCO = บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

SCGL = บริษทั เอส ซี จี โลจิสติกส์ จาํกดั PKR = บริษทั พีเคอาร์โลจิสติคส์ จาํกดั SCSP = บริษทั เอส ซี สิรภทัร จาํกดั 

SCM = บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั SCENA = บริษทั ซีนา ออฟชอร์ จาํกดั NHC = บริษทั เอน็ โฮลด้ิง จาํกดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ลาํดบั ช่ือ - นามสกุล RBT NFCT NFCW 

ตาํแหน่ง 

1 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี  X X X 

2 นายราเจนดรา  ดัลพทั คิมเมสรา  ⁄   

3 นางบงกช รัศมีไพศาล 

(ปัจจุบนัเปลี่ยนนามสกุลเป็น รุ่งกรไพศาล) 

 ⁄ ⁄ ⁄ 

4 นายยงยศ ปาละนิติเสนา  ⁄   

5 นายสุรพงษ์ การสุวรรณ  ⁄   

6 เรือตรีปรีชา เพช็รวงศ์  ⁄   

7 นางเยาวดี นาคะตะ  ⁄   

8 นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี   ⁄ ⁄ 

 

หมายเหตุ     / =   กรรมการ     X =  ประธานกรรมการ 

  RBT  = บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกัด 

  NFCT = บริษัท เอน็เอฟซีที จาํกัด 

  NFCW = บริษัท เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกัด 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
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3.รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท 

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นางสาววราภรณ์  อิทธธิํารง 

-  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(เกษียณอาย ุมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม 2563) 

60 -  การบริหารและการจดัการมหาบณัฑิต      

    มหาวิทยาลยัรังสิต 

-  สถิติศาสตร์บณัฑิต 

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  หลกัสูตรเชิงปฏิบติัการ 

    ผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit 

Committee ไดอ้ยา่งไร สภาวิชาชีพบญัชี 

- ธ.ค. 2558-ธ.ค.2562 

ม.ค.2549-พ.ย. 2558 

 

- ผจก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- ผจก.ฝ่ายการเงิน 

 

- บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

- บริษทั ไทยพฟัอุตสาหกรรม จาํกดั 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.1  สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

1.2  สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

1.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

1.4 พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี    เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้ความ

เห็นชอบเพ่ือขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

1.5  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ  งบประมาณ  และอตัรากาํลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน   ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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1.6  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

1.7 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด  ซ่ึง

ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)   ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter) 

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

1.8  มีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น มาให้ความเห็นหรือคาํปรึกษาในกรณีจาํเป็น โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายตามระเบียบของบริษทั 

1.9  มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เขา้ร่วมประชุมหรือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.10 ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ังตามความจาํเป็นเพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาอนุมติัในกรณีมีการเปล่ียนแปลง  หรือเพ่ือทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

1.11 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 3-4 

 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานและรายงานความเช่ือถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน   

2. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อการดาํเนินงานและการรายงาน ว่าไดมี้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3. สอบทานความเหมาะสมของการระบบการบริหารจดัการทรัพยสิ์น รวมถึงการทดสอบว่าทรัพยสิ์นนั้นมีอยูจ่ริง และมีการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคก์ร เพ่ือพฒันาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มัน่ใจไดว่้ามีการประมวลผลขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ครบถว้น  น่าเช่ือถือและทนัต่อเวลา และมีการเก็บรักษาขอ้มูลอยา่ง

ปลอดภยั  

6. สอบทานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน ว่าไดมี้การปรับปรุง พฒันาระบบการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 

7. ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 3-5 

 

 

3.2 หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏบิัติงาน 

ช่ือ-สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายขวัญชัย อาภายะธรรม 

-  ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ 

 

48 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การจดัการ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การบญัชี 

    มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- มี.ค. 2560-ธ.ค.

2562 

2556-2559 

 

- ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ 

 

- ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

- บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

-  บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)   

(เดิมช่ือ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล) 

2.  นายชัยยุทธ พรหมเกิด 

-  ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ 

   (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

46 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - การบญัชี 

    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

0.01 ม.ค.2563-ปัจจบุนั 

2560-2562 

2556-2558 

- ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและสินเช่ือ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 

- บริษทั เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 

-  บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน)   

  (เดิมช่ือ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล) 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ : 

หวัหนา้งานกาํกบัดูแลปฏิบติังานมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือให้บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

(Compliance policy) โดยกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน และพนกังานทัว่

ทั้งองคก์รตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานให้ตระหนกัว่าพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการศึกษาและทาํความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 

 



 

เอกสารแนบ  4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

                                รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

-ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

รายละเอยีดอ่ืน ๆ 

 

-ไม่มี - 
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