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สารจากประธานกรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ในช่วงปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศและทั่วโลก บริษัทยังคงเน้นการ

ดาํเนินธุรกิจในการจาํหน่ายเคมีภัณฑ์ การใหบ้ริการคลังสินคา้ การใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคา้เหลว รวมถึง

การใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เป็นสาํคญั  รวมถึงยงัดาํเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวพฒันาธุรกิจท่ีมีศกัยภาพท่ี

จะเพ่ิมมลูค่าของกิจการใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้การพฒันาปรบัปรุงทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่เดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี 

ลดภาระท่ีไม่จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สรา้งคุณค่าให้กับองค์กร ดังจะเห็นได้จากการท่ี

บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ได้เข้าลงทุนในโครงการ

คลังนํา้มันเชื ้อเพลิงเพ่ือใหบ้ริการคลงัเก็บสินคา้เหลวสาํหรบัการจดัเก็บนํา้มันและให้บริการดา้นโลจิสติกสใ์นการขนส่ง

นํ้าม ันผ่านทางระบบท่อเพื่อขนส่งให ้แก่ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด  ปัจจุบนัโครงการฯ อยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการก่อสรา้งซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยสิน้ปี 2563 มีความคืบหนา้ไปกว่ารอ้ยละ 70 และคาดว่าจะ

สามารถเริ่มเปิดให้บริการไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 

นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ย

ละ 100  ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ที่รองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการรือ้/ต ัดแยกชิน้ส ่วนท่อลําเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํ้ามนั  (“โครงการฯ”) ซึ ่งตัง้อยู ่บริเวณเขต

อุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง บนพืน้ที่เช่าที่ดินตามสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือ 

ให้บริการกับลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการพื ้นท่ีหลังท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก ทั้งนีบ้ริษัทไดใ้ช้

เคร่ืองมือประเมินระดับความเป็นไปไดข้องโครงการก่อนการลงทุน ซึ่งจะช่วยควบคุมและจาํกัดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับ

ท่ียอมรบัไดเ้ช่นกัน 
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บริษัทเห็นว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ระบาดระลอกใหม่ในประเทศท่ีมีผู้ติดเชือ้เพ่ิมขึน้อย่างมากและมีความรุนแรงมากขึน้จะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวมและอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได  ้อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการมีความเชื ่อมั่นและมุ ่งมั่น ที ่จะปฏิบ ัต ิหนา้ที่ดว้ยความระม ัดระว ัง รอบคอบทุ ่มเทอย่างเต็มกําล ัง

ความสามารถ ท่ีจะนาํพาบริษัทให้ข้ามผ่านอุปสรรคดังกล่าวและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ไปให้ได  ้และบริษัท

ยังคงยํา้เน้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร ้าง

ความมั่นใจต่อผู ้ถือหุ ้น  น ักลงทุนผู ้มีส่วนได ้เสีย  ให ้บริษัท เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่ งยืน  ท้ายนี ้ในนามของ

คณะกรรมการบริษัทใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ สถาบันการเงิน ที่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นกับบริษัท

ดว้ยดีเสมอมา 

 
     พลเอก       

        มนตรี สงัขทรพัย ์

        ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผู ้ทรงคุณ วุฒ ิ จํานวน 3 ท่าน  ที ่ม ีค ุณ สมบ ัติครบถ ้วนตามที่กําหนดไว ้ในกฎบ ัตร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีรายชื่อปรากฎ ดังนี ้
 

นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.เสรี วงศม์ณฑา กรรมการตรวจสอบ 

นางอารีย ์  เติมวฒันาภกัดี   กรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระ เท่ียงธรรม ตามขอบเขตความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ ไดม้ีการหารือและแลกเปล่ียน

ขอ้คิดเห็นกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี ซึ่งสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีสาํหรบัปี 2563  ดงันี ้
 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพิจารณาขอ้มลูสาํคญัของรายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและประจาํปี 2563 

ของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมทัง้สอบทานประเด็นเก่ียวกับนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี รวมถึง

การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยได้

เชิญฝ่ายจัดการและผูส้อบบัญชี ใหข้อ้มูลและชีแ้จงทุกครัง้ก่อนท่ีจะใหค้วามเห็นและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินของบริษัทไดแ้สดงรายการโดย

ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เหมาะสม  ซึ่ง

ผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพ่ือการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีครบถว้น ทนัเวลา เชื่อถือ

ได ้เป็นประโยชนต์่อนกัลงทนุและผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี เป็นการเฉพาะ 1 

ครัง้โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุ  เพ่ือปรกึษาหารืออย่างอิสระในสาระสาํคญัของการจดัทาํงบการเงินและแผนการสอบ

บญัชีประจาํปี    
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สอบทานการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบรษิัท  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  และฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเส่ียง โอกาสท่ี

จะเกิดผลกระทบกับการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลการบริหารความเส่ียงของ

บรษิัท และอนกุรรมการบรหิารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีจดัทาํรายงานความเส่ียงและรว่มกนัพิจารณาความเส่ียงจากปัจจยัภายใน

และภายนอกท่ีมีนัยสาํคญัและโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อการดาํเนินธุรกิจ   

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของการบรหิารความเส่ียงจากการรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบรษิัท   ซึ่งสามารถเชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทมีการบรหิารจดัการความเส่ียง

ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

 

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจดัการ  

โดยใชแ้บบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์กาํหนดไว ้  และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีทกุไตรมาส    ซึ่งไม่

พบประเด็นหรือขอ้บกพรอ่งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนัยสาํคญั  ตลอดจนฝ่ายจัดการไดด้าํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  มีการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ  โดยไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบต่อการดาํเนินกิจการของ

บรษิัท 

 

การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์อง

บรษิัทใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  โดยมีการติดตามรายงานรายการเก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส  มีความเห็นว่าบรษิัทไดด้าํเนินการตามเงื่อนไขการคา้

ทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล เป็นประโยชนส์งูสดุต่อการดาํเนินงานของบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  โดยรายการได้

ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากฝ่ายจดัการ หรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทาํรายการแลว้  รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศ

อย่างครบถว้นและเพียงพอ 

 

การกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกับดูแลใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในดาํเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปอย่างมีอิสระ 

และมีประสิทธิผล  เป็นมาตรฐานสากล  และสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์ร  โดยไดพิ้จารณาทบทวนกฏบัตรของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี  อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี ท่ีจดัทาํขึน้ตามความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษัท 

รวมถึงความเหมาะสมของงบประมาณรายจ่ายและบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ตลอดจนกาํกับดูแลการ

ตรวจสอบ  รวมทัง้มีการสนบัสนนุคณุภาพการตรวจสอบทัง้ในดา้นบคุลากรและการปฏิบตัิงานตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 
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การสอบทานการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทใหด้าํเนินธุรกิจภายใตห้ลกับรรษัทภิบาล  เป็นไปตามกฏหมาย

ว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ กฏระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท ผลการสอบ

ทานพบว่าบรษิัทไดด้าํเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทและผูถื้อหุน้

โดยรวม รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ตามเวลาท่ีกาํหนด 

  

การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความอิสระ และ

ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั และอนมุตัิค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564  

 

สรุปภาพรวมปี 2563   คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงัรอบคอบ และความเป็นอิสระ

อย่างเพียงพอ ในการติดตามการดาํเนินงานของบริษัท ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ อย่างสรา้งสรรค ์ เพ่ือ

ประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกัน   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท รวมถึงฝ่าย

จดัการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมาย โดยใหค้วามสาํคัญต่อการดาํเนินงานภายใตก้าร

ควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงท่ีรดักมุ เหมาะสม  มีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเพียงพอ รวมทัง้มีการพฒันาปรบัปรุง

ระบบการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวมอย่างเป็นธรรม  

 

 

(นายวีระศกัดิ์  สตุณัฑวิบลูย)์ 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท 
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ประวัติและประสบการณก์ารทาํงาน 

 

 

 พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์

อายุ : 72 ปี 

ประเภท : กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 

              ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 3 ตุลาคม 2561 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

  

 

การศึกษา 

- ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต (การทหาร) ปี 2539 

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ รุน่ท่ี 20 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจาํชดุท่ี 61 

- วิทยาลยัการทพับก รุน่ท่ี 39 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (องักฤษ) รุน่ปี 1998 (RCDS 98) 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ไทย) รุน่ 44 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 9 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Role of the Chairman Program(RCP) 16/2007 

- Director Certification Program(DCP) 261/2018 

- Advanced Audit Committee Program(AACP) 30/2018 

- Board Nomination and Compensation Program(BNCP) 

10/2020 

 

ประวัติการทาํงาน 

2549-2551 ประธานกรรมการ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

2553-2561 ท่ีปรกึษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส 

ซี กรุ๊ป 

 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารเ์ฟล็กซ ์

จาํกดั (มหาชน) 

2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 

2554-ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

 

 

 นายณัฐภพ รัตนสุวรรณท ี

อายุ : 63 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ตาํแหน่ง : รองประธานกรรมการ 

              ประธานกรรมการบริหาร 

              ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  

บิดาของนายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 690,329,994 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 

63.46 

 

การศึกษา 

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร ์สาขารฐัศาสตร ์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์สาขารฐัศาสตร ์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 

- Director Certification Program(DCP) 53/2004 

- Financial Statement for Directors 17/2005 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการ ตลาดทนุ(วตท.)รุน่ท่ี 29 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั (ต่อ) 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คอสตอล  จาํกดั 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พอรท์ โอเปอเรชั่น 

แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

2542-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท รุง่นที จาํกดั 

 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท เอน็เอฟซีที จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท เอน็เอฟซีดบับลิว จาํกัด 

2528-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป 

- บริษัท เคมีคลัสแ์อนด ์อาโรเมติก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี แคริเออรจ์าํกดั 

- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 

- บริษัท พีเคอาร ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท ซีนา ออฟชอร ์ จาํกดั 

- บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล 

ด๊อคยารด์ จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

- บริษัท ลิควิดแกส๊ ซพัพลาย 

จาํกดั 

- บริษัท อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

- บริษัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ 

จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี สมยุพอรต์ จาํกดั 
 

ประวัติการทาํงาน 

2558-2560 ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน ์

เน็ตเวิรค์ จาํกดั  

2538-2560 ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท เอ็น พี มารีน 

จาํกดั  

2555-2560 ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท นิโคทรานส ์

สยาม จาํกดั (เดิมช่ือ บจ.เอ เอ็มที 

เอสซี (ประเทศไทย)) 

2556-2559 รองประธานกรรมการและประธาน

กรรการบริหาร บรษัิท บี จิสติกส ์

จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท บาง

ปะกง เทอรม์ินอล จาํกดั (มหาชน)) 
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นายวีระศักดิ ์สุตัณฑวิบูลย ์

อายุ : 63 ปี 

ประเภท : กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 พฤษภาคม 2562 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 1,000,000 หุน้ หรือคดิเป็นร้อยละ 

0.09  

 

การศึกษา 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

- ปริญญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน 

(ปรอ.รุน่ท่ี 18/2548) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทุน (วตท.) รุน่ท่ี 10/2553 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ

พลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 1/2555 

- วฒิุบตัรและเขม็วิทยฐานะ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการ

ยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 17/2555-2556 

- วฒิุบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ดา้นการ

พฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ท่ี 2/2558 

- เกียรติบตัร หลกัสตูรการปฎิรูปและสรา้งเครือข่ายนวตักรรม 

(BRAIN) รุน่ท่ี  2 /2561 

- Certificate, Harvard University, Advanced Management 

Program, U.S.A. 

- Certificate, Harvard University, Financial Institution for 

Private Enterprise Development, U.S.A. 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 21/2546 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท พลาส

ติคและหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท 

ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอเซียอตุสาหกรรมหลอดไฟ 

จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการบริษัท ไทย อินโด คอรด์ซ่า จาํกดั 

 

ประวัติการทาํงาน 

2555-2563 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายลกูคา้ธุรกิจราย

กลาง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

2558-2563 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

บริษัท กรุงเทพประกันภยั จาํกดั (มหาชน) 

2554-2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพ

ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2548-2563 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

2557-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บี จิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ 

บริษัท บางปะกง เทอรม์ินอล จาํกดั (มหาชน)) 
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 รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา 

อายุ : 72 ปี 

ประเภท : กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการตรวจสอบ 

  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 63 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001 

 

 

การศึกษา 

- Ph.D. (Journalism) เนน้สื่อสารการเมือง 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 

- ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 73/2551 

 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

ก.ค.2561-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2535-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จาํกดั  

ปัจจบุนั อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ 

 

ประวัติการทาํงาน 

2551-2559 อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 
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 นางอารีย ์เติมวัฒนาภักด ี

อายุ : 58 ปี 

ประเภท : กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการตรวจสอบ 

  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 21 ธันวาคม 2558 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

 

 

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program112/2014 

- Company Secretary Program 26/2008 

- Audit Committee Program 22/2008 

- Board Reporting Program 4/2010 

- Effective Minutes Taking 18/2010 

- Monitoring Fraud Risk Management 2/2010 

- Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management 8/2010 

- Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (สถาบนัอื่น) 

- หลกัสตูร Training the Trainer from Anti-Money Laundering 

office 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

รุน่ท่ี 1 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกาํกบัและ

ตรวจสอบภายในและเลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรพัย ์

กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

 รองประธานกรรมการชมรมผูด้แูลการ

ปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์สมาคมบริษัท

หลกัทรพัยไ์ทย 

 ประวัติการทาํงาน 

2557-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บี จิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ 

บริษัท บางปะกง เทอรม์ินอล จาํกัด 

(มหาชน)) 
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 ดร.สุนีย ์ศรไชยธนะสุข 

อายุ : 59 ปี 

ประเภท : กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

 

 

การศึกษา 

- ปริญญาเอก สาขาการจดัการการสื่อสาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎี

บณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

- ปริญญาโท สาขาวิชาธรุกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ 

- ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพสอบบญัชีเลขท่ี 

3733 

- หลกัสตูรธรรมาภิบาลทางการแพทย ์สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู(ปธพ.รุน่

ท่ี 3) สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT รุน่ท่ี 

7) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐัรว่มเอกชน วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (วปอ. 2554) 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุน่ท่ี 11) 

- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรบันกับริหาร

ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.รุน่ท่ี 10) 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Strategic Board Master(SBM) 8/2020  

- Ethical Leadership Program(ELP) 16/2019  

- Strategic Board Master(SBM) 1/2017  

- Successful Formulation and Execution of Strategy(SFE) 

17/2013  

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

- Monitoring the Internal Audit Function(MIA) 2/2008  

- Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management(MIR) 3/2008  

- Chartered Director Program(CDC) 3/2008  

- Quality of Financial Reporting(QFR) 5/2007  

- Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow 

member) 

- Audit Committee Program(ACP) 5/2005  

- Director Certification Program(DCP) 53/2005  

- Director Accreditation Program(DAP) 28/2004  

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2560-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท 

บีกริม เพาเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

2559-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ บริษัท   นามยง เทอรม์ินลั จาํกดั 

(มหาชน) 

2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั 

2556-ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษัท เอเอ็มซี เมดิ

คอลเซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส ์(ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

 กรรมการร บริษัท เบลลคัค ์กรุ๊ป จาํกดั 

ประวัติการทํางาน 

2558-2560 ท่ีปรกึษาคณะอนกุรรมาธิการวิสามญั ดา้น

กายภาพ การใชพื้น้ท่ีและสิ่งแวดลอ้ม สภา

นิติบญัญัติแห่งชาติ 
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 นายยงยศ ปาละนิติเสนา 

อายุ : 73 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหาร 

              กรรมการบริหารความเสี่ยง  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 4 มกราคม 2548 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

 

 

การศึกษา 

- ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  Central State University, Oklahoma USA. 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Director Accreditation Program 42/2005 

 

ตําแหน่งงานในปัจจุบัน 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภทัรเฮา้ส ์แอนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ประวัติการทํางาน 

2557-2563 ท่ีปรกึษา บริษัท SATAKE INTERNATIONAL BANGKOK จาํกดั 

2555-2560 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการ บริษัท สหไทย เทอรม์ินอล จาํกัด 
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 นายวิบูลย ์รัศมีไพศาล 

อายุ : 59 ปี 

ประเภท : กรรมการทีไ่ม่มีเป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

วันทีไ่ด้รับการแตง่ตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 2 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 0.001 

 

 

การศึกษา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program 28/2004  

- Directors Certification Program 147/2011  

- Role of the Compensation Committee 13/2011  

- Monitoring Fraud Risk Management 8/2012  

- Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012  

- Monitoring the Internal Audit Function 13/2012 

- Monitoring system of Internal Control and Risk 

Management 13/2012 

- Audit Committee Program 41/2012  

- Anti-Corruption for Executive Program 13/2014  

- Role of the Chairman Program 35/2014 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (สถาบนัอื่น ๆ ) 

- Techsauce Global Summit 2019 

- Exponential Manufacturing Thailand 2019 

- Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage 

- The Impact of Financial Reporting Standards : Financial 

Instruments 

- TFRS 16 : Lease 

- Transfer Pricing Act 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2558-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ก.ค.2563-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอรต์ 

จาํกดั (มหาชน) 

2552-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บริษัท เอลเทคพาว

เวอร ์จาํกดั 

2535-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท 

สาํนกังาน วรชัญไ์พศาล จาํกัด 

 

ประวัติการทาํงาน 

2561-ก.ค.2563 กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอรต์ จาํกดั 

2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร ์จาํกดั 
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 นายกิจจา สมัญญาหรัิญ 

อายุ : 63 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหาร 

  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2551 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

 

 

การศึกษา 

- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program(DAP) 112/2014 

- Company Secretary Program(CSP) 10/2005 

 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2556-ปัจจบุนั :   กรรมการ บริษัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ จาํกดั 

2556-ปัจจบุนั :   กรรมการ บริษัท เอ็นพี สมยุพอรต์ จาํกดั 

 

ประวัติการทาํงาน 

2563             :   ท่ีปรกึษา บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

2559 - 2562  :   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหารองคก์ร บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2562  :   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายทรพัยากรบคุคลองคก์ร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป 
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 นายณัฐพงษ ์รัตนสุวรรณทว ี

อายุ :  39 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

               กรรมการบริหาร 

               รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ :  21 ธันวาคม 2558 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

บุตรชายของนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทว ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 4,741,302 หุน้  หรือคดิเป็นร้อยละ 

0.44 

 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program(DAP) 132/2016 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน 

2561-ปัจจบุนั : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด 

 : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว 

จาํกดั 

มี.ค.2563-ปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 

ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุป๊ 

- บริษัท เคมีคลัสแ์อนด ์อาโรเมติก 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี แคริเออรจ์าํกดั 

- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 

- บริษัท พีเคอาร ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท ซีนา ออฟชอร ์ จาํกดั 

- บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ด๊อค

ยารด์ จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

- บริษัท ลิควิดแกส๊ ซพัพลาย 

จาํกดั 

- บริษัท อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล ์

แอนด ์แก๊ส ซพัพลายจาํกดั) 

- บริษัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี สริภทัรจาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ 

จาํกดั 

- บริษทั เอ็นพี สมยุพอรต์ 

จาํกดั 

 

-  

 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน (ตอ่) 

2561-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท คอสตอล 

พอรต์ ลิง้ค ์จาํกดั 

2557-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท พอรท์ โอ

เปอเรชั่น แอนด ์เซอรวิ์ส 

ประวัติการทาํงาน 

2558-ก.ค.2561 กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน ์

เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

2557-2560 กรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน 

จาํกดั 
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 นางบงกช รุ่งกรไพศาล 

อายุ : 58 ปี 

ประเภท : กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

ตาํแหน่ง : กรรมการ 

              กรรมการบริหาร 

              รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านกิจการองคก์ร) 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : จาํนวน 2 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 0.001 

 

 

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร (IOD) 

- Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004 

- Company Secretary Program 74/2016 

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

2547-ปัจจบุนั : กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร 

บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด   

 : กรรมการ บรษัิท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั    

2563-ปัจจบุนั : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์ร บริษัท เอ็น โฮ

ลดิง้ จาํกดั               

ตาํแหน่งงานปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจบุนั :  กรรมการ บริษัท คอนซลัติง้ บาย เคพี 

จาํกดั 

 :  กรรมการ บริษัท ดี เมดดิคอล อินสตรู

เมนท ์จาํกดั 

 :  กรรมการ บริษัท ไทยเฮิรบ์ เรสซีพี 

จาํกดั 

 : กรรมการ บริษัท เบ็ทเทอร ์เอิรธ์ จาํกดั 

ประวัติการทาํงาน 

2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร ์จาํกัด 

 

2549-ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 

2535-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท สาํนกังานวรชัญไ์พศาล จาํกดั 

ปัจจบุนั : กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป 

- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท สตราทีจิค พอรท์ ลงิค ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั 

- บริษัท พีเคอาร ์โลจิสติคส ์จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั 

- บริษัท ซีนา ออฟชอร ์ จาํกดั 

- บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล ด๊อค

ยารด์ จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จาํกดั 

- บริษัท อีสเทอร่ี มอลล ์จาํกดั 

(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล ์แอนด ์

แก๊ส ซพัพลายจาํกดั) 

- บริษัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั 

- บริษัท เอส ซี สิรภทัรจาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี สงขลาพอรต์ 

จาํกดั 

- บริษัท เอ็นพี สมยุพอรต์ จาํกดั 
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ข้ข้ขอ้มลูทั่วไปอมลูทั่วไปอมลูทั่วไป   
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ข้อมูลท่ัวไป 

 

        ชื่อบรษิัท : บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

        ชื่อภาษาองักฤษ : NFC Public Company Limited 

        ชื่อย่อ : NFC 

        เลขทะเบียนบรษิัท 

        ประเภทหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

: 

: 

0107538000495  (เดิม บมจ.572) 

หุน้สามญั 1,087,833,056 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท  

        ทนุจดทะเบียน  : 897,462,271.50 บาท 

        ทนุชาํระแลว้ : 815,874,792.00 บาท 

        ประเภทธุรกจิ : 1. การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์  

2. การใหบ้รกิาร 

        ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ ณ ปัจจบุนั 

         

: เลขท่ี 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์ 

(บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260 

โทร.(02) 348-0580 โทรสาร (02) 348-0579 

Website: www.nfc.co.th 

        ท่ีตัง้โรงงาน และคลงัสินคา้ : 

 

: 

1. เลขท่ี 2 นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ถนนไอ-สอง  ตาํบลมาบตาพดุ       

อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150 

2. เลขท่ี 9/25 หมูท่ี่ 4 ตาํบลบงึยี่โถ อาํเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130 

 : 3. เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2  ถนนสรุาษฎร-์ปากนํา้ ตาํบลบางกุง้                             

อาํเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 84000 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เลขท่ี  93  ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

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

        ผูส้อบบญัชี : นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3759 

นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์          ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5113 

นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 7305 

นางสาวนงลกัษณ ์พฒันบณัฑติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4713 

นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5897 

  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

เลขท่ี 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั 

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

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

 

http://www.nfc.co.th/
http://www.karinaudit.co.th/
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นโนโนโยบายและยบายและยบายและ   

ภาพรวมในการประภาพรวมในการประภาพรวมในการประกอบกอบกอบกิกิกิจการจการจการ   
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นโยบายและภาพรวมในการประกอบกิจการ 

บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในการจําหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั และการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารคลงัสินคา้ การใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสแ์ละ

คลงัสินคา้เหลว การใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

บริษัทเริ่มก่อตัง้ครัง้แรกใช้ชื่อว่า บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกัด เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2525 (ภายใตโ้ครงการปุ๋ ย

แห่งชาติของทางภาครฐับาล) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนเพ่ือทาํการผลิตปุ๋ ยเชิงประกอบ เพ่ือทดแทน

การนาํเขา้ปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ มีท่ีตัง้ของโครงการอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจงัหวดัระยอง และมีทนุจดทะเบียน

เริ่มแรกจาํนวน 50 ลา้นบาท และไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 

ต่อมาปี 2536 บริษัทไดเ้ริ่มจาํหน่ายปุ๋ ยเขา้สู่ตลาดโดยการนาํเขา้ปุ๋ ยเคมีสาํเร็จรูปมาจาํหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ “ปุ๋ ยแห่งชาติ” เพ่ือเป็นการสรา้งฐานการตลาดในระยะแรกก่อนท่ีบริษัทจะทาํการผลิตและจาํหน่ายจากโรงงานของ

บริษัท บริษัทไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 2,250 ลา้นบาท เป็น 4,000 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

เมื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม 2538 โดยใชช้ื่อว่า บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน) และหลกัทรพัยข์องบริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ตัง้แต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2539 

ปี 2538 บรษิัทไดเ้ริ่มก่อสรา้งโรงงานและมีกาํหนดการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดือนเมษายน 2540  แต่ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง

ล่าชา้ ไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามกาํหนดสัญญา ประกอบกับรฐับาลประกาศลดค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานก่อใหเ้กิดผลขาดทนุในการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าซึ่งเป็นปัญหากบั

ทุกประเทศทั่วโลกนับแต่ปี 2541 บริษัทจึงไดป้ระสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง เป็นผลทาํใหบ้ริษัทมีฐานะ

การเงินตามงบการเงินประจาํปี 2545 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ปรากฏส่วนของผู้

ถือหุน้มีค่าตํ่ากว่าศูนย ์จึงเขา้ข่ายเหตุแห่งการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ จนกระทั่งตอ้งเขา้สู่

กระบวนการฟ้ืนฟกูิจการของศาลลม้ละลายกลางในปี 2546 

ปี 2547 บริษัทไดด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งทนุและปรบัโครงสรา้งหนีต้ามท่ีกาํหนดในแผนฟ้ืนฟูกิจการ โดยในแผน

ฟ้ืนฟูกิจการมีการเพ่ิมทุนจากผูร้ว่มทุนใหม่ จาํนวน 10 ราย เป็นเงิน 1,838 ลา้นบาท ซึ่งนายณัฐภพ รตันสวุรรณทวี เป็นหน่ึง

ในผูร้ว่มทนุรายใหม่ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งทนุและโครงสรา้งหนี ้ส่งผลใหก้ารฟ้ืนฟกูิจการเป็นผลสาํเรจ็ในเดือนกนัยายน 

2547 นอกจากนี ้บรษิัทไดเ้ปล่ียนชื่อจาก “บรษิัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บรษิทั ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

ปี 2548 บรษิัทประสบปัญหาเคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตปุ๋ ยเคมีชาํรุดทรุดโทรมมาก ผลิตสินคา้ออกมามีคณุภาพไม่สมํ่าเสมอ 

ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนซ่อมแซมเคร่ืองจกัรหลัก ทาํใหบ้ริษัทตอ้งหยุดผลิตปุ๋ ยเคมีจากเคร่ืองจักรหลักเป็นการ

ชั่วคราวในช่วงตน้ปี 2549 ทาํใหบ้ริษัทมีฐานะการเงินตามงบการเงินประจาํปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี 

ปรากฏส่วนของผูถื้อหุน้มีค่าตํ่ากว่าศนูย ์และผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท เป็นเวลาติดต่อกนัตัง้แต่ปี 

2550 จนถึงปี  2557 

ปี 2551 บริษัทไดย้ื่นคาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลลม้ละลายกลาง เน่ืองจากประสบปัญหาจากสภาพโรงงานท่ีชาํรุด

ทรุดโทรม และมีการประเมินทรพัยสิ์นใหม่ ซึ่งพบว่าราคาประเมินสทุธิตํ่ากว่ามลูค่าทางบญัชี บรษิัทจึงตอ้งบนัทึกผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์น ส่งผลใหบ้ริษัทมีหนีสิ้นมากกว่าทรพัยสิ์น และปี 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีคาํสั่งใหฟ้ื้นฟู

กิจการของบรษิัท และแต่งตัง้บรษิัทเป็นผูท้าํแผนฟ้ืนฟกูิจการ อย่างไรก็ตาม เจา้หนีร้ายหน่ึงของบริษัทไดย้ื่นคดัคา้นการฟ้ืนฟู
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กิจการของบริษัทต่อศาลลม้ละลายลาง ซึ่งศาลลม้ละลายกลางพิจารณาแลว้มีคาํสั่งยกคาํรอ้ง เจา้หนีร้ายดังกล่าวจึงได้

อทุธรณค์าํสั่งยกคาํรอ้งดงักล่าวตอ่ศาลฎีกา  

ทัง้นี ้บรษิัทไดด้าํเนินการต่างๆ เพ่ือใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทออกจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมดไป 

และบริษัทมีคุณสมบตัิตามเกณฑก์ารขอพน้เหตุเพิกถอน โดยในปี 2553 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟู

กิจการ และแต่งตัง้บรษิัทเป็นผูบ้ริหารแผน โดยบริษัทไดม้ีการปรบัโครงสรา้งทุนดว้ยการลดมลูค่าท่ีตราไวจ้าก 1 บาทต่อหุน้ 

เหลือ 0.16 บาทต่อหุน้ และชาํระหนีบ้างส่วนดว้ยการแปลงหนีเ้ป็นทุนกับเจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการใหก้ับเจา้หนีก้ลุ่มต่างๆ 

ดงัท่ีกาํหนดในแผน  

อย่างไรก็ดี ในปี 2558  ศาลฎีกาได้มีคาํพิพากษายกคาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทตามท่ีเจ้าหนีไ้ดย้ื่นคาํรอ้ง

คดัคา้นการฟ้ืนฟกูิจการของบรษิัท ทัง้นี ้คาํพิพากษายกคาํรอ้งขอฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวจะไม่กระทบถึงความสมบูรณข์องการ

ใดๆ ท่ีเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยห์รือบริษัทในฐานะผูบ้รหิารแผนไดท้าํไปก่อนศาลฎีกามีคาํสั่งดงักล่าว ต่อมาบรษิัทไดข้ายหุน้

เพ่ิมทนุใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด จาํนวน 2,125 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.16 บาท รวมเป็นมลูค่าเสนอขายหุน้สามญั

ของบริษัททั้งสิน้ 340 ลา้นบาท ใหแ้ก่ บริษัท อินเตอร ์สเปค โกลบอล จาํกัด และนายพิทยากร เนาถาวร ซึ่งเป็นบุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) ทาํใหท้นุชาํระแลว้ของบรษิัทเปล่ียนเป็น 1,076.89 ลา้นบาท โดยบรษิทันาํเงินจากการขายหุน้

เพ่ิมทุนดงักล่าวมาชาํระหนีใ้หก้ับเจา้หนีต้ามแผนแบบเบ็ดเสร็จคราวเดียวใหแ้ก่เจา้หนี ้พรอ้มเงื่อนไขการไดร้บัการปลดหนี้

ส่วนท่ีเหลือจาํนวนประมาณ 190.18 ลา้นบาท 

ปี 2559 บริษัทไดข้ยายธุรกิจการนาํเขา้และจดัจาํหน่ายแอมโมเนีย เพ่ือใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ขัน้ปลายอย่างครบวงจร 

โดยการซือ้และรบัโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท เคมีคลัส ์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกัด (“C&A”) บรษิัทไดอ้อกหุน้

เพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด เพ่ือชําระเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรบัโอนกิจการบางส่วนแก่ C&A และจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุชาํระแลว้เพ่ิมเติม 282.90 ลา้นบาท ทาํใหท้นุชาํระแลว้เปล่ียนเป็น 1,359.79 ลา้นบาท ทัง้นี ้ในปัจจบุนั C&A 

ไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการทาํธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจจัดจาํหน่ายสินค้า

เคมีภณัฑป์ระเภทแอมโมเนีย และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแนวทางการเลิกกิจการ  

นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุน้ของบรษิัท จากเดิมหุน้ละ 0.16 บาท 

เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท โดยการปรบัเปล่ียนจาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 8,498.70 ลา้นหุน้ เป็น 2,719.58 

ลา้นหุน้ 

ปี 2560 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุน้ของบริษัท จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็น

มลูค่าหุน้ละ 1.25 บาท โดยการปรบัเปล่ียนจาํนวนหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้จาก 2,719.58 ลา้นหุน้ เป็น 1,087.83 ลา้น

หุน้ต่อมาบรษิัทไดล้ดทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัท จาํนวน 543.29 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนและ

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ใหม่จาํนวน 815.87 

ลา้นบาท โดยการลดมลูค่าหุ้น จากเดิมหุน้ละ 1.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่ง

บรษิัทยงัคงมีหุน้จดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 1,087.83 ลา้นหุน้ 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปล่ียนชื่อจาก “บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)”  

และเปล่ียนตราประทบัของบรษิัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิปัจจบุนั 

ปี 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) อนุญาตใหบ้ริษัทพน้เหตอุาจถกูเพิกถอนและใหห้ลกัทรพัย ์NFC 

กลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใตก้ลุ่มอตุสาหกรรมสินคา้อตุสาหกรรม หมวดปิ

โตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ตัง้แต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 และกาํหนดเงื่อนไขหา้มขายหลกัทรพัย ์(Silent Period)รวมถึงจาํนวน
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หลกัทรพัยเ์พ่ิมทนุของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงานของบรษิัท (Strategic Shareholders) จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวน

หุ้นสามัญรวม 598.31 ล้านหุ้น หรือ รอ้ยละ 55 ของทุนชําระแล้วในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยสามารถขายไดร้อ้ยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรพัยท่ี์หา้มขาย เมื่อครบกาํหนด 6 เดือน     

บริษัทไดจ้ัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ในเดือนสิงหาคม 2561 คือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ประกอบกิจการบริการ

คลงัสินคา้เหลว  และ บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด ประกอบกิจการใหบ้ริการคลังสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ โดยบริษัท 

เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 99.97 และมีทนุจดทะเบียนบรษิัทละ 1,000,000 บาท 

เดือนพฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 ไดม้ีมติอนุมตัิการซือ้หุน้สามญัทั้งหมดของบริษัท 

เอส ซี แคริเออร ์จาํกัด (“SCC”)  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุอันตราย ในกลุ่มปิโตรเลียมและ

เคมีภัณฑ ์เพ่ือเป็ฯการเพ่ิมประสิทธิประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของธุรกิจจาํหน่ายเคมีภณัฑ์ เสริมสรา้งรายไดแ้ละผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ สรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บรษิัทฯ จากการลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผูน้าํดา้นการขนส่งสินคา้เคมีภณัฑแ์ละ

วตัถอุนัตราย สรา้งโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และสรา้งโอกาสในการ

เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจิสติกสท่ี์ครบวงจร โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 81,587,479.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

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

108,783,306หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั ของ

บริษัท ครัง้ท่ี 1 (NFC-W1) ในเดือนธันวาคม 2561 จาํนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10:1 มีอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีออกใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ  

ปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซือ้ขายหุ้นทั้งหมดในSCC เน่ืองจากการ

ดาํเนินการต่างๆ เพ่ือใหเ้งื่อนไขบังคับก่อนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือ้ขายหุน้ยังไม่แลว้เสร็จครบถว้น ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข

บงัคบัก่อนท่ีเป็นหนา้ท่ีในส่วนของผูข้ายทัง้สองรายในเร่ืองการไดร้บัความยินยอมจากเจา้หนีส้ถาบนัการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ี

สาํคญัดว้ย อยา่งไรก็ดี ในเวลาต่อมาไดเ้กดิเหตกุารณใ์นทางลบอย่างมนียัสาํคญัต่อ SCC ซึ่งก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการ

ประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากขอ้กฎหมายท่ีมีแนวปฏิบตัิไม่ชดัเจน และมีการเปล่ียนแนวปฏิบตัิของเจา้หนา้ท่ี โดยยงั

ไม่มีขอ้สรุปท่ีปลอดภยั จึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัต่อรายไดแ้ละการประกอบกจิการของ SCC  คณะกรรมการบรษิัท

จึงไดพิ้จารณารวมทัง้ไดป้รกึษากบัท่ีปรกึษากฎหมายของบรษิัทแลว้ เห็นว่าเหตุการณใ์นทางลบอย่างมีนยัสาํคญัท่ีเกิดขึน้ต่อ 

SCC ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบริษัท หากบริษัทเขา้ทาํรายการซือ้ขายหุน้

ทัง้หมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนมุตักิารบอกเลิกสญัญาซือ้ขายหุน้ทัง้หมดใน SCC 

เดือนมถินุายน 2562 ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทถือ

หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการคลงันํา้มันเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-

สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือให้บริการคลังเก็บสินคา้เหลว

สาํหรบัการจัดเก็บนํา้มันและใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสใ์นการขนส่งนํา้มันผ่านทางระบบท่อขนส่ง และในเดือนเดียวกันนี ้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระค่าหุน้เต็มมลูค่าในบรษิัท เอ็นเอฟซทีี จาํกัด จาํนวน 

325  ลา้นบาท เพ่ือรองรบัโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง 

เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทนุ จาํนวน 325 ลา้นบาทใหก้ับบรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั และบริษัท 

เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุ จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียน
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ใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 3,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือ

รองรบัการเพ่ิมทนุจากบรษิัท 

เดือนกรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดล้งนามสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เพ่ือประกอบกิจการคลังนํา้มันเชือ้เพลิงสาํหรบัใหบ้ริการกับ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด ตามสัญญา

บรกิาร Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสญัญาบรกิาร 12+5 ปี 

เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ไดล้งนามสัญญาก่อสรา้งโครงการคลังนํา้มันเชือ้เพลิง (EPC 

Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบริษัทรายหน่ึงเพ่ือให้เป็นผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จดาํเนินการก่อสรา้ง

โครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง โดยมีกาํหนดการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดดาํเนินการภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2564 

เดือนตุลาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี

บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้ง

และระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มนั ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง เพ่ือใหบ้รกิารกับ

ลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้รกิารพืน้ท่ีหลงัท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและ

ติดตัง้/ลานรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก และในเดือนเดียวกันนี ้

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนในบรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั จาํนวน 195 ลา้นบาท เพ่ือ

รองรบัโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยก

ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั 

เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จํากัด ได้ลงนามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 1 จาํนวนประมาณ 50-1-44 ไร ่เพ่ือใหบ้ริการกบัลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ท่ีหลงัท่าเทียบ

เรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง 

โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก 

เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ เพ่ือคืนสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนใหก้บัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาํนวนประมาณ 30 ไร ่

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางบรหิารจดัการท่าเทียบเรือสาธารณะ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

เดือนธันวาคม 2563 บรษิัทไดช้าํระเงินคา่หุน้เพ่ิมทนุบางส่วนในบรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั จาํนวนรวม 117 ลา้น

บาท เพ่ือใชใ้นโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/

ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั สาํหรบัค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือบรษิัทจะชาํระเพ่ิมเติมตามความจาํเป็นของ

โครงการต่อไป 
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วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิคมและแผนธุรกจิ  

วิสัยทัศน ์: 

 ดาํเนินธุรกิจเชิงบูรณาการดา้นการผลิต ซือ้มาขายไป และใหบ้ริการจดัเก็บเคมีภณัฑ ์อย่างครบวงจร ใน

ภมูิภาคอาเซียนท่ีมีผลกาํไรอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ :  

 เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเน่ือง และยั่งยืน เพ่ือบรรลซุึง่วิสยัทศัน ์

 ดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ไดผ้ลตอบแทนการลงทนุท่ีดี 

 พฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง ใหท้ดัเทียมกบัอาเซียน 

 ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ค่านิยม : 

 ดาํเนินธุรกจิใหบ้รรลวุิสยัทศันแ์ละพนัธกิจบนพืน้ฐานความพึงพอใจและผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีส่วนได้

เสียดว้ยการปฏิบตัิงาน 

 ใหบ้รรลเุป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวอย่างแน่วแน่ 

 ดว้ยมาตรฐานทางจรยิธรรม คณุธรรม และวิชาชีพ 

 ดว้ยความมั่นใจ กลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ ทาํงานเป็นทีม 

 ดว้ยการสนบัสนนุใหท้รพัยากรบคุคลใชศ้กัยภาพเต็มขดีความสามารถ 

 ดว้ยความเอือ้อาทรต่อพนกังานและสงัคม 

แผนธุรกิจ :  

 การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์: ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และ กรดกาํมะถนั 

 การใหบ้ริการ : ไดแ้ก่ บริการคลังสินคา้ บริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคา้เหลว และบริการท่า

เทียบเรือ 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง โครงสรา้งการถือหุน้ 

การจดัการและการประกอบธรุกิจ ดงันี ้

• วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 เพ่ิมทุนใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวน 282.90 ลา้นบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ

จาํนวน 1,768.11 ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาทต่อหุน้ พรอ้มทัง้อนุมตัิการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหก้ับ

บริษัท เคมีคัลส ์แอนด ์อาโรเมติก (ประเทศไทย) จาํกัด (“C&A”) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการซือ้และรบัโอน

กิจการบางส่วนจาก C&A ในการประกอบธุรกจิการจดัจาํหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

 เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 0.16 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
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• วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษัทซือ้และรับโอนกิจการ (บางส่วน ) ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจการจัด

จาํหน่ายแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์าก C&A  

• วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 บรษิัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 1,768.11 ลา้นหุน้ ในราคาท่ีตราไว ้0.16 บาท

ต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 282.90 ลา้นบาท และ ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้เป็น จาํนวน 

1,359.79 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 8,498.70 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.16 บาท 

• วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 บริษัทไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 0.16 บาท เป็นมูลค่า

หุน้ละ 0.50 บาท ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิม 8,498.70 ลา้นหุน้ เป็น 2,719.58 ลา้นหุน้ 

• วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 การทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ของคุณณฐัภพ รตันสวุรรณทวี และ C&A 

ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดสิ้น้สดุลง หลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการซือ้มีจาํนวนรวมทัง้สิน้ 2.73  ลา้นหุน้  

• วนัท่ี 28  มิถนุายน 2560 บรษิัท ไดเ้ปล่ียนชื่อจาก “บริษัท ปุ๋ ยเอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)” เป็น “บรษิัท เอ็นเอฟซี 

จาํกัด (มหาชน)”  และเปล่ียนตราประทับของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับธุรกิจปัจจุบัน และไดจ้ดทะเบียน

เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุน้ของบรษิัท จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นมลูค่าหุน้ละ 1.25 บาท  

• วนัท่ี 6 กนัยายน 2560 บรษิัทไดล้ดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัท จาํนวน 543.92 ลา้น

บาท จากทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนชาํระแลว้เดิมจาํนวน 1,359.79 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนและทนุ

จดทะเบียนชาํระแลว้ใหม่จาํนวน 815.87 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุน้ จากเดิมหุน้ละ 1.25 บาท เป็นหุน้ละ 

0.75 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัท  

• วนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทส่งหนงัสือการขอใหห้ลกัทรพัยข์องบริษัทเขา้สู่ช่วงดาํเนินการใหม้ีคุณสมบตัิเพ่ือ

กลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทส่งหนงัสือการขอพน้เหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรพัย ์และกลบัซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Resume Trading) ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนุญาตให้บริษัทพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้

หลักทรัพย์ NFC กลับเข้าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ภายใต้กลุ่ม

อุตสาหกรรมสินคา้อุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 และกาํหนด

เงื่อนไขห้ามขายหลักทรพัย ์(Silent Period)รวมถึงจาํนวนหลักทรัพยเ์พ่ิมทุนของผู้ถือหุน้ท่ีมีส่วนร่วมในการ

บรหิารงานของบรษิัท (Strategic Shareholders) จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนหุน้สามญัรวม 598.31 ลา้นหุน้ หรือ 

รอ้ยละ 55 ของทุนชาํระแลว้ในขณะนั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตัง้แต่วันท่ีซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท โดย

สามารถขายไดร้อ้ยละ 25 ของจาํนวนหลกัทรพัยท่ี์หา้มขาย เมื่อครบกาํหนด 6 เดือน     

• วนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 บรษิัทไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อย 2 บริษัท คือ บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ประกอบกิจการบริการ

คลงัสินคา้เหลว  และ บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 

โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) เขา้ถือหุน้สดัส่วนรอ้ยละ 99.97 และมีทนุจดทะเบียนบรษิัทละ 1,000,000 

บาท 

• วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 ไดม้ีมติอนุมัติการซือ้ขายหุน้สามัญของ

ทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร ์จํากัด (“SCC”)  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุ

อันตราย ในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เพ่ือเป็ฯการเพ่ิมประสิทธิประสิทธิภาพในการทาํกําไรของธุรกิจ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์เสริมสรา้งรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ สรา้งมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่บริษัทฯ จากการ

ลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผูน้าํดา้นการขนส่งสินคา้เคมีภณัฑแ์ละวตัถอุนัตราย สรา้งโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนท่ี
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เก่ียวขอ้ง กระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ และสรา้งโอกาสในการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นโลจิสติกสท่ี์ครบ

วงจร โดยเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยป์ระเภทท่ี 1 และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• วนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 บริษัทไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 81,587,479.50 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 815,874,792 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 897,462,271.50 บาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนใหม่จํานวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย

ใบสาํคญั แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั ของบรษิัท ครัง้ท่ี 1 (NFC-W1) จาํนวนไม่เกิน 108,783,306หน่วย ใหแ้ก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นี ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ3 ปี โดยใชสิ้ทธิปีละ 2 ครัง้ ในราคา

การใชสิ้ทธิ 6.50 บาท ต่อหุน้ 

• วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิการบอกเลิกสญัญาซือ้ขายหุน้ทัง้หมดในSCC 

เน่ืองจากการดาํเนินการต่างๆ เพ่ือใหเ้งื่อนไขบังคับก่อนตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซือ้ขายหุ้นยังไม่แลว้เสร็จ

ครบถว้น ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีเป็นหนา้ท่ีในส่วนของผูข้ายทัง้สองรายในเร่ืองการไดร้บัความยินยอมจาก

เจา้หนีส้ถาบันการเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีสาํคญัดว้ย อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาไดเ้กิดเหตุการณใ์นทางลบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อ SCC ซึ่งก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากขอ้กฎหมายท่ีมแีนว

ปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปล่ียนแนวปฏิบัติของเจา้หนา้ท่ี โดยยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีปลอดภัย จึงก่อใหเ้กิดความ

เส่ียงท่ีมีนยัสาํคัญต่อรายไดแ้ละการประกอบกิจการของ SCC  คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิ้จารณารวมทั้งได้

ปรึกษากับท่ีปรกึษากฎหมายของบริษัทแลว้ เห็นว่าเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสาํคัญท่ีเกิดขึน้ต่อ SCC 

ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SCC และมีผลกระทบต่อบรษิัท หากบริษัทเขา้ทาํรายการซือ้

ขายหุน้ทัง้หมดใน SCC ต่อไป จึงมีมติอนมุตัิการบอกเลิกสญัญาซือ้ขายหุน้ทัง้หมดใน SCC 

• วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี

บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรม

ทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

เพ่ือใหบ้ริการคลงัเก็บสินคา้เหลวสาํหรบัการจดัเก็บนํา้มนัและใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสใ์นการขนส่งนํา้มนัผ่าน

ทางระบบท่อขนส่ง 

• วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระค่าหุน้เต็ม

มลูค่าในบรษิัท เอ็นเอฟซทีี จาํกดั จาํนวน 325  ลา้นบาท เพ่ือรองรบัโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง  ซึ่งบรษิัท เอ็น

เอฟซีที จาํกดั ไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้แลว้ เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 

• วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2562 บรษิัทไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทนุ จาํนวน 325 ลา้นบาทใหก้บับรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 

• วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน 325 ลา้นบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ใหม่ จาํนวน 3,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุจากบรษิัท  

• วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด ได้ลงนามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือประกอบกิจการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิงสาํหรบัใหบ้รกิารกบั บรษิัท 

เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด ตามสัญญาบริการ Storage Facility Services Agreement ระยะเวลาสัญญา

บรกิาร 12+5 ปี 

• วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ไดล้งนามสญัญาก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง (EPC 

Contract for NFCT Fuel Tank Farm Project) กับบรษิัทรายหน่ึงเพ่ือใหเ้ป็นผูร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ดาํเนินการ
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ก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง โดยมีกาํหนดการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดดาํเนินการภายในวนัท่ี 1 

มิถนุายน 2564 

• วนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการ

ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั 

ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพุด 

อาํเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือให้บริการกับลูกค้าท่ีต้องการใช้บริการพื ้นท่ีหลังท่าเทียบเรือและ

ผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตัดแยก ชิน้ส่วนท่อ

ลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก  

• วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท เอ็นเอฟซี

ดับบลิว จํากัด จํานวน 195 ล้านบาท เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการ

ประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั 

• วนัท่ี 20 ตลุาคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน จาํนวน 195 ลา้นบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 196 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน

ใหม่ จาํนวน 1,950,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุจากบรษิัท  

• วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ไดล้งนามสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอตุสาหกรรม นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 1 จาํนวนประมาณ 50-1-44 ไร่ เพ่ือใหบ้รกิารกับลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้รกิารพืน้ท่ี

หลงัท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/

ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก 

• วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บรษิัทไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือคืนสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วนใหก้ับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จาํนวน

ประมาณ 30 ไร ่ซึ่งเป็นไปตามแนวทางบรหิารจดัการท่าเทียบเรือสาธารณะ นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

• วนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 บรษิัทไดช้าํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทนุงวดแรก ในบรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั จาํนวนรวม 78 

ลา้นบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 79 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการทาํโครงการ 

• วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 บริษัทไดช้าํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2 ในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด จาํนวนรวม 

39 ลา้นบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 118 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการทาํโครงการ 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บรษิัทมีบรษิัทย่อย จาํนวน 3 บรษิัท ไดแ้ก่ 

1.  บรษิทั ท่าเรือระยอง จาํกดั  ประกอบกิจการท่าเทียบเรือเดินทะเลและคลงัสินคา้  

2. บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั  ประกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้เหลว   

3. บรษิัท เอ็นเอฟซดีบับลิว จาํกดั  ประกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 
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โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ ดงันี ้

 

 

ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษัทมีผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ นายณัฐภพ รตันสวุรรณทวี  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของกลุ่มบรษิัท เอส ซี ซึ่งบรษิัทไดพ่ึ้งพาและทาํ

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับกลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ไดแ้สดงอา้งอิงจากรายงานขอ้มูลทางการเงินสาํหรบัปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ดงันี ้  

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ทา่เรือระยอง 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 

บริษทั เอส ซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริการคลงัก๊าซปิโตรเคมีเหลว มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เอน็ พี มารีน จาํกดั บริการท่าเทียบเรือจดัเก็บสินคา้บริการ

ขนส่งทางนํ้า 

มีผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
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ลัลลัักษณะกษณะกษณะการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจ   
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้  

หน่วย : ล้านบาท สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2561 

วันที ่31 ธันวาคม 

2562 

วันที ่31 ธันวาคม 

2563 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้จากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ 1,085.92 92.03 1,080.75 91.46 615.68 85.60 

แอมโมเนยี 565.60 52.08 408.61 37.63 271.85 44.15 

แอมโมเนยีมไฮดรอกไซด ์ 21.46 1.98 27.06 2.49 28.67 4.66 

กรดกาํมะถนั 498.86 45.94 645.08 59.40 315.16 51.19 

รายได้จากการให้บริการ 94.07 7.97 100.90 8.54 103.61 14.40 

การใหบ้ริการคลงัสนิคา้ 29.96              31.85 35.77      38.02 39.85 38.46 

การใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละคลงัสนิคา้เหลว 55.04    58.51 54.96 58.42 54.96 53.05 

การใหบ้ริการท่าเทยีบเรือ   9.07 9.64 10.17 10.81 8.80 8.49 

รวมรายได้ 1,179.99 100.00 1,181.65 100.00 719.29 100.00 

รายได้

อื่น 

      

รายไดยิ้ปซั่มสทุธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 7.02 49.17 18.39 67.34 0.06 0.37 

กลบัรายการค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร 0.60 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรพัยส์ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดจ้ากการยกหนีส้ินจากการฟ้องรอ้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 1.71  11.97 0.03 0.11 2.96 17.97 

รายไดจ้ากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 4.13 28.92 4.16 15.23 1.12 6.83 

รายไดจ้ากการเคลม 0.15 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายไดจ้ากการขายวสัดแุละอปุกรณ ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลบัรายการสาํรองสินคา้คงเหลือชาํรุดหรอื

ลา้สมยั 

0.67 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ 0.00 0.00 4.38 16.04 0.00 0.00 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (กลบัรายการ) 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72 59.03 

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ (เช่น ขายเศษซากวสัด)ุ 0.00 0.00 0.35 1.28 2.60 15.80 

รวมรายได้อื่น 14.28 100.00 27.31 100.00 16.46 100.00 
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ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการ    

ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทีมี่ผลต่อการดาํเนินงาน 

แอมโมเนีย 

ประเทศไทยไม่สามารถผลิตแอมโมเนียไดเ้อง จงึตอ้งนาํเขา้แอมโมเนียจากต่างประเทศทัง้หมด โดยผูน้าํเขา้จะตอ้งมี

ถังเก็บผลิตภัณฑ์และระบบลาํเลียงเป็นของตนเองหรือมีสัญญาเช่าถังจัดเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือจัดเก็บสินคา้ท่ีนาํเขา้ทางเรือ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่ีใชแ้อมโมเนียเป็นวตัถุดิบหลัก เช่น การผลิตคาโปรแลคตมั คิดเป็น 84% ของปริมาณ

นาํเขา้แอมโมเนีย ปรมิาณการนาํเขา้จะเพ่ิมขึน้หรือลดลงขึน้อยู่กบัสภาวะราคาและความตอ้งการคาโปรแลคตมัในตลาดโลก   

ส่วนท่ีเหลือเป็นการนาํเขา้เพ่ือนาํมาจาํหน่าย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตผงชูรส ผูผ้ลิตนํา้ยางขน้ อุตสาหกรรมหอ้งเย็น เป็นตน้ 

โดยเฉพาะผูผ้ลิตผงชูรสท่ีไดป้รบัลดปรมิาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตลดลง เน่ืองจากมีการปรบัปรุง

ระบบการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ในขณะท่ีสามารถลดปรมิาณการใชแ้อมโมเนียลงได ้ในขณะท่ีภาวะการแขง่ขนัเริ่มมี

ปรบัตวัเป็นตลาดท่ีมีความเสรีมากขึน้ ลูกคา้มีอาํนาจในการต่อรองมากขึน้ เพราะมีผูข้ายเพ่ิมขึน้และมีการแข่งขันทางดา้น

ราคา ส่งผลใหแ้นวโนม้ปรมิาณการจาํหน่ายสินคา้แอมโมเนียลดลงทัง้จากส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีลดลงและราคาจาํหน่ายท่ี

ลดลง  

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ 

สาํหรบัปรมิาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียมไฮดรอกไซดม์ีปริมาณคงเดิม ลกูคา้เนน้ราคาสินคา้เป็นปัจจยัหลกัใน

การซือ้ ส่งผลใหบ้รษิัทใชก้ลยทุธทางดา้นราคาเพ่ือรกัษาฐานลกูคา้และส่วนแบ่งทางการตลาด ในอนาคตอาจมปีรมิาณความ

ตอ้งการเพ่ิมขึน้เน่ืองจากมีโรงงานสรา้งใหม่เกิดขึน้และบางแห่งมีการเปล่ียนแปลงสารเคมีในกระบวนการผลิต 

กรดกาํมะถัน  

 บรษิัทจาํหน่ายกรดกาํมะถนัใหก้ับตวัแทนจาํหน่าย 2 รายใหญ่ เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ในปีท่ีผ่านมาการจําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้ามีปริมาณเพ่ิมขึน้ อันเน่ืองมาจากปริมาณการจําหน่ายสินค้าออกไปยัง

ต่างประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ 

ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 ราคากรดกาํมะถันในตลาดโลกปรบัลดลงอย่างต่อเน่ือง สืบเน่ืองจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีกระทบต่อกลไกการตลาดทัง้หมด ปรมิาณกรดกาํมะถนัในตลาดโลกเกดิภาวะ

ลน้ตลาด เป็นผลใหร้าคากรดกาํมะถนัลดตํ่าลงมากกว่าภาวะปกต ิโดยช่วงปลายปีราคากรดกาํมะถนัเริ่มปรบัตวัเพ่ิมสงูขึน้ 

  

การจาํหน่ายเคมีภัณฑ ์

 บรษิทัเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายเคมีภณัฑโ์ดยจดัเก็บไวท่ี้คลงัสินคา้เหลวของบรษิัทในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

เพ่ือจดัจาํหน่ายและกระจายสินคา้ใหก้บัลกูคา้ในประเทศ ปัจจบุนัเคมีภณัฑห์ลกัท่ีบรษิัทจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ แอมโมเนีย         

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

• แอมโมเนีย บริษัทนําเข้าแอมโมเนียจากประเทศมาเลเซีย เพ่ือจําหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสาํหรับ

อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมผลิตนํา้ยางขน้ อุตสาหกรรมความเย็น และอุตสาหกรรมผลิตสารเคม ี

โดยจาํหน่ายผ่านกลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และจาํหน่ายแก่กลุ่มลกูคา้ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End 

User) โดยตรง  

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์บรษิัททาํการผลิตท่ีโรงงานในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศ

สาํหรบัอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรมกาํจัดมลพิษ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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และชาวสวนยางพารา โดยจาํหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้ประเภทผู้คา้ส่ง (Trader) และจาํหน่ายแก่กลุ่มลูกค้า

ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) โดยตรง 

• กรดกาํมะถนั บรษิัทนาํเขา้กรดกาํมะถนัจากประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลี และประเทศสหรบัอาหรบั

เอมิเรตส ์เพ่ือจาํหน่ายใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ 

การให้บริการ 

• การใหบ้รกิารคลงัสินคา้ บริษัทใหบ้รกิารคลงัสินคา้ สาํหรบัผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการใชพื้น้ท่ีสาํหรบักองเกบ็วตัถดุิบ และ

สินค้าสาํเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิก้า เป็นต้น  เพ่ือการนําเข้าและ/หรือส่งออก หรือจาํหน่าย โดยมีพืน้ท่ี

คลังสินคา้ให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจัดเก็บสินคา้ (Open Yard) ไดแ้ก่ 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ ์เป็นตน้ 

• การให้บริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคา้เหลว  บรษิัทให้บริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังเก็บสินคา้เหลวสาํหรบั

จัดเก็บแอมโมเนีย และกรดกาํมะถัน ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการจัดเก็บสินคา้เหลว และใหบ้ริการในการ

บรหิารจดัการสินคา้คงคลงัใหม้ปีรมิาณเพียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงใหบ้รกิารขนถ่ายสินคา้เหลว เพ่ือ

ขนส่งทางรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทมีระบบการให้บริการคลังสินค้าเหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น 

คลงัสินคา้สาํหรบัแอมโมเนีย และกรดกาํมะถนั ขนาดความจ ุ21,835 ตนั และ 35,000 ตนั ตามลาํดบั  

• การใหบ้ริการท่าเทียบเรือ บริษัทใหบ้ริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ สาํหรบัสินคา้ของบรษิัท รวมถึงการใหบ้ริการท่า

เทียบเรือแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินคา้ประเภทเทกอง สินคา้เหลว สามารถ

รองรบัเรือสินคา้ขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยตอ้งไดร้บัอนุญาตจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (“กนอ.”)  เป็นครัง้คราว เช่น เหล็กรีดเย็นชนิดมว้น เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น เหล็กโครงสรา้ง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็น

ตน้ รวมถึงการใหบ้รกิารจอดเรือ และใหบ้รกิารสาธารณปูโภคต่างๆ 

 

การตลาดและการแขง่ขนั  

ก. กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

1. การจาํหน่ายเคมีภัณฑ ์ 

ปัจจุบันบริษัทจาํหน่ายเคมีภัณฑ์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถัน ซึ่งมีฐาน

ลกูคา้ จาํนวนทัง้สิน้ 53 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ ดงันี ้

• กลุ่มลกูคา้แอมโมเนีย  

ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย  ทัง้สิน้ 271.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 44.15 ของรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีลูกคา้จาํนวน 37 ราย ประกอบดว้ยกลุ่มลกูคา้ประเภทผู้คา้ส่ง (Trader) และกลุ่มลูกคา้

ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) ซึ่งสามารถแบ่งสดัส่วนรายไดต้ามกลุ่มอตุสาหกรรมไดด้งันี ้ 

 

  กลุ่มอตุสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. อตุสาหกรรมผลิตผงชรูส 136.64 50.26 

2. อตุสาหกรรมนํา้ยางขน้ 107.45 39.53 

3. อตุสาหกรรมความเยน็ 22.48 8.27 
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4. อตุสาหกรรมผลิตสารเคม ี 2.59 0.95 

5. อ่ืน ๆ  2.69 0.99 

รวม 271.85 100.00 
 
โดยมีลูกคา้รายใหญ่ คือ บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จาํกัด คิดเป็นรอ้ยละ 47.49 ของรายได้จากการจาํหน่าย

แอมโมเนีย 

• กลุ่มลกูคา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนียไฮดรอกไซด ์ ทัง้สิน้ 28.67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.66 ของรายได้

จากการจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีลกูคา้จาํนวน 14 ราย  ประกอบดว้ยกลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่ม

ลกูคา้ประเภทผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) ซึ่งสามารถแบ่งสดัส่วนรายไดต้ามกลุม่อตุสาหกรรมไดด้งันี ้

  กลุ่มอตุสาหกรรม รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. อตุสาหกรรมโรงไฟฟ้า/โรงแยกก๊าซ 8.33 29.05 

2. อตุสาหกรรมกาํจดัมลพิษ 14.56 50.78 

3. อตุสาหกรรมยาง 0.54 1.88 

4. ชาวสาวยางพารา 0.38 1.34 

5. อตุสาหกรรมอ่ืน 4.86 16.95 

รวม 28.67 100.00 
 
โดยมีลกูคา้รายใหญ่ คือ บรษิัท เอเชี่ยนไซเอนติฟิค จาํกดั คิดเป็นรอ้ยละ 27.84 ของรายไดจ้ากการจาํหน่าย 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์  

• กลุ่มลกูคา้กรดกาํมะถนั 

ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกรดกาํมะถัน  ทัง้สิน้ 315.16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.19 ของรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีลกูคา้ประเภทคา้ส่ง (Trader) จาํนวน 2 ราย  ประกอบดว้ย 

  ลูกค้า รายได้ (ล้าน

บาท) 

สัดส่วน (%) 

1. บรษิัท ศกัดิ์ศรีอตุสาหกรรม จาํกดั 286.03 90.76 

2. บรษิัท ซูมิโตโม คอรป์อเรชั่น ไทยแลนด ์จาํกดั 29.13 9.24 

รวม 315.16 100.00 

2. การให้บริการ 

ในปี 2563 บรษิัทใหบ้รกิารกบักลุ่มลกูคา้ ดงันี ้

• กลุ่มลกูคา้ธุรกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้  

ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการคลังสินคา้ ทั้งสิน้ 39.85 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.46 ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ โดยมีลกูคา้จาํนวน 16 ราย  ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ท่ีอยู่ในเขตอตุสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลกูคา้รายใหญ่ คือ 

บรษิัท จีซี โลจิสติกส ์โซลชูั่นส ์จาํกดั คิดเป็นรอ้ยละ 56.44 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารคลงัสินคา้ 

• กลุ่มลกูคา้ธุรกิจการใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว 
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ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว ทัง้สิน้ 54.96 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.05 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ โดยมีลกูคา้จาํนวน 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้กรดกาํมะถันท่ีเป็นลกูคา้ โดยมีลกูคา้รายใหญ่ 

คือ  บรษิัท ศกัดิ์ศรีอตุสาหกรรม จาํกดั คิดเป็นรอ้ยละ 81.88 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว 

• กลุม่ลกูคา้ธุรกิจการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ  

ในปี 2563 มีรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ ทั้งสิน้ 8.80 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.49 ของรายไดจ้ากการ

ใหบ้ริการ โดยมีลกูคา้จาํนวน 43 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ท่ีอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีลกูคา้รายใหญ่ คือ 

บรษิัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั  คิดเป็นรอ้ยละ 81.33 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ 

 

ข. ช่องทางการจาํหน่าย 

1.การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

• การจาํหน่ายแอมโมเนีย 

ในปี 2563 มีลกูคา้จาํนวน 37 ราย โดยไดจ้าํหน่ายผ่านกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) ซึ่ง

แบ่งสดัส่วนรายไดต้ามกลุ่มลกูคา้ไดด้งันี ้ 

กลุม่ลกูค้า รายได้ (ล้าน

บาท) 

สัดส่วน (%) 

1. กลุม่ผูค้า้ส่ง (Trader) 157.78 58.04 

2. กลุ่มผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) 114.07 41.96 

รวม 271.85 100.00 

การจาํหน่ายผ่านกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) จาํนวน 9 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 58.04 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายแอมโมเนีย 

บรษิทัไดร้ว่มวางแผนความตอ้งการใชแ้อมโมเนียกบัคู่คา้ล่วงหนา้เป็นรายปี และวางแผนการจดัส่งเป็นรายเดือน ส่วน

การจาํหน่ายกับกลุ่มผูใ้ชข้ั้นปลาย (End User) จาํนวน 28 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 41.96 ของรายไดจ้ากการจาํหน่าย

แอมโมเนีย บรษิัทจาํหน่ายแอมโมเนียใหแ้กล่กูคา้กลุ่มต่าง ๆ จดัส่งตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยบริษัทไดอ้าํนวย

ความสะดวกจดัหาและติดตัง้บรรจภุณัฑถ์งัจดัเก็บใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งสามารถสรา้งลกูคา้สมัพนัธท่ี์ดี ทาํใหล้กูคา้ใชบ้รกิาร

สินค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง (Customer Loyalty) โดยปัจจุบันบริษัทได้มีบรรจุภัณฑ์ถังจัดเก็บสํารองพรอ้ม

ใหบ้รกิารติดตัง้ถงัจดัเก็บใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้รายใหม่ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

• การจาํหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

ในปี 2563 มีลกูคา้จาํนวน 14 ราย โดยไดจ้าํหน่ายผ่านกลุ่มผูค้า้ส่ง (Trader) และกลุ่มผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) ซึ่ง

แบ่งสดัส่วนรายไดต้ามกลุ่มลกูคา้ไดด้งันี ้ 

กลุ่มลูกค้า รายได้ (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

1. กลุม่ผูค้า้ส่ง (Trader) 12.96 45.18 

2. กลุ่มผูใ้ชข้ัน้ปลาย (End User) 15.71 54.82 

รวม 28.67 100.00 
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โดยบริษัทจาํหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดใ์หต้ามความตอ้งการของลกูคา้ภายใตบ้รรจุภณัฑข์องลกูคา้ สาํหรบัการ

จาํหน่ายใหก้ับลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชข้ั้นปลาย (End User) บรษิัททาํการประมลูเพ่ือจัดส่งตามระยะเวลาสญัญาของ

ลกูคา้แต่ละรายโดยเฉล่ีย 1-2 ปี 

• การจาํหน่ายกรดกาํมะถนั  

บรษิัทจาํหน่ายใหก้บักลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Trader) ในประเทศ จาํนวน 2 ราย โดยมีการทาํสญัญากบัลกูคา้เป็น

รายปี   

2.การใหบ้ริการ 

การใหบ้รกิารคลงัสินคา้ และการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว มีการจดัทาํสญัญาตามระยะเวลาท่ีตกลงกับ

ลกูคา้ ในส่วนของการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ บริษัทใหบ้ริการแก่กลุ่มลกูคา้ท่ีอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่ง

เป็นสินคา้ประเภทเทกอง เช่น เหล็กรีดเย็นชนิดมว้น เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น เหล็กโครงสรา้ง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นตน้ ซึ่ง

บรษิัทมีทีมงานท่ีมีประสบการณแ์ละความชาํนาญในการใหบ้รกิารธุรกิจเก่ียวกบัท่าเทียบเรือ 

ค. การแข่งขัน     

1. การจาํหน่ายเคมีภัณฑ ์ 

• แอมโมเนีย 

เน่ืองจากตลาดแอมโมเนียในประเทศไทยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มท่ีมขีนาดเล็ก (Niche Market) และมีอตัราการขยายตวั

ในอัตราท่ีตํ่าทําให้ไม่คุ ้มค่าท่ีจะลงทุนสรา้งโรงงานผลิตแอมโมเนียในประเทศ จึงต้องนําเข้าแอมโมเนียจาก

ต่างประเทศทัง้หมด  

ในปี 2561-2563 ประเทศไทยนาํเขา้แอมโมเนียปริมาณ  481,642 ตัน 428,473 ตัน และ 350,196 ตัน ตามลาํดับ 

โดยส่วนใหญ่ เป็นการนําเข้าจากประเทศมาเลเซีย  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย   (ท่ีมา: 

www.customs.go.th) ทั้งนีแ้อมโมเนียส่วนใหญ่จะเป็นการนาํเขา้โดยผูป้ระกอบการท่ีใชแ้อมโมเนียในกระบวนการ

ผลิตของตนเอง เช่น การนาํเขา้เพ่ือประกอบการผลิตคาโปรแลคตมั   สารอะคริโลไนไตรล ์และสารเมทิลเมตะคริเลต 

และส่วนท่ีเหลือเป็นการนาํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุตสาหกรรมผงชู

รส อตุสาหกรรมนํา้ยางขน้    

ปัจจุบันมีผูน้าํเขา้แอมโมเนียเพ่ือจาํหน่ายรายใหญ่เพียง 3 ราย โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 30 

ของมลูค่าตลาดรวม เน่ืองจากบรษิัทมีคลงัสินคา้เหลวท่ีใชใ้นการเก็บแอมโมเนียขนาดใหญ่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตา

พดุ ขนาดบรรจรุวม 21,570 ตนั รวมทัง้มีความพรอ้มของท่าเทียบเรือ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการนาํเขา้

สินคา้ดงักล่าว รวมทัง้ลกูคา้ส่วนใหญ่ของบรษิัทเป็นลกูคา้ท่ีมีความสมัพนัธม์านานกวา่ 10 ปี 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์หรือแอมโมเนียนํา้ เกิดจากการนาํแอมโมเนียซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิต มาทาํปฏิกิรยิา

กับนํ้า ซึ่งความเข้มข้นของแอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ะขึน้อยู่กับสัดส่วนของแอมโมเนียท่ีนํามาผสม โดยแอมโม 

เนียมไฮดรอกไซดน์าํไปใชใ้นอตุสาหกรรมส่ิงทอ เภสชักรรม กระดาษ ยาง สารซกัฟอก โรงแยกก๊าช โรงผลิตไฟฟ้า การ

ยอ้มสี และสารทาํความสะอาด เป็นตน้ แอมโมเนียมไฮดรอกไซดท่ี์ใชใ้นประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศ

จากแอมโมเนียท่ีนาํเขา้ สาํหรบัการนาํเขา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดจ์ากต่างประเทศโดยตรง มีปริมาณไม่มาก พบว่า

ในปี 2561-2563 ประเทศไทยนาํเขา้แอมโมเนียมไฮดรอกไซดป์รมิาณ 119 ตนั 117 ตนั และ 309 ตนั ตามลาํดบั ส่วน
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ให ญ่ เป็ น ก ารนํา เข้าจากป ระเท ศ จีน  คิ ด เป็ น ป ระม าณ ร้อยละ  62 ของป ริม าณ นํา เข้าทั้ งห ม ด  ( ท่ี ม า : 

www.customs.go.th)   

เน่ืองจากบริษัทมีการนาํเขา้แอมโมเนียมาเพ่ือจาํหน่าย จึงมีวตัถุดิบตัง้ตน้ท่ีใชเ้พ่ือการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

รวมทั้งยังสามารถผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ไดต้ามความเขม้ขน้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ บริษัทจึงสามารถขยายฐาน

ลกูคา้ในธรุกิจดงักล่าว โดยในปี 2563 บรษิัทมีการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ปรมิาณ 5,809 ตนั  

• กรดกาํมะถนั 

กรดกาํมะถนัเป็นวตัถดุิบพืน้ฐานสาํหรบัอตุสาหกรรมพืน้ฐานหลายประเภท เช่น ปุ๋ ย  แบตเตอร่ี ส่ิงทอ สี เยื่อกระดาษ 

สารสม้ ยาง เป็นตน้ ในประเทศไทยมีการผลิตกรดกาํมะถันไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ จึงตอ้ง

พ่ึงพาการนาํเขา้กรดกาํมะถนัจากตา่งประเทศ 

สาํหรบักรดกาํมะถนัท่ีใชใ้นประเทศไทย มีการผลิตจากทัง้ภายในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศ ในปี 2561-2563 

ประเทศไทยนาํเขา้กรดกาํมะถันปริมาณ   790,735  ตัน, 693,245 ตัน และ 652,842 ตัน ตามลาํดับ ส่วนใหญ่เป็น

การนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศฟิลิปปินส ์(ท่ีมา: www.customs.go.th)   

ในปี 2563 บรษิทันาํเขา้กรดกาํมะถนั คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 52 ของปรมิาณการนาํเขา้ทัง้หมด   

ปัจจบุนัมีผูน้าํเขา้กรดกาํมะถนัมาจาํหน่ายรายใหญ่ 4 ราย โดยบรษิัทมีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 55 ของมลูค่าตลาด

รวม เน่ืองจากบริษัทมีคลงัสินคา้เหลวท่ีใชใ้นการเก็บกรดกาํมะถันขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ขนาด

บรรจุรวม 35,000 ตัน รวมทั้งมีท่าเทียบเรือท่ีรองรบัเรือสินคา้ขนาดใหญ่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการ

นาํเขา้สินคา้ดงักล่าว รวมทัง้ลกูคา้ของบรษิัทเป็นลกูคา้ท่ีมีความสมัพนัธม์านานกว่า 10 ปี 

2. การใหบ้ริการ 

• การใหบ้รกิารคลงัสินคา้ 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลใหภ้าวะ

เศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกจะเขา้สู่การชะลอตัว ธุรกิจหลายแห่งประสบปัญหาทางธุรกิจ แต่ตลาด

คลังสินค้าท่ีจัดเก็บสินค้าบางประเภทยังคงมีแนวโน้มท่ีเติบโต ซึ่งปัจจัยจากบางธุรกิจในช่วง COVID-19 ท่ีกลับ

ขยายตวั โดยเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจอุปกรณท์างการแพทย ์ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม อย่างไรก็ตามการเติบโต

ของธุรกิจคลังสินคา้ขึน้อยู่กับภาวะธุรกิจหรือกิจกรรมการผลิตและการคา้ ซึ่งมักเป็นไปตามทิศทางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศ ซึ่งการคา้ระหว่างประเทศของไทย ในปี 2563 มลูค่าการนาํเขา้และส่งออกมีมลูค่า

ลดลง ทัง้นี ้Economic Intelligence Center : EIC โดย SCB ไดค้าดการณแ์นวโนม้การส่งออกของไทย ว่าจะกลบัมา

ขยายตวัไดท่ี้ประมาณ 4-5% และจากการคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกของ IMF พบว่ามีเพียงประเทศจีนท่ีมีแนวโนม้ฟ้ืน

ตวัไดเ้รว็กว่า นอกนัน้ส่วนใหญ่ (ซึ่งเป็นคู่คา้ไทย) มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ (ท่ีมา: www.scbeic.com) แมว้่าบรษิัท

ตอ้งเผชิญกับความทา้ทายจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 แตบ่รษิัทยงัสามารถรกัษาฐานกลุ่มลกูคา้เดิมไวไ้ด ้ผล

ตอบรบัท่ีไดจ้ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณไ์ว ้ทาํใหบ้รษิัทไดร้บัผลกระทบนอ้ย  

 

ดว้ยความตอ้งการพืน้ท่ีคลังสินคา้สาํหรับภาคอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินคา้เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา้ของตนเองกันมากขึน้ สามารถทาํใหป้ระหยัดพืน้ท่ีคลังสินคา้ลงได้อีกและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า ทาํให้ผู้ประกอบคลังสินค้าต้องแข่งขันกันสูงขึน้ ทั้งในด้านราคาบริการและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อย่างก็ตามไรดว้ยศักยภาพทาํเลคลังสินคา้บริษัท ตัง้อยู่ในทาํเลท่ีมีโอกาสเติบโต
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ต่อเน่ืองและน่าลงทนุ เป็นจดุท่ีมีกิจกรรมการผลิต การขนถ่ายสินคา้ และตามเสน้ทางขนส่งท่ีสามารถเป็นจดุกระจาย

สินคา้ไปยงัภมูิภาคต่างๆ หรือต่างประเทศได ้รวมทัง้จงัหวดัชายแดนท่ีบรเิวณจดุผ่านแดนเชื่อมกบัประเทศเพ่ือนบา้น  

• การใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกส ์และคลงัสินคา้เหลว และการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ 

กนอ. เป็นผูบ้รหิารและควบคมุดแูลท่าเทียบเรือชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในเขตอตุสาหกรรมมาบตาพดุทัง้ 12 แห่ง 

ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือหลักในการให้บริการขนถ่ายสินคา้ ทั้งวัตถุดิบ และสินคา้สาํเร็จรูป ให้กับโรงงานทั้งในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด และเขตอุตสาหกรรม อ่ืน ๆ ในบริเวณใกลเ้คียง โดยแบ่งการบรหิารจดัการท่าเทียบเรือ 12 

แห่ง ออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปนี ้

1. ท่าเทียบเรือสาธารณะ (Public Terminal - PT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือท่ีไม่จาํกัดจาํนวนผูท่ี้ใชบ้ริการท่าเทียบเรือ

ประเภทนี ้กนอ.ลงทุนก่อสรา้งส่ิงอาํนวยความสะดวกพืน้ฐานให้ทั้งท่าเทียบเรือโกดังสินคา้พืน้ท่ีหนา้ท่าและ

อปุกรณห์นา้ท่า ประกอบดว้ย  

1.1. ท่าเทียบเรือทั่วไป (General Cargo Berth) : บรษิัท ไทยพรอสเพอรติี ้เทอมินอล จาํกดั (TPT) ไดร้บัสิทธ์ิใน

การบรหิารท่าเทียบเรือ 

1.2. ท่าเทียบเรือสินคา้เหลว (Liquid Cargo Berth) : บริษัท ไทยแทงคเ์ทอรม์ินัล จาํกัด (TTT)  ไดร้บัสิทธ์ิใน

การบรหิารท่าเทียบเรือ 

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

2. ท่าเทียบเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Terminal - DT) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือท่ีลงทุนและก่อสรา้งโดยเอกชน และ

จาํกัดผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ เฉพาะใหก้ลุ่มของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ผูใ้หบ้ริการท่าเทียบเรือสามารถขอ

ใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการอ่ืนไดเ้ป็นครัง้คราวโดยตอ้งไดร้บัอนญุาตจาก กนอ. ซึ่งมีจาํนวนทัง้สิน้ 9 แห่ง (รวมท่า

เทียบเรือของบรษิัท)  

ดว้ยทาํเลท่ีตัง้ของบรษิัทอนัมีความไดเ้ปรียบทางดา้นยทุธศาสตรใ์นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ซึ่งเป็นฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑท่ี์สาํคญัของประเทศ รวมทั้งบรษิัทมีท่าเทียบเรือท่ีสามารถรองรบัเรือสินคา้ขนาดใหญ่ 

(Panamax) และมีพืน้ท่ีหลงัท่าเทียบเรือ พรอ้มท่ีจะพัฒนาเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมศกัยภาพการใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้ จึงมี

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการเสนอบริการต่างๆ เช่น บริการดา้นโลจิสติกส ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

โดยเฉพาะลกูคา้ท่ีนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ นอกจากนี ้ยงัมีเสน้ทางรถไฟติดพืน้ท่ีของบรษิัทท่ีจะสามารถพฒันาเชื่อมต่อทางรถไฟ

สายหลกั (สถานีมาบตาพดุ) ซึ่งจะช่วยเสรมิความสามารถในการแข่งขนัไดใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

 

การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ     

      1. การจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ 

• แอมโมเนีย 

ในปี 2563 บริษัทนําเข้าแอมโมเนียจากผู้ขายในต่างประเทศ 1 ราย คือ กลุ่มบริษัท Petronas ประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งผู้ขายเป็นตัวแทนท่ีอยู่ในประเทศ โดยนําเขา้จากประเทศมาเลเซีย คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

ปรมิาณนาํเขา้ทั้งหมดทั้งนี ้บริษัทมีใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตรายแอมโมเนียจากแหล่งผูผ้ลิตต่าง ๆ สาํรอง

รวมจาํนวน 8 แหล่งผลิต ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพ่ือประกอบกิจการแบ่งบรรจุแอมโมเนีย รวมถึง

ใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เป็นตน้ 

• แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์

บรษิัททาํการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซดท่ี์โรงงานรงัสิต จงัหวดัปทุมธานี โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานเพ่ือประกอบกิจการบรรจุแอมโมเนีย ผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซดร์อ้ยละ 27, รอ้ยละ 25, รอ้ยละ 20 

และรอ้ยละ 19 ตามนํา้หนกั รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจะ

ทาํการผลิตใหต้ามความตอ้งการของลกูคา้ภายใตบ้รรจภุณัฑข์องลกูคา้ 

• กรดกาํมะถนั  

บริษัทนาํเขา้กรดกาํมะถันจากผู้ขายในต่างประเทศ 4 ราย ไดแ้ก่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลี 

ประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ซึ่งส่วนใหญ่ทาํสัญญาเป็นรายปี โดยนาํเขา้จากประเทศ

ญ่ีปุ่ น คิดเป็นรอ้ยละ 48.54 ของปริมาณนําเข้าทั้งหมด โดยบริษัทมีใบอนุญาตนาํเข้าวัตถุอันตราย กรด

กาํมะถนัจากแหล่งผูผ้ลิตต่าง ๆ สาํรองรวมจาํนวน 18 แหล่งผลิต 

     2. การให้บริการ  

สาํหรบัการใหบ้รกิารคลงัสินคา้ การใหบ้รกิารโลจิสติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว รวมถึงการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ เป็น

การใหบ้รกิารซึ่งอยู่บนพืน้ท่ีของบริษัท 468 ไร่ 1 งาน 8.76 ตารางวา ตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม 

นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยสญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจะหมดอายลุงในปี 2565  แต่ทัง้นีใ้นสญัญาเช่าระบเุป็น

คาํมั่นว่าหากบริษัทประสงคจ์ะเช่าท่ีดินจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณอ์ักษรให ้กนอ. และ กนอ. จะ

พิจารณาใหเ้ช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกาศกาํหนด นอกจากนีบ้ริษัทยังมี

สญัญาร่วมดาํเนินงานเพ่ือการพัฒนาพืน้ท่ีก่อสรา้งท่าเทียบเรือ กับ กนอ. โดยมีพืน้ท่ีหนา้ท่ายาวประมาณ 265 

เมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจะสิน้สดุในปี 2569 และก่อนครบกาํหนดเวลาดังกล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ปี บริษัทมี

สิทธิยื่นคาํขอต่อ กนอ. เพ่ือขอให ้กนอ. พิจารณาต่อระยะเวลาการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีพัฒนาและท่าเทียบเรือ

ดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทและ กนอ. จะไดต้กลงในรายละเอียดของระยะเวลาและการใหผ้ลประโยชนต์อบแทนการใช้

ประโยชนด์งักล่าวในลาํดบัถดัไป 
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แผนการลงทุนในอนาคต 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในช่วงตน้ปี 2563 ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่การระบาดระลอกใหม่ในประเทศท่ีผูต้ิดเชือ้เพ่ิมขึน้อย่างมากและ

มีความรุนแรงมากขึน้ จะยงัคงทาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทยมีแนวโนม้ชะลอตวัและตํ่ากว่าระดบัศกัยภาพต่อไปอีกได ้ส่งผล

กระทบต่อภาคประชาชนและทกุภาคธุรกิจซึ่งประสบปัญหาสถาพคล่องและการชาํระหนี ้รวมทัง้เงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ ทาํให้

บริษัทตอ้งปรบัแผนการดาํเนินงานตลอดเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือใหผ่้านช่วงวิกฤตนีไ้ปได ้การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็น

เงื่อนไขท่ีสาํคญัต่อการวางแผนการลงทนุในอนาคตและการปรบัแผนธุรกิจ ซึ่งบรษิัทจะตอ้งจดัเตรียมมาตรการสาํคญัและกล

ยทุธใ์นการดาํเนินงาน/แผนการลงทนุในอนาคต ท่ีจะสามารถใหผ้ลตอบแทนท่ียั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการบรหิารดา้นความ

เส่ียงทางการเงินและสภาพคล่อง 

ในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทไดด้าํเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวในการพฒันาธุรกิจท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเพ่ิม

มลูค่าของกิจการใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง ลงทุนในโครงการใหม่ท่ีสรา้งคณุค่าใหก้ับองคก์ร เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้

และเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทไดพิ้จารณาสดัส่วนการลงทุนบนพืน้ฐานของหลกัการการเติบโต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ความสามารถในการทาํกาํไร และสถานะทางการเงินของบริษัท ก่อนการ

ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนจะต้องไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั (“NFCT”) ซึ่ง

เป็นบรษิัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ลงทุนในโครงการคลงัสินคา้นํา้มนัเชือ้เพลิง (“โครงการ”) ซึ่งตัง้อยู่

บนพืน้ท่ีเช่าท่ีดินตามสญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือใหบ้รกิาร

คลงัเก็บสินคา้เหลวสาํหรบัการจดัเก็บนํา้มนัและใหบ้รกิารดา้นโลจิสติกสใ์นการขนส่งนํา้มนัผ่านทางระบบท่อขนส่งแก่ บรษิัท 

เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด รวมเป็นระยะเวลา 17 ปี โดยจะสรา้งผลตอบแทนท่ีแน่นอนและยั่งยืนตลอดระยะเวลาโครงการ 

ปัจจบุนัโครงการอยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้โดยสิน้ปี 2563 มีความคืบหนา้ไปกว่ารอ้ยละ 70  

และคาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 นี ้

นอกจากนี ้ในปี 2563 บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

100 ได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ (Steel 

Fabrication and Modularization) และผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํ้ามัน (De-

Commissioning) (“โครงการฯ”) บนพืน้ท่ีเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะเวลาเช่า 30 ปี เพ่ือใหบ้ริการกับลกูคา้ท่ีตอ้งการใชพื้น้ท่ีหลงัท่าเทียบเรือและผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบ

ท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการใช้

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด โดยมีอัตราผลตอบแทนโครงการ (Project IRR) ตลอดระยะเวลาโครงการท่ี

เหมาะสมเท่ากับรอ้ยละ 21.04 ต่อปี ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 3.27 ปี ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการพฒันาปรบัปรุงพืน้ท่ี คาดว่าจะสามารถเริ่มดาํเนินการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 เป็นตน้ไป  

อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทนุของบรษิัทยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดงันัน้

บริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ การ

ประกอบธุรกิจ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือใหก้ารขยายการลงทุนใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าท่ีสดุ บนพืน้ฐานเกิดความ

เส่ียงท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการความเส่ียง  
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเสี่ยงจากข้อจาํกดัของสัญญาเช่าทีด่ินระยะยาว 

บริษัทไดเ้ช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)  เพ่ือประกอบ

กิจการผลิตปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blending Fertilizer) ท่ีไม่มีกระบวนการทางเคมี แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และการซือ้มา

ขายไป ปุ๋ ยเคมีทุกชนิด ยิปซั่ม แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถัน หรือธุรกิจอ่ืนท่ีไดร้บัความยินยอมจาก 

กนอ. ซึ่งสญัญาเช่าพืน้ท่ีดงักล่าวจะหมดอายลุงในปี พ.ศ. 2565  โดยในสญัญาเช่าระบเุป็นคาํมั่นวา่หากบรษิทัประสงคจ์ะเชา่

ท่ีดินจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้กนอ. และ กนอ. จะพิจารณาใหเ้ช่าต่อไปอีก 20 ปี ตามอตัราค่าเช่า

และเงื่อนไขท่ี กนอ. ไดป้ระกาศกาํหนด บรษิัทจึงมีเพียงความเส่ียงเฉพาะเร่ืองอตัราค่าเช่าใหม่ท่ีอาจจะมผีลกระทบต่อตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายภายหลงัปี 2565 เป็นตน้ไป  

ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบสาํคัญหรือเคมีภัณฑผั์นแปรไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลก 

บริษัทดาํเนินธุรกิจนาํเขา้เคมีภัณฑ์ต่างๆ มาขายใหก้ับลูกคา้ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายในประเทศ โดยวัตถุดิบ

สาํคญัหรือเคมีภณัฑม์ีลกัษณะเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) ท่ีมีความผนัผวนไปตามราคาซือ้ขายในตลาดโลกในแต่ละ

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน  อันเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ปัจจุบนัราคาซือ้ขายวตัถุดิบ

สาํคญัหรือเคมีภณัฑใ์นตลาดโลกมีความผนัผวนและเคล่ือนไหวเรว็ บรษิัทจึงบรหิารความเส่ียงโดยการกาํหนดโครงสรา้งราคา

เสนอขายจากตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงบริหารระดับสินคา้คงคลังใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ

ลกูคา้ในแตล่ะช่วงเวลา เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนดา้นราคา 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่  จํานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท อิวิคท์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นลูกค้าจากการจําหน่าย

แอมโมเนีย คิดเป็นรอ้ยละ 17.88  ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร และบรษิัท ศกัดิ์ศรีอตุสาหกรรม จาํกดั ซึ่งเป็นลกูคา้จาก

การจาํหน่ายกรดกาํมะถนั และใชบ้รกิารคลงัสินคา้เหลว คิดเป็นรอ้ยละ 39.62 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร ซึ่งลกูคา้ทัง้ 

2 ราย มีความสัมพนัธเ์ป็นคู่คา้ท่ีดีกับบรษิัทเกินกว่า 10 ปี โดยบริษัทไดส้รา้งความเชื่อมั่นและไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ 

ดว้ยการรว่มบรหิารการจดัการในรูปแบบ Supply Chain ตัง้แต่ขัน้ตอนเตรียมการสั่งซือ้ การบรหิารจดัการสินคา้คงคลงั และการ

ส่งมอบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นี ้บรษิัทยงัสามารถใหบ้รกิารจดัส่งสินคา้กบัลกูคา้ในกรณีเรง่ด่วนได ้ และมี

หน่วยงานซ่อมบาํรุงท่ีพรอ้มให้การบริการติดตัง้อุปกรณ์เพ่ิมเติม พรอ้มทั้งใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ หากมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับระบบจ่ายสินคา้ขดัขอ้ง   อย่างไรก็ตามในส่วนของลูกคา้รายใหญ่ของบริษัทเองก็มีนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงของตนเองเช่นกันโดยจะไม่มีนโยบายการสั่งซือ้จากผูจ้ัดจาํหน่ายเพียงรายเดียว เพ่ือป้องกันเหตุการณห์ยุดชะงักของ

กระบวนการผลิตจากการขาดแคลนวตัถดุิบ ดงันัน้โอกาสท่ีบรษิัทจะสญูเสียลกูคา้รายดงักล่าว จึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก  

ความเสี่ยงของการพึ่งพิง ผู้จดัจาํหน่าย (Vendor)  รายใหญ่ 

 บรษิัทลดความเส่ียงของการพ่ึงพิง ผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor)  รายใหญ่  โดยการจดัซือ้แอมโมเนียและกรดกาํมะถนัจากผู้

จาํหน่ายมากกว่า 1 ราย นอกจากนี ้ในปัจจบุนับรษิัทมใีบอนญุาตนาํเขา้วตัถอุนัตราย แอมโมเนียจากแหล่งผลิตต่างๆ สาํรอง

จาํนวน 8 แหล่งผลิตและใบอนุญาตนาํเขา้วตัถุอนัตราย กรดกาํมะถันจากแหล่งผลิตต่างๆ สาํรองจาํนวน 18 แหล่ง  พรอ้ม

นาํเขา้จากผูจ้ดัจาํหน่าย (Vendor) ใน Vendor list  ของบรษิัท  
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ความเสี่ยงจากการมีผู้นําเข้ารายใหม่เกดิขึน้ 

ปัจจุบันมีผู้นาํเขา้แอมโมเนียและกรดกาํมะถันมาเพ่ือจาํหน่ายจาํนวนนอ้ยราย เน่ืองจากผูน้าํเขา้ตอ้งมีความพรอ้ม

ทางดา้นสถานท่ีจัดเก็บ ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ และท่าเทียบเรือสาํหรบัสินคา้เหลวซึ่งตอ้งใช้ขนาดเงินลงทุนท่ีสูง และตลาด

เคมีภณัฑด์งักล่าวเป็นตลาดกึ่งผูกขาดของผูใ้ชน้อ้ยราย จึงไม่จูงใจในการเขา้มาของผูน้าํเขา้รายใหม่ ท่ีตอ้งมีความพรอ้มใน

ดา้นเงินลงทนุ ท่าเทียบเรือ ถงับรรจเุคมีภณัฑ ์ระบบการขนส่งสินคา้ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

และใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ นอกจากนี ้บริษัทไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการพฒันาการใหบ้ริการและสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ รวมถึงการติดตามขอ้มลูความเคล่ือนไหวทางการตลาด เพ่ือนาํมาปรบักลยทุธท์างการตลาด 

ความเสี่ยงในการขนส่งแอมโมเนียและกรดกาํมะถัน 

(ก) การขนส่งทางทะเล 

บริษัทมีการขนส่งทางทะเลโดยใชเ้รือบรรทุกสินคา้เหลวเป็นยานพาหนะในการขนส่ง ซึ่งเป็นการนาํแอมโมเนียและ

กรดกาํมะถนัท่ีไดจ้ากผูจ้ดัจาํหน่ายเขา้เก็บในถังบรรจุเคมภีณัฑท่ี์นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ซึ่งไดป้ฏิบตัิ

ตามมาตรฐานความปลอดภยัท่าเทียบเรือ   โดยทางบริษัทมีนโยบายในการร่วมคดัเลือกเรือบรรทกุสินคา้ท่ีมีมาตรฐาน

ความปลอดภยัและเหมาะสมต่อการขนถ่ายสินคา้เหลว รวมทัง้บรษิัทไดม้ีการจดัทาํประกนัภยัสินคา้ทางทะเลระหว่างการ

ขนส่งสินคา้  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะมีต่อบรษิัท 

(ข) การขนส่งทางบก 

บรษิัทมีนโยบายการว่าจา้งบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารขนส่งแอมโมเนีย ซึ่งตอ้งเป็นบรษิทัขนส่งท่ีไดร้บัใบอนญุาต

ใหเ้ป็นผูข้นส่งแอมโมเนียจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งแอมโมเนียไดร้บัอนญุาตและไดร้บัการ

ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและไดม้าตรฐานตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทัง้พนกังานขบัรถก็ไดร้บั

ใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือใหเ้กิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นในการขนส่งทางบก  

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีทีมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของบรษิัท และหากในระหว่างการ

ขนส่งเกิดเหตกุารณไ์ม่คาดคดิท่ีจะนาํมาซึ่งความสญูเสียและอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดาํเนินการของบรษิัทนัน้ 

บรษิัทสามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายตามท่ีเกิดขึน้จากบรษิัทผูข้นส่งดงักล่าวได ้

สาํหรบัการขนส่งกรดกาํมะถนั บรษิัทไม่ไดว้่าจา้งบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจรบับรกิารขนส่งกรดกาํมะถนั เน่ืองจากเงื่อนไข

ในการซือ้ขายกรดกาํมะถันในปัจจบุนั ลกูคา้จะตอ้งจดัหารถขนส่งกรดกาํมะถนัมารบัสินคา้ท่ีคลงัเก็บท่ีนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่มีความเส่ียงในการขนส่งกรดกาํมะถันทางบกแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม 

บรษิัทมีมาตรการในการกาํกบัขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้ ณ จดุรบัสินคา้ ตามนโยบายมาตรฐานความปลอดภยัของบรษิัท   

ความเสี่ยงของนโยบายภาครัฐ 

บริษัทมีท่าเทียบเรือ คลงัสินคา้และคลงัสินคา้เหลวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งการประกอบธุรกิจของบรษิัท

ไม่ก่อใหเ้กดิมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีแผนงานในการขยายธรุกิจท่ีอาจก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ อาจ

ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ ของพืน้ท่ีในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เวน้แต่จะ

ลงทนุซือ้โควตาการปล่อยมลพิษทางอากาศ นอกจากนี ้จากนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

ซึ่งจะมีโครงการพฒันาท่าเรือในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู่  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และจูงใจให้ผู้ประกอบการมาลงทุนในภาคตะวันออก รฐับาลอาจจะพิจารณาผ่อนปรน

มาตรการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมากขึน้ ซึ่งจะทาํให้บริษัทสามารถพัฒนา

โครงการบนพืน้ท่ีเช่าในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุไดห้ลากหลายขึน้ 
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ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม    

บริษัทดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสขุภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งหากเกิดอบุตัิเหตุ หรือความ

ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน อาจจะส่งผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย แผนการพฒันาธุรกิจต่างๆ ของบรษิัท รวมถงึภาพลกัษณข์องบรษิัท 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทไดก้าํหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และดาํเนินการอย่างเคร่งครดั รวมถึงการศึกษาและพัฒนาในการ

กาํหนดนโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การจดักิจกรรมเนน้การสรา้งวฒันธรรมในความปลอดภยั การ

ป้องกัน และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือใหเ้ขา้ใจการ

บรหิารจดัการดา้นความเส่ียง รวมถึงมาตรการป้องกนัเพ่ือควบคมุดา้นกระบวนการปฏิบตัิงานต่างๆ  

ความเสี่ยงด้านการเงนิ  

1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการนาํเขา้สินคา้ท่ีผูข้ายกาํหนดราคาซือ้

ขายเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐัเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ

ตน้ทนุสินคา้นาํเขา้ไม่สอดคลอ้งกับราคาขายสินคา้ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดย

การกาํหนดอัตราแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทต่อเงินสกุลดอลลารส์หรฐัไวอ้ย่างชัดเจนในการซือ้สินคา้มาขาย หรือทาํ

สัญญาซือ้อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้ากับธนาคารในช่วงท่ีเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนดงักล่าว รวมทัง้ทาํสญัญาซือ้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขการชาํระราคาค่าสินคา้ 

ในปี 2563 บรษิทัมีภาระท่ีตอ้งชาํระเงนิสกลุดอลลารส์หรฐัใหก้บัผูข้ายสินคา้ในตา่งประเทศ จาํนวนเงินประมาณ 

10 ลา้นดอลลารส์หรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนดงักล่าว โดยบรษิัทไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการจดัทาํสญัญา

ซือ้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัเงื่อนไขการชาํระราคาคา่สินคา้ 

2) ความเส่ียงจากการใหสิ้นเชื่อ 

 สิน้ปี 2563 บรษิัทมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 40.06 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 40.26 ของลกูหนีก้ารคา้ ซึ่ง

เป็นหนีร้ะหว่างดาํเนินคดีท่ีเกิดจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีท่ีเกิดก่อนปี 2549 จาํนวน 12.82 ลา้นบาท อย่างไร

ก็ตามในการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าท่ีเป็นเงินเชื่อจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก

คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท จึงมีความเส่ียงจากการใหสิ้นเชื่อดงักล่าวอยู่ในระดบัตํ่า นอกจากนีบ้ริษัทไดบ้ริหาร

ความเส่ียงโดยการใหสิ้นเชื่อระยะสัน้ หรือเรียกเก็บเงินค่าสินคา้และบรกิารล่วงหนา้จากลกูคา้ ทาํใหค้วามเส่ียงจาก

การใหสิ้นเชื่อลดลง  

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธรุกิจของบรษิัท จะตอ้งมีใบอนญุาตตา่งๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ

เช่น กรมวชิาการเกษตร กรมเจา้ท่า การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอตุสาหกรรม และกรมศลุกากร เป็นตน้ 

ซึ่งบริษัทไดม้ีการดาํเนินการกาํกับท่ีดีและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎระเบียบของทางราชการ รวมถึงใบอนุญาต

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั ทาํใหผู้บ้ริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อการไดร้บัการต่อ

อายใุบอนญุาตต่างๆ 
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 
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ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 897.46 ลา้นบาท และทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 815.87 ลา้น

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,087.83 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.75 บาทใชช้ื่อในการเสนอขายหลกัทรพัยว์่า “NFC” 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 

ชื่อ-นามสกุล จาํนวนหุน้ ร้อยละของทนุ

ชาํระแล้ว 

1. รวมกลุม่นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี  695,071,296 63.90 

นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี 690,329,994   

นายณฐัพงษ ์รตัสวุรรณทวี  4,741,302   

2. บรษิทั อินเตอร ์สเปค โกลบอล จาํกดั  176,000,000 16.18 

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

4. นายเอเซยี ภขุนัอนนัต ์  28,160,000 2.59 

5. นายปรชัญา เสรมิสขุสกลุชยั  23,880,000 2.20 

6. รวมครอบครวัองัศธรรมรตัน ์  10,741,561 0.99 

6.1   นายสิตมน องัศธรรมรตัน ์ 5,912,561   

6.2   นายอาชวีร ์องัศธรรมรตัน ์ 4,759,000   

6.3   นางสพุดี องัศธรรมรตัน ์ 70,000   

         ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ  67,980,199 6.25 

                   รวมผู้ถือหุ้น ทัง้สิน้  1,087,833,056 100.00 

หมายเหต:ุ บริษัทไม่มีขอ้ตกลงของผูถ้อืหุน้ใหญ่    

วนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 บรษิัทไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท จาํนวน 81,587,479.50 บาท เพ่ือรองรบัการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญ  แสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญ  ของบริษัท  ครั้งท่ี  1 (NFC-W1) จํานวนไม่ เกิน 

108,783,306 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญั

เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ (10 : 1) โดยไม่คิดมลูค่า ทั้งนี ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี สิน้สุดวนัท่ี 13 

ธันวาคม 2564 โดยใชสิ้ทธิปีละ 2 ครัง้ ในราคาการใชสิ้ทธิ 6.50 บาท ต่อหุน้ อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 

หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และได้มีการแจ้งปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 

เน่ืองจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบรษิัทอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2561 จาํนวน 0.043 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลรอ้ยละ 92.99 ของกาํไรต่อหุน้หลงัจากหกัสาํรองตาม

กฎหมาย ซึง่อตัราเงินปันผลดงักล่าวเขา้ข่ายเงื่อนไขขอ้ 6.5 การปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัทครัง้ท่ี 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “NFC-W1”) เมื่อบรษิัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ย

ละ 50 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ท่ีไดม้ีการตรวจสอบแลว้) หลงัจากหกัขาดทุนสะสม สาํรอง

ตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินไดจ้ากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ใน

ระหว่างอายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงตอ้งปรบัราคาใชสิ้ทธิ และอัตราการใชสิ้ทธิ ตามสตูรคาํนวณและ
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วิธีการท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าว เป็นราคาการใชสิ้ทธิ 6.48350 บาทต่อหน้ อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1.00255 หุน้ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยกาํหนดใหจ้่ายไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิภายหลงัจากการหกัภาษี

และทนุสาํรองต่างๆทัง้หมดของบริษัทตามท่ีกฎหมายและบรษิัทกาํหนด โดยอา้งอิงงบการเงินเฉพาะของบรษิัท อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตซึ่งบริษัทอาจ

กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัทมีความจาํเป็นอ่ืนใดท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิ

จาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบรษิัทต่อไป 
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โครงสรา้งการจดัการและการจดัการ 
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โครงสร้างการจัดการและการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมรีายละเอียดดงันี ้

    คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563) 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

1 พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์1 
ประธานกรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
8 8 

2 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
8 8 

3 นายศภุกจิ ดลุยพิชช ์1และ2 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 4 4 

4 นายยงยศ ปาละนิติเสนา 1 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร /              

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
8 5 

5 ดร.สนีุย ์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 8 6 

6 นายวบิลูย ์ รศัมีไพศาล กรรมการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 8 6 

7 นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการ / กรรมการบรหิาร 8 8 

8 นายกจิจา สมญัญาหิรญั 1 กรรมการ / กรรมการบรหิาร 8 8 

9 นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการ / กรรมการบรหิาร 8 8 

10 นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 8 8 

11 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8 6 

12 นางอารีย ์ เตมิวฒันาภกัด ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8 8 

หมายเหต:ุ 

1 กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 

2 นายศภุกิจ ดลุยพชิช์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  คือ นายณัฐภพ รตันสวุรรณทวี นายยงยศ 

ปาละนิติเสนา นางบงกช รุ่งกรไพศาล นายกิจจา สมญัญาหิรญั และนายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการสองในหา้คน

ลงลายมอืชื่อ และประทบัตราสาํคญัของบรษิัท   
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คณะกรรมการบริหาร 

ลาํดับ ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563) 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

1 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 5 5 

2 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา 1 กรรมการบรหิาร 5 3 

3 นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการบรหิาร 5 5 

4 นายกจิจา    สมญัญาหิรญั 1 กรรมการบรหิาร 5 5 

5 นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทวี กรรมการบรหิาร 5 5 

หมายเหต:ุ  1  กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  เมือ่วนัที ่29  เมษายน 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563) 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

1 นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 

2 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการตรวจสอบ 5 5 

3 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัด ี* กรรมการตรวจสอบ 5 5 

หมายเหต:ุ 

*  กรรมการตรวจสอบทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

( 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563) 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าประชุม 

1 พลเอกมนตรี   สงัขทรพัย ์1 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 5 5 

2 นายศภุกจิ ดลุยพิชช ์1และ2 กรรมการบรหิารความเส่ียง 3 3 

3 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา 1 กรรมการบรหิารความเส่ียง 5 3 

4 ดร. สนีุย ์ ศรไชยธนะสขุ  กรรมการบรหิารความเส่ียง 5 5 

5 นายวิบลูย ์ รศัมีไพศาล   กรรมการบรหิารความเส่ียง 5 4 

หมายเหต:ุ 

1 กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 

2 นายศภุกิจ ดลุยพชิช์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัมีผูบ้รหิารจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

ลาํดับ ชื่อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายณฐัภพ    รตันสวุรรณทว ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2 นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทว ี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ 

รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นพฒันาธุรกิจ) และ 

รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นปฏิบตัิการ) 

3 นางบงกช      รุง่กรไพศาล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นกิจการองคก์ร) 

4 นางสาวดจุเดือน  บญุซื่อ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) 

หมายเหต:ุ บริษัทไดมี้คาํสั่งเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูบ้ริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่17 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท  
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เลขานุการบริษทั 

  คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตัง้ให ้นายชยัยทุธ พรหมเกิด ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ: บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส มีความเหมาะสม

กบัความรบัผิดชอบและสามารถจงูใจใหก้รรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

ได ้โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม และเป็นอตัราเดียวกับในปีท่ีผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทได้

ใหค้วามเห็นชอบและไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ 

                                      ค่าตอบแทนกรรมการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดอืนธนัวาคม 2563         (หน่วย : บาท)                                         

 รายชื่อ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 2 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 3 

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 3 
รวม 4 

 

พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ 192,000 - - 60,000 252,000 

นายณฐัภพ รตันสวุรรณทว ี 156,000 192,000 - - 348,000 

นายศภุกจิ ดลุยพิชช ์1 80,000 - - 30,000   110,000 

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

ดร.สนีุย ์ ศรไชยธนะสขุ 120,000 - - 50,000  170,000 

นายวิบลูย ์ รศัมีไพศาล 120,000 - - 40,000  160,000 

นางบงกช รุง่กรไพศาล 120,000 120,000 - -  240,000 

นายกจิจา   สมญัญาหิรญั 120,000 120,000 - -  240,000 

นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทว ี 120,000 120,000 - -  240,000 

นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย ์ 120,000 - 60,000 -  180,000 

รศ.ดร.เสรี   วงษม์ณฑา 120,000 - 50,000 -  170,000 

นางอารีย ์ เตมิวฒันาภกัด ี 120,000 - 50,000 -  170,000 

รวม   1,508,000 672,000 160,000 210,000 2,550,000 

       หมายเหตุ  

1 นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 
2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราคงท่ีต่อเดือน 
3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท โดยได้รับในอัตราต่อคร้ังท่ีเข้าร่วม

ประชุม 
4 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทย่อย 

 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารไวอ้ย่างความเหมะสมกบัความรบัผิดชอบและ

สามารถจูงใจให้กรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสัน้และระยะยาวได  ้โดยเป็นไปตาม

หลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ

ดาํเนินงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2563 

ค่าตอบแทนในปี  2563  ผูบ้รหิารจาํนวน 5 ท่านไดค้่าตอบแทน รายละเอียดดงันี ้

 ปี 2562 ปี 2563 

 จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 1 
(ล้านบาท) 

จาํนวนราย 2 จาํนวนเงนิ 1 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 6 21.96 5 16.44 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  1.14  0.30 

เงินไดท่ี้จา่ยครัง้เดยีว  0.00  0.00 

เงินรายไดอ่ื้น  0.00  1.13 

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน (เกษียณอาย)ุ  0.00  2.42 

รวม  23.10  20.28 

หมายเหต ุ: 
1 ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนผู้บริหารจากบริษัทย่อย 
2 ผู้บริหารลาออกระหว่างปี 1 ท่าน 

 

บุคลากร  

 ระยะเวลาระหวา่ง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวน 103 คน 

(รวมเขา้ออกระหวา่งปี) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 54,914,709 บาท ซึ่งผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดือน, คา่ล่วงเวลา, ค่าเบีย้เลีย้งกะ, 

เงินสมทบ, กองทนุสาํรองเลีย้งชพี, เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

จาํนวนพนักงาน  :  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ลาํดบั สาํนักงาน 
จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1 กรุงเทพ 8 15 23 

2 โรงงานมาบตาพดุ จ.ระยอง 30 15 45 

3 หน่วยงานรงัสิต จ. ปทมุธานี 7 0 7 

รวม 45 30 75 

 ทัง้นีใ้นระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บรษิทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ และไม่มีสหภาพแรงงาน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

 บรษิทัตระหนกัดวี่าพนกังานคือทรพัยากรท่ีสาํคญัของบรษิัท เป็นจดุเริม่ตน้ของความรบัผิดชอบในวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ

ขององคก์ร บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเนน้การพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหเ้ป็นคนเก่งและคนดีภายใตก้รอบวฒันธรรมองคก์ร

เดียวกนั โดยบรษิัทใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่งกบัการบรหิารและพฒันาบคุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 

ความเป็นมืออาชีพ รวมถงึมีความสขุในการทาํงานและจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคม ผ่านระบบการบรหิารจดัการท่ีทนัสมยั, มี

ประสิทธิภาพ และโปรง่ใสเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 บรษิัทไดจ้ดัอบรมภายในองคก์รและส่งพนกังานไปอบรมภายนอกองคก์รอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ในดา้นความปลอดภยั  การ

เพ่ิมประสิทธิภาพ  การเพ่ิมทกัษะในงานวิชาชีพ  การเพ่ิมพูนความรู ้ความสามารถของตัวพนกังาน การดาํรงชีวิตอย่างมี

ความสุข รวมถึงไดจ้ดัระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสนัทนาการต่างๆ ภายในองคก์รเพ่ือเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างพนกังานกับผูบ้ริหาร นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัใหม้ีการดแูลพนกังานอย่างเสมอภาค การใหผ้ลตอบแทนกับสวสัดิการท่ี
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เหมาะสมและเป็นธรรม ใหค้วามมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังาน เพ่ือจูงใจและรกัษาใหพ้นกังานทาํงานกับ

บรษิทัในระยะยาว  โดยอา้งอิงจากวสิยัทศันข์องบรษิทั ดงัภาพนี ้
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การกาํกบัดแูลกิจการ 
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การกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายเกี่ยวกับการกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) มีเจตนารมณท่ี์จะส่งเสริมใหบ้ริษัท เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทัง้

ในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ และดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบอย่างมี

จรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบไดโ้ดยมุ่งมั่นสรา้งประโยชนส์ูงสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และคาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยืนรว่มกนั และสะทอ้นถึงภาพลกัษณท่ี์ดีของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ

กลุม่บรษิัท ทกุคนยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท จะยึดถือแนวปฏิบตัิท่ีเป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัการ

มาตรฐานสากลอนัไดแ้ก่ การคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั การใหค้วามสาํคญักบับทบาท

ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มุ่งมั่นท่ีจะนาํหลกัสาํคญัในการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้

เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ตลอดจนเครง่ครดัตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) คณะกรรมการบริษัท จะจดัใหม้ีโครงสรา้งการบรหิารท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร 

และผูถื้อหุน้ อย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานท่ีสาํคญั มีระบบ

การติดตาม / วดัผลการดาํเนินงาน และบรหิารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ และรบัผิดชอบต่อผลของ

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี   

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. นโยบายและการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท มีหน้าท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึง

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้

 ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาํเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ 

โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโนม้ในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบ ซึ่ง

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้ มีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

 ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

และไม่อา้งสิทธิความเป็นกรรมการ   ผูบ้รหิารของบรษิทั เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อองคก์ร 

2. นโยบายและการปฏิบตัิต่อพนกังาน 

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็น

นโยบายของบริษัท ท่ีจะใหก้ารปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันา

ศกัยภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บรษิัท ยึดแนวต่อไปนีเ้ป็นหลกัปฏิบตั ิ
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 จดัระบบการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

 จดัใหม้ีระบบการบรหิารบุคลากร ในเร่ืองการแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถึงระบบการใหร้างวลั และการลงโทษ

พนกังานท่ีชดัเจน มีการปฏิบตัิโดยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความ

เหมาะสมของพนกังานนัน้ ไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือ

ความไรส้มรรถภาพทางรา่งกาย 

 ใหค้วามสาํคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและ

สมํ่าเสมอ 

 รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังาน 

 ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 

 บริหารงาน โดยหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ท่ีการงาน

ของพนกังาน หรือคกุคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน 

 ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็น

มนษุย ์

 สรา้งความเขา้ใจใหพ้นกังานในเร่ืองจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนกังานสามารถปฏิบตัิได ้เพ่ือส่งเสรมิใหเ้กิด

พฤตกิรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถงึทัง้องคก์ร 

 เปิดโอกาสและช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองการทาํผิดกฎหมายขององคก์รต่อคณะกรรมการบรษิัทได ้

 เปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียน ในกรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกาํหนด 

3. นโยบายและการปฏิบตัิต่อลกูคา้ 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของความพอใจของลกูคา้ท่ีมีต่อความสาํเรจ็ของธุรกิจของบรษิัท จึงมีเจตจาํนงท่ีจะ

แสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ตลอดเวลา และไดก้าํหนดเป็น

นโยบายและขอ้ปฏิบตัไิวด้งัต่อไปนี ้

 ดาํเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัยส์จุริต ยุติธรรม และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณแ์ก่

ลกูคา้ 

 ผลิตสินคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ือง  

 กาํหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรบัไดข้องสินคา้และบรกิาร 

 เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงโดยคาํนึงถึง

ประโยชนส์าํหรบัลกูคา้ 

 ไม่ส่งมอบสินคา้และบริการใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งๆ ท่ีรูว้่าสินคา้และบริการนั้นๆ มีขอ้บกพร่องเสียหาย หรืออาจเกิด

อนัตรายต่อลกูคา้ได ้และไม่ปล่อยใหสิ้นคา้หรือบรกิารท่ีมีคณุภาพตํ่ากวา่ระดบัท่ีกาํหนดตกถงึมือลกูคา้ 

 จดัใหม้ีระบบและกระบวนการท่ีใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกับสินคา้และบริการ และดาํเนินการอย่างดี

ท่ีสดุ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการตอบสนองผลอย่างรวดเรว็ 

 รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งเครง่ครดั รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากลกูคา้หรือ

ผูม้ีอาํนาจของบรษิทัก่อน เวน้แต่ขอ้มลูท่ีตอ้งเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

รวมถึงไม่นาํขอ้มลูมาใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมชิอบ 
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 หาทางลดตน้ทุนการผลิต โดยรกัษามาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ เพ่ือสามารถเพ่ิมประโยชน์ให้กับ

ลกูคา้อย่างต่อเน่ือง 

 รกัษาสญัญา และปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใด

ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 ไม่คา้กาํไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคา้หรือบริการ และไม่กาํหนดเงื่อนไขการคา้ท่ีไม่เป็น

ธรรมแก่ลกูคา้ 

 ไม่จ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ใหล้กูคา้ เพ่ือเป็นการใหไ้ดม้า หรือแย่งชงิลกูคา้มาโดยการใชว้ิธีการท่ีไม่สจุรติ 

4. นโยบายและการปฏิบตัติ่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้

บรษิัทมีนโยบายท่ีจะใหก้ารปฏิบตัิตอ่คู่คา้และ/หรือเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุ

ของบริษัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ทาํใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหา

ทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้และหรือเจา้หนี ้

 ถา้มีขอ้มลูว่ามีการเรียก หรือการรบั หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุรติเกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผยรายละเอียด

ต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 

 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้

เจา้หนีท้ราบล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5. นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ 

  บรษิัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับ

หลักปฏิบัติการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรูค้วามลับทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบัติ

ดงัตอ่ไปนี ้

 ประพฤตปิฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

 ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 

 ไม่ทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึ่งมลูความจรงิ 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

  บรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมี

แนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

 บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศท่ีบรษิัท เขา้ไปดาํเนินการ 

 บริษัท จะดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัยสิ์นของพนักงานอยู่

เสมอ 

 ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งเอาใจใส่อย่างจรงิจงัต่อกจิกรรมทัง้ปวงท่ีจะเสรมิสรา้งคณุภาพ อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษัท จะเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมาเก่ียวกับความสมัพันธ์ของการดาํเนินงานของบริษัท ต่อความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 

 ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

 ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน ์และท่ีมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมอย่างสมํ่าเสมอ 

 สรา้งจิตสาํนึกในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทกุระดบัในองคก์รอย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั 

 ควบคุมใหม้ีการปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน

กาํกบัดแูล 

 ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุใหเ้กิดการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ 

 ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานกาํกับดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนัน้ 

 ไม่กระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใหสิ้นบน หรือการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง หรือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของ

ตน เพ่ือแสวงหาผลประโยชนส่์วนตวั 

หลักการในการดาํเนินธุรกจิ 

ในการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย  ท่ีจะใหค้วามสาํคญัเท่า

เทียมและควบคู่กนัไประหวา่งความสาํเรจ็ตามเป้าหมายและวธีิการท่ีใชเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความสาํเรจ็นัน้ๆ 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้าํหนดเป้าหมายและวิธีการเพ่ือให้ไดม้าซึ่งความสาํเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ใน

วิสยัทัศน์ พนัธกิจ หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบัติ  เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจน สะดวกแก่

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทท่ีจะไดร้บัทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิท่ีบรษิทั คาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิงาน นบัตัง้แต่การปฏิบตัิต่อพนกังาน ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  คู่คา้ คู่แข่งขนัทางการคา้ และต่อสงัคมส่วนรวม 

1. วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

 วิสยัทศัน ์

ดาํเนินธุรกิจเชิงบูรณาการดา้นการผลิต ซือ้มาขายไป และใหบ้ริการจดัเก็บเคมีภณัฑ ์อย่างครบวงจร ใน

ภมูิภาคอาเซยีนท่ีมีผลกาํไรอย่างยั่งยืน 

 พนัธกิจ 

 เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเน่ือง และยั่งยนื เพ่ือบรรลซุึ่งวสิยัทศัน ์

 ดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ไดผ้ลตอบแทนการลงทนุท่ีดี 

 พฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง ใหท้ดัเทียมกบัอาเซียน 

 ประกอบกิจการ โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 คณุค่าองคก์ร 

ดาํเนินธุรกจิใหบ้รรลวุิสยัทศันแ์ละพนัธกิจบนพืน้ฐานความพึงพอใจและผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีส่วนได้

เสียดว้ยการปฏิบตัิงาน 

 ใหบ้รรลเุป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวอย่างแน่วแน่ 

 ดว้ยมาตรฐานทางจรยิธรรม คณุธรรม และวิชาชีพ 

 ดว้ยความมั่นใจ กลา้คิด กลา้ทาํ และกลา้ตดัสินใจ ทาํงานเป็นทีม 

 ดว้ยการสนบัสนนุใหท้รพัยากรบคุคลใชศ้กัยภาพเต็มขดีความสามารถ 

 ดว้ยความเอือ้อาทรต่อพนกังานและสงัคม 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

บรษิัท ถือเป็นนโยบายสาํคญัท่ีจะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน  จึงไดก้าํหนดเป็นขอ้พึงปฏิบตัสิาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท เวน้แต่

ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัท โดยใหท้าํรายการนั้นเสมือนกับทาํรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งนี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนักงาน ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในรายการ

ดงักล่าว จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

2. ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครวั มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในรายการ

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีแข่งขนักับธุรกิจของบริษัท จะตอ้ง

แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขัน้ และประธานกรรมการบรษิัททราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3. กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือท่ีปรกึษาในบริษัทหรือองคก์รทางธุรกิจ

อ่ืนๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบรษิัท และการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรงในบรษิัท 

4. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลกิจการ เช่น สาํนักงาน

คณะกรรมการ กลต.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ฯลฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างเครง่ครดั 

5. รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท 

ตามลาํดับ กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทท่านใด มีส่วนได้เสียในรายการท่ีเก่ียวโยง 

กรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบรษิัทท่านนัน้ จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 

ในส่วนกลุ่มธุรกิจของบรษิัท และธุรกิจของกลุ่มของนายณัฐภพ รตันสุวรรณทวี ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(“กลุ่มนายณฐัภพ”) โดยท่ีในปัจจบุนัธุรกิจหลกัของบรษิัท ธุรกิจหลกัของกลุ่มนายณฐัภพ ไดแ้ก่  

ธุรกิจหลักของบริษทั ธุรกิจหลักของกลุ่มนายณัฐภพ 

(1)   การจาํหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียม         

ไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั 

(1)  ธุรกิจการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส ์ซึ่งเป็นการขนส่งสินคา้

ทัง้ ทางบกและทางนํา้ 

(2)   การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การ

ใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคา้เหลว และการ

ใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ 

(2)  ธุรกิจการใหบ้รกิารเช่าเรือลาํเลียง เรือลากจงู และ 

(3)  ธุรกิจการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ 

ธุรกิจของกลุ่มนายณัฐภพสองลาํดบัแรก คือ (1) ธุรกิจการใหบ้ริการดา้น โลจิสติกส ์ซึ่งเป็นการขนส่งสินคา้ทั้งทางบก

และทางนํา้ และ (2) ธุรกจิการใหบ้รกิารเช่าเรือลาํเลียง เรือลากจงูไม่มีลกัษณะเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักบัธุรกิจหลกัของบรษิัทอนั

จะก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี

เก่ียวขอ้งแต่อย่างใด 

ในส่วนของธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือนัน้ โดยท่ีการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ ท่ีตัง้

อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยท่าเทียบเรือของบรษิัทเป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจเพ่ือใชป้ระโยชนใ์น

กิจการของบรษิัทเท่านั้น (Dedicated Berth) หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งนาํสินคา้ของผูอ่ื้นผ่านท่าตอ้งไดร้บั

อนุมตัิจาก กนอ. อีกทัง้ท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือนํา้ลึกท่ีสามารถรองรบัเรือขนส่งขนาดใหญ่ ไดถ้ึง 60,000 ตัน 

(DWT) ในขณะท่ีการประกอบธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือของกลุ่มนายณัฐภพ ซึ่งปัจจุบนัดาํเนินการโดยบริษัท เอ็น พี มารีน 

จาํกัด เป็นการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร ์และประกอบกิจการเรือขนส่งสินคา้ตูค้อนเทนเนอร ์ ตัง้อยู่ท่ี
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จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี โดยเป็นท่าเทียบเรือประเภทท่าเทียบเรือชายฝ่ัง ซึ่งไม่สามารถรองรบัเรือขนส่งขนาดใหญ่ได ้เน่ืองจาก

สภาพทางภูมิศาสตร ์จึงรบัเรือขนส่งไดไ้ม่เกิน 3,000 ตนั (DWT) นอกจากนีล้กูคา้ส่วนใหญ่ของ บริษัท เอ็น พี มารีน จาํกัด เป็น

เรือขนส่งสินคา้ประเภทตูค้อนเทนเนอร ์และรถยนต ์และมีเสน้ทางขนส่งระหว่างสรุาษฎรธ์านีและแหลมฉบงั รวมถึงใหบ้ริการ

บรหิารท่าเทียบเรือ 

สาํหรบับรษิัทอ่ืนในกลุ่มนายณัฐภพท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจการใหบ้ริการท่าเทียบเรือนัน้ ปัจจุบนัยงัไม่มี

การดาํเนินธุรกิจแต่อยา่งใด กล่าวคือ ยงัไม่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหลกั และมวีตัถปุระสงคก์ารใหบ้ริการสาํหรบัเรือสินคา้

ชายฝ่ัง และเพ่ือการให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะในเขตบริเวณท่ีตั้งท่าเรือเท่านั้น ซึ่งมีพืน้ท่ีตั้งนอกเขตท่าเรือ

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ โดยไมม่ีความประสงคจ์ะแขง่ขนักบัธรุกิจการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือของบรษิัทแต่อย่างใด  

ปัจจุบันบริษัทดาํเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในบริเวณพื้นท่ีเช่าของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2561 นายณัฐภพไดม้ีหนงัสือขอ้ตกลงไม่แข่งขนัทางธุรกิจ

เป็นลายลักษณ์อักษรถึงบริษัท เพ่ือให้คาํมั่นแก่บริษัทว่า หากในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ

ออกไปนอกพืน้ท่ีเช่าปัจจุบันของบริษัท หรือหากในอนาคตนายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพมีแผนในการขยาย

ธุรกิจเพ่ือใหบ้รกิารท่าเทียบเรือนอกพืน้ท่ีปัจจบุนัของนายณฐัภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณัฐภพ หรือหากบรษิัทในกลุ่มของ

นายณฐัภพท่ียงัไม่เริม่ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์จะเริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์พ่ือใหบ้รกิารท่าเทียบเรือ นายณฐัภพจะใหสิ้ทธิใน

การประกอบธุรกิจใหบ้รกิารท่าเทียบเรือกบับรษิัทก่อน เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยหากบรษิัทแสดง

ความประสงคว์า่จะไม่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารท่าเทียบเรือในพืน้ท่ีดงักล่าวแลว้ นายณัฐภพหรือบริษัทในกลุ่มของนายณฐัภพ

จึงจะประกอบธุรกิจใหบ้ริการท่าเทียบเรือในพืน้ท่ีดังกล่าว ทั้งนี ้ข้อตกลงดงักล่าวมีผลบังคับตัง้แต่วันท่ีของหนงัสือฉบับนี้

จนกระทั่งวนัท่ีนายณฐัภพถือหุน้ของบรษิัทในสดัส่วนตํ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือรอ้ยละ 10 ของ

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั 

ดังนั้น ธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทในกลุ่มนายณัฐภพจึงไม่ไดม้ีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจการ

ใหบ้ริการท่าเทียบเรือของบรษิัทอนัจะกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด  

ธุรกิจการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือของบรษิัทในกลุม่นายณฐัภพ มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดบั บรษิทั 
วตัถปุระสงคห์ลกัใน
การประกอบธุรกจิ 

ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัส่วนการถือหุน้ของ 
นายณฐัภพ 

รตันสวุรรณทว ี
การประกอบธุรกจิ 

1. บรษิัทท่ีเริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

(1) บรษิัท เอ็น พี 

มารีน จาํกดั 

บรกิารท่าเทียบเรือ 

เรือลากจงูหรือใหเ้ชา่

เรือขนส่งสินคา้ 

300,000,000 รอ้ยละ 98.33 การให้บริการท่าเทียบเรือขนส่ง

สิ น ค้ า ตู้ ค อ น เท น เน อ ร์ แ ล ะ

ประกอบกิจการเรือขน ส่งสินคา้ตู้

คอนเทนเนอร ์ท่ีจังหวัดสุราษฎร์

ธานี และเป็นท่าเทียบเรือประเภท

ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง  รวมถึงให ้

บรกิารบรหิารท่าเทียบเรือ 

2. บรษิัทท่ียงัไมเ่ริ่มดาํเนินการเชงิพาณิชย ์

(1) บรษิทั เอ็นพี 

สงขลาพอรต์ 

จาํกดั  

บรกิารท่าเทียบเรือ 

กิจการโลจิสติกส ์

ขนส่งและขนถ่าย

1,000,000 รอ้ยละ 99.96 ปัจจบุนัยงัไม่ไดด้าํเนินการและไม่

มีรายได้ เน่ืองจากปัจจุบันอยู่

ระหว่างจดัทาํรายงาน EIA โดยจะ
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ลาํดบั บรษิทั 
วตัถปุระสงคห์ลกัใน
การประกอบธุรกจิ 

ทนุจดทะเบียน 
(บาท) 

สดัส่วนการถือหุน้ของ 
นายณฐัภพ 

รตันสวุรรณทว ี
การประกอบธุรกจิ 

สินคา้ เป็นท่าเทียบเรือ ท่ีจังหวัดสงขลา 

เพ่ือรองรบัเรือขนถ่ายสินคา้และ

ลกูเรือระหว่างภาคพืน้กับแท่นขุด

เจาะนํา้มนั 

(2) บรษิทั เอ็นพี 

สมยุพอรต์ 

จาํกดั 

บรกิารท่าเทียบเรือ 

กิจการโลจสิติกส ์

ขนส่งและขนถ่าย

สินคา้ 

1,200,000,000(1) รอ้ยละ 100.00(2) ปัจจุบันยังไม่ไดด้าํเนินการ และ

ยังไม่มีรายได้จากการประกอบ

ธุรกิจหลัก อยู่ระหว่างการศึกษา

เพ่ือจะพัฒ นาเป็นท่าเทียบเรือ

รองรับเรือสําราญ ข น าด ให ญ่ 

(Cruise) ท่ีเกาะ สมุย จ.สุราษฎร์

ธานี  

(3) บรษิทั พอรท์ 

โอเปอเรชั่น 

แอนด ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 

บรกิารท่าเทียบเรือ 

การขนส่งและขน

ถ่ายสินคา้ 

1,000,000(3) รอ้ยละ 99.98 บริษัทตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

บริหารท่าเทียบเรือ ซึ่งปัจจุบันยัง

ไม่มีการดาํเนินธุรกิจ และไม่มีราย 

ไดจ้ากการประกอบธุรกิจ 

หมายเหต ุ

(1) ทนุจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้ 1,176,020,000 บาท 

(2) ถือหุน้ทางตรงรอ้ยละ 0.08  และถือหุน้ทางออ้ม ผ่าน บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั รอ้ยละ 99.92 

(3) ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้ 250,000 บาท 

จริยธรรมทางธุรกิจ  

บริษัทไดอ้อกขอ้กาํหนดเก่ียวกับจรยิธรรมและขอ้หา้มปฏิบตัิตนตอ่ฝ่ายบริหารและพนกังาน ทัง้นีเ้พ่ือใหฝ่้ายบรหิาร

และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิตามดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสงัคม 

โดยฝ่ายบรหิารและพนกังานทุกคนไดล้งนามรบัทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบัติ ทั้งนี ้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 และ

บรษิัทไดต้ิดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ รวมถงึกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 

ทั้งนีบ้ริษัทไดป้รับปรุงคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สาธารณชน และสงัคม  โดยไดจ้ดัทาํคู่มือจิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 และไดม้ีการประกาศ

ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็น

ตน้ไป  

 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทมีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร    3  ท่าน 

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  5  ท่าน  

3. กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

 ดงันัน้บรษิัทมกีรรมการท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 3 ท่าน (กรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ)  คดิเป็นรอ้ยละ 27 ของ

กรรมการทัง้คณะ 
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การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีการแยกอาํนาจหนา้ท่ีระหว่างกันอย่าง

ชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดสถานการณท่ี์บคุคลใดบคุคลหน่ึงมีอาํนาจอย่างไม่มีขอ้จาํกดั นอกจานีบ้รษิัทมีกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหารรอ้ยละ 45.45 และมีกรรมการอิสระ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 27 ของกรรมการทัง้คณะ ซึ่งจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการ

สอบทานการบรหิาร 

การประชุมคณะกรรมการ 

1. ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมเีสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึง่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

2. คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท

หรือสาํนกังานสาขาหรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด โดยคณะกรรมการอาจดาํเนินการประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 และประกาศกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุดงักล่าวท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด 

ๆ ต่อไป ทัง้นี ้กรรมการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชมุของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ เวน้

แต่กรณีมีเหตจุาํเป็น 

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุมไปยังกรรมการ

บริษัทไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เพ่ือใหก้รรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่ใน

กรณีจาํเป็นด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็

กว่านัน้ก็ได ้

4. ในขณะท่ีคณะกรรมการบรษิัทจะลงมตใินท่ีประชมุ คณะกรรมการบรษิัท ควรจะมกีรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ 

5. ใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชมุ และจดัเก็บเอกสารการประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

 

คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุโดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็น

ระยะตามความเหมาะสมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 

7 วนัก่อนการประชมุ โดยในปี 2563  มีการประชมุคณะกรรมการบรษิัททัง้สิน้ 8 ครัง้ แต่ละครัง้ใชเ้วลา 1-3 ชั่วโมง ทัง้นีม้ีการ

บนัทึกจดัทาํเป็นรายงานการประชมุเสนอคณะกรรมการเพ่ือผ่านการรบัรองและจดัเก็บใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป      ในประเทศไทยโดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมให้ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ใชดุ้ลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทาํ 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า

การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์นและใหท้ราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดการทุจรติหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลรบัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบไดม้คีวามเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ ์เป็นไปอย่างทั่วถงึ ทัง้

รายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทโดยไดเ้ผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพ่ือใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร้บัทราบผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของ

ตลาดหลกัทรพัย ์

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยมรีายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 พลเอก มนตรี สงัขทรพัย ์1                  ประธานคณะกรรมการ 

2 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี  รองประธานคณะกรรมการ 

3 นายศภุกจิ ดลุยพิชช ์1และ2 กรรมการ 

4 นายยงยศ    ปาละนิตเิสนา 1 กรรมการ 

5 ดร.สนีุย ์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการ 

6 นายวิบลูย ์ รศัมไีพศาล กรรมการ 

7 นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการ 

8 นายกจิจา    สมญัญาหิรญั 1 กรรมการ 

9 นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทวี  กรรมการ 

10 นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย ์ กรรมการอิสระ 

11 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ 

12 นางอารีย ์ เตมิวฒันาภกัด ี กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ  
 1   กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 
2  นายศภุกิจ ดลุยพชิช์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2563 
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 อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท รวมทัง้เปิดเผยใหร้บัทราบกาํหนดใหป้ฏิบตัิ

ตามและตดิตามใหม้ีการปฏิบตั ิ

2. อนมุตัินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยทุธท์างธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบรษิัท 

3. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคุณสมบตัิไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ

บรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึง

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไป 

5. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบรษิัท หรือผูบ้ริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก 

พรอ้มทัง้กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

7. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

8. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทได ้

9. แต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบรษิัท ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรษิัท หรืออาจมอบอาํนาจ

เพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ

บรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ ๆ ได ้

10. พิจารณาอนมุตัิการทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้นการพิจารณาดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวน้แต่รายการดงักล่าววจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งนีใ้นการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

13. ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ (Accountability) ความระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื่อสตัยส์จุริต 

(Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคบับรษิัท และมติคณะกรรมการ

บรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

14. ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญ�ูชนผูป้ระกอบธุรกิจนัน้จะพึงกระทาํภายใต้

สถานการณอ์ย่างเดียวกนั 

15. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท มีจดุมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่

กระทาํการใดอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั 
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16. จดัใหม้ีเลขานุการบริษัทรบัผิดชอบดาํเนินการในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ในเร่ืองการจัดทาํ

ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ และผูถื้อหุน้ อีกทัง้รายงานประจาํปี

ของบรษิัท 

17. ทุม่เทเวลา และใหค้วามสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์ทิศทาง และกลยุทธ ์โดยรว่มกนัแสดงความคดิเห็นอย่าง

เต็มท่ี มีการแสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการกาํหนดทิศทางดงักล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูบ้ริหารจะสามารถนาํวิสัยทัศน ์ทิศทาง และกลยุทธท่ี์กาํหนดขึน้ไป

ปฏิบตัิใหเ้กิดผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

18. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกับกลยุทธแ์ละนโยบายท่ีสาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงินและ

แผนงานต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามใหผู้บ้ริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์องคก์รอย่าง

สมํ่าเสมอ 

19. จดัใหม้ีระบบบญัชี การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเชื่อถือ รวมทัง้ดแูลใหม้ีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพ 

20. จดัใหม้ีการพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และกาํหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงดงักล่าวอย่าง

ครอบคลมุ ดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการความเส่ียง รวมถึง

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความเส่ียงดงักล่าว 

21. ตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพ่ิมเติมทุกครัง้ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในแบบรายงานการมี

ส่วนไดเ้สียของกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

22. ตอ้งมีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บรษิทั 

23. ตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและมีการประเมินผลในดา้นการเปิดเผย

ขอ้มลู เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสงู 

คณะกรรมการบริหาร 

ลาํดับ ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา 1 กรรมการบรหิาร 

3 นางบงกช รุง่กรไพศาล กรรมการบรหิาร 

4 นายกจิจา สมญัญาหิรญั 1 กรรมการบรหิาร 

5 นายณฐัพงษ ์ รตันสวุรรณทว ี กรรมการบรหิาร 

หมายเหต:ุ  1 กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 

 อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ และให้มีอ ํานาจอนุมัติการเปล่ียนแปลง และเพ่ิมเติมงบประมาณประจําปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
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คณะกรรมการบริษัทแลว้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 15 ในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้

นาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือทราบในท่ีประชมุคราวถดัไป 

2. อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง ลดหรือขยายโรงงานท่ีอยู่นอกเหนือ Business Plan ทั้งนีใ้ห้

นาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือใหส้ตัยาบนัในท่ีประชมุคราวต่อไป 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตลอดจนการร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบกิจการอ่ืนก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพ่ืออนมุตัิ 

4. กาํกบัดแูลและเป็นท่ีปรกึษาฝ่ายจดัการในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบรหิารงานบคุคล  

และดา้นปฏิบตัิการต่างๆ 

5. พิจารณาสรรหาบคุคลในตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ัดการ ของบริษัทและบรษิัทย่อย 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินงานของบริษัทและสามารถบริหารงานใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค ์เป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการ

บรษิัทกาํหนดไวแ้ละใหค้ณะกรรมการบรหิารนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

6. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายวีระศกัดิ ์ สตุณัฑวิบลูย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  กรรมการตรวจสอบ 

3 นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัด ี* กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ   
*  กรรมการตรวจสอบทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถือ

ของงบการเงนิ 

 

อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รบัรองโดยทั่วไป 

2.  สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตัง้  บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี    เสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาใหค้วามเห็นชอบเพ่ือขออนมุตัใินท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

และเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้   

5.  พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบ  งบประมาณ  และ

อตัรากาํลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน   ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกยา้ย  เลิกจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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6.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบรษิัท ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด  ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ท่ีตามกฎบัตร

(charter) 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.  มีอาํนาจวา่จา้งท่ีปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น มาใหค้วามเห็นหรือคาํปรกึษาในกรณีจาํเป็น โดยบริษัท

เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามระเบียบของบรษิัท 

9.  มีอาํนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท เขา้รว่มประชุมหรือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

10. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้  ตามความจําเป็นเพ่ือให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติในกรณีมีการ

เปล่ียนแปลง  หรือเพ่ือทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

11. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ลาํดับ ชื่อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3 นายศภุกจิ ดลุยพิชช ์1และ2 กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4 นายยงยศ    ปาละนิติเสนา 1  กรรมการบรหิารความเส่ียง 

5 ดร.สนีุย ์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

6 นายวิบลูย ์ รศัมไีพศาล   กรรมการบรหิารความเส่ียง 

หมายเหต:ุ  
 1   กรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2563 
2   นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

กนัยายน 2563 
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อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณากาํหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2. กาํหนดแผนจดัการความเส่ียงและกระบวนการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

4. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละครัง้ตามความจาํเป็นเพ่ือใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิในกรณีมีการเปล่ียนแปลง  หรือ

เพ่ือทราบในกรณีท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

การสรรหา และแตง่ตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

การสรรหากรรมการอสิระ 

บรษิัทไดม้ีการคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยกาํหนดใหก้รรมการอิสระมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี ้

ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อาํนาจควบคุมขอองบรษิัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บรษิัทใหญ่  

บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าวรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดยีวกัน 

ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตน

สทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย



 

 75 

 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรกึษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดย

บริษัทไดใ้หย้ื่นรายชื่อผูท่ี้ไดร้บัเสนอชื่อท่ีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและประธานท่ี

ประชมุเพ่ือการลงคะแนนใหบ้คุคลดงักล่าว 

การสรรหากรรมการ 

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

2. การเลือกตัง้กรรมการบรษิัทใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1  เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

2.3 บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามัญประจาํปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถา้จํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วน 1 ใน 3 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัฉลากกันว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จาก

ตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด ้

4. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออก 

4.3 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมตใิหอ้อก 

4.5 ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัตัง้แต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บรษิัท 

       กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

6. ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คณุสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในการประชมุ

คณะกรรมการบรษิทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดอืน 

บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตน

แทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ี

ยงัเหลืออยู่ 

7. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

เน่ืองจากบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ดังนั้นในการสรรหาผู้มาดาํรง

ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพิ้จารณาเบือ้งตน้ในการกลั่นกลองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มี

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัท และเขา้ใจในธุรกิจของ

บรษิัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวไ้ด้

และใหค้ณะกรรมการบรหิารนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลบริษัทย่อย และแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัท

ย่อย ในการควบคุมการดูแล การจัดการ และรบัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรกัษา
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ผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบรษิัท ( ปัจจุบนั บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั อยู่ในกระบวนการถกูพิทกัษ์ทรพัย ์อาํนาจใน

การดแูลทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย จึงเป็นของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย)์ 

คุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงนิและผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2561 เกณฑค์ุณสมบัติ

ของผูร้บัผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผูค้วบคุมดูแลการทาํบัญชีท่ีจะมีผลบังคบัใชก้ับบริษัทตัง้แต่วันท่ี                 

1 มกราคม 2562 เป็นดงัตอ่ไปนี ้

1. มีผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงินท่ีมคีณุสมบตัเิร่ืองการผ่านการอบรมต่อเน่ืองดา้นบญัชีตาม

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

2. มีผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชีท่ีเป็นผูท้าํบญัชีตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้และผ่านการอบรม

ต่อเน่ืองดา้นบญัชีตามเงื่อนไขท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษัทมีผู้รบัผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวดุจเดือน บุญซื่อ สาํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และระดบัปริญญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาํรงตาํแหน่ง

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ดา้นการเงิน) ของบรษิัท โดยมีประสบการณใ์นการทาํงานดา้นบญัชหีรือการเงินไม่นอ้ยกว่า 

3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหนา้ ผ่านการอบรมหลกัสตูร CFO’s Orientation และผ่านการอบรมพฒันาความรูต้่อเน่ืองทางดา้น

บญัชไีม่นอ้ยกว่า 6 ชั่วโมงตอ่ปีปฏิทิน 

นอกจากนี ้บรษิัทมีผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี คือ นางสาวบานชื่น วรรณราช สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา

ตรี สาขาการบัญชี ดาํรงตาํแหน่งผู้จัดการส่วนบัญชีงบประมาณและบริหารโครงการ ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และมี

ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นบัญชีไม่นอ้ยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีก่อนหนา้ และผ่านการอบรมพัฒนาความรูต้่อเน่ือง

ทางดา้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็น

นโยบายท่ีสาํคัญในการดาํเนินการใหเ้กิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยขอ้มูล

ภายในหรือข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นขอ้มลูภายใน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินธรุกิจและถือเป็นขอ้มลูลบัของบรษิัท หากเปิดเผยแลว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมลูค่าหุน้ของบรษิัท ท่ีมีการ

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั จึงตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั และ

ตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในท่ีตนล่วงรูม้าจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือนาํขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหากาํไรหรือ

ผลประโยชนจ์ากการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นทางมิชอบ หรือทาํใหบ้ริษัท เสียประโยชน ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่

เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบรษิัท ไปแลว้ โดยบรษิัท มีวิธีการดูแลป้องกันในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิัท ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตน

หรือผูอ่ื้น ดงันี ้

1. กาํหนดแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารเขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ี ในการรายงานการถือครองหลักทรพัยบ์ริษัท ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์าม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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2. จาํกัดการรบัรูข้อ้มลูภายใน เฉพาะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลภายในท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามความ

จาํเป็น และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีแก่บคุคลากรผูม้ีอาํนาจเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัท ใหช้ดัเจน 

3. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งกําหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซือ้ขาย / โอน / รับโอน หลักทรพัย์บริษัท (Blackout 

Period) และหา้มเปิดเผยขอ้มูลภายใน ขอ้มูลงบการเงิน ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

สาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ต่อกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ท่ี

เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร) และฝ่ายจดัการต่างๆ ใหป้ฏิบัติ

ตามขอ้กาํหนดในช่วงเวลาดงักล่าว   

4. รกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิัท ระมดัระวงัมิใหเ้อกสารหรือขา่วสารอนัเป็นความลบัของบรษิัทรั่วไหล หรือตกไป

ถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุหบ้รษิทัเกิดความเสียหาย 

5. กาํหนดกฎระเบียบการรกัษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร ์และขอ้มลูสารสนเทศของบริษัท อย่าง

เขม้งวด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ไดอ้นุมัติค่าสอบบัญชีใหแ้ก่ บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด ในรอบปีบัญชี 

2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,250,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี 

การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่สีาํหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

 บริษัทไดน้าํหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจมาปฏิบตัิและปรบัใชต้ามความเหมาะสม พรอ้มทัง้ชีแ้จง

เหตผุลท่ีบรษิัทยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัการดงักล่าวได ้เช่น 

หลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

สาํหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 
คาํชีแ้จงจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการ

ดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีท่ีจะ

แ ต่ ง ตั้ ง ก รร ม ก า ร อิ ส ระ นั้ น ให้ ด ํ า รง ตํ า แ ห น่ ง ต่ อ ไป 

คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ

จาํเป็นดงักล่าว 

เน่ืองจากกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 

9  ปี  เป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า รถ  มี

ประสบการณ์ทางดา้นการบริหารจัดการ การตลาด 

การสรา้งภาพลกัษณอ์งคก์ร รวมถึงเป็นผูรู้ข้อ้มูลของ

บรษิัทฯ อย่างดี สามารถใหค้าํแนะนาํดา้นการส่ือสาร

กับนกัลงทุน การปรบัเปล่ียนภาพลักษณข์องบริษัทฯ 

การสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผูถื้อหุน้ จนบริษัทไดร้บั

การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ และไดร้บัอนุญาตใหน้าํ

หุ้นกลับมาซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศ

ไทยไดอี้กครัง้หน่ึง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระต่อและ

ไดร้บัอนมุตัิเลือกตัง้จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 
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คณะกรรมการอาจจะพิจารณาจัดใหม้ีท่ีปรกึษาภายนอกมา

ช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทกุ ๆ 

3 ปี และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี 

ค ณ ะก รรม ก ารและค ณ ะก รรม ก ารชุด ย่ อ ย ได้

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพ่ือ

รว่มกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรบัปรุง

แก้ไขต่อไป ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใน

ปัจจบุนั เพียงพอแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
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ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility-CSR) เป็นหน่ึงในหลกัการท่ี บริษัท เอ็นเอฟซี 

จาํกัด (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยตระหนกัว่า องคก์รจะเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน ตอ้งอาศยัทัง้

วิสยัทศัน ์ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคณุธรรมและจรยิธรรมในการดาํเนินงาน ดว้ยหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งรวมถึง

การมีความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม สาํหรับกิจกรรมภายในองคก์ร 

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิงานตามหลกัการ  นโยบาย และทิศทางการดาํเนินงานท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนด

โดย มุ่งเนน้ความโปร่งใส การกาํกับดแูลกจิการท่ีดี คาํนึงถงึประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของ

กฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกิจ 

บรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยปฏิบตัิต่อทกุกลุ่มและทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน เจา้หนีต้ามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เจา้หนีก้ารคา้ปกติระหว่างปฏิบตัิตามแผน ลกูคา้ผูถื้อหุน้นอกจากนีบ้ริษัทยงัคาํนึงถึง

ชมุชนและส่ิงแวดลอ้มรอบโรงงาน  ซึ่งท่ีผ่านมาบรษิัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั โดยการดาํเนินงาน

ของโรงงานไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบของการนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุอย่างเครง่ครดั  

ทัง้นีบ้รษิัทตระหนกัดีว่าพนกังานคือทรพัยากรท่ีสาํคญัของบรษิทั เป็นจดุเริม่ตน้ของความรบัผิดชอบในวิสยัทศันแ์ละพนัธ

กิจขององคก์ร บรษิัทจึงมุ่งเนน้การพฒันาผูบ้รหิารและพนกังานใหเ้ป็นคนเกง่และคนดี ภายใตก้รอบวฒันธรรมเดียวกัน โดย

บรษิัทใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งกบัการบรหิารและพฒันาบคุคลากรใหม้คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชพี ความสขุใน

การทาํงานและจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคม อีกทัง้ บริษัทยงัจดัใหม้ีการดแูลพนกังานอย่างเสมอภาค การใหผ้ลตอบแทนกับ

สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมพรอ้มทั้งจัดระบบการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ภายในองคก์รเพ่ือ

เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างพนกังานกับผูบ้รหิาร นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ดัหาอุปกรณป้์องกันภยัส่วนบุคคลตามความ

จาํเป็นของลกัษณะงาน พรอ้มทัง้กาํหนดระเบียบและวิธีปฏิบตัิท่ีรดักมุในการทาํงานท่ีโรงงานและท่าเทียบเรือของบรษิัท 

อีกทัง้บรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้เคมีภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพสงูในราคาท่ียตุิธรรม โดยการดาํเนินการ

ในดา้นต่างๆ ดงัเช่น  

  

 

 

• การเขา้เยี่ยมเยียนลกูคา้โดยผูบ้รหิารระดบัสงูและทีมงาน เพ่ือรบัทราบขอ้เสนอแนะ ปีละ 1 ครัง้ 

• การส่งทีมงานผูเ้ชียวชาญเขา้ไปทาํการบาํรุงรกัษาเคร่ืองมือและอุปกรณต์่างๆ ของบริษัทท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ี

ปฏิบตัิงานของลกูคา้ ทกุ 3 เดือน 

• การจดัฝึกอบรมสมัมนาใหข้อ้มลูทางดา้นปฏิบตักิารและดา้นความปลอดภยัแก่ลกูคา้ตามท่ีรอ้งขอ 

• เปิดโอกาสใหล้กูคา้มีช่องทางในการรอ้งเรียนปัญหาจากการจาํหน่ายสินคา้เคมีภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีไม่ได้

ตามคณุภาพและมาตรฐาน อา้งอิงจากนโยบาย Zero Complaint 

นอกจากนัน้ บรษิัทถือว่าการจดัการดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ แอมโมเนีย  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์และกรดกาํมะถนั และการใหบ้รกิาร 

ไดแ้ก่ การใหบ้ริการคลงัสินคา้ การใหบ้ริการดา้นโลจิสติกสแ์ละคลังสินคา้เหลว การใหบ้ริการท่าเทียบเรือโดยทุกกิจกรรม

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบริษัทจึงส่งเสริมและสรา้งจิตสํานึกแก่พนักงานและบุคคล

ผูเ้ก่ียวขอ้งใหต้ระหนักถึงความสาํคัญของการรกัษาคุณภาพอาชีวอนามัย ยังรวมถึงความปลอดภัยส่ิงแวดลอ้ม และการ

เสรมิสรา้งความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคณุภาพชวีิตของชมุชนรอบๆบรษิทั และ

ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม สาํหรับกิจกรรมภายนอกองคก์ร     

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบรษิัทไดด้าํเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดาํเนินนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ครอบคลุมทุกดา้นตามความเหมาะสมมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีสาํคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ในชมุชนบรเิวณพืน้ท่ีโดยรอบสถานประกอบการ 

บรษิัทไดใ้หค้วามรว่มมอืสนบัสนนุกิจกรรมประเภทต่างๆ ของชมุชนและหน่วยงานของรฐัอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2563 บรษิัทไดส้นบัสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือสงัคมของการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กรมเจา้ท่า  

ตลอดจนรว่มสนบัสนุนโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา สงัคม ศาสนา และประเพณีต่างๆ ในชุมชนพืน้ท่ีรอบๆ

โรงงานอีกดว้ย เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่าน ๆ มา  
 

ด้านสิ่งแวดล้อม รว่มกิจกรรมปลกูป่าและฟ้ืนฟปู่าชายเลน อีกทัง้ ปล่อยพนัธส์ตัวน์ํา้และเก็บขยะ บรเิวณชายหาด เพ่ือ

รกัษาความสะอาดและคืนความอดุมสมบรูณใ์หก้บัทะเลไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาํปี 2563  และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ

โรงเรียนพระปรยิตัิธรรมอาํนวยใหก้บัพระภิกษุและสามเณร ณ วดัทกัขิณาราม (หนองแฟบ) 
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ด้านสังคม ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทไดร้่วม

สนบัสนุนซือ้อุปกรณแ์ละเวชภณัฑท์างการแพทย ์ใหก้ับบุคลากรทางการแพทยใ์นจงัหวดัจันทบุรี 

และยังเป็นส่วนหน่ึงในการให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื ้อ 

COVID-19 ใหก้บัชุมชุนรอบขา้งสถานประกอบการ อีกทัง้ยงัเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆ ทางดา้นสงัคม 

ศาสนาและประเพณีต่างๆ กบัชุมชนในบรเิวณพืน้ท่ีโดยรอบสถานประกอบการ อาทิ รว่มถวายผา้

ทอดกฐิน ทาํบุญในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา ร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสรา้งความเขา้ใจใน

การทาํประมงอย่างถกูตอ้ง รณรงคใ์นการยุติความรุนแรงต่อสตรี เพ่ือสรา้งสรรคส์งัคมยุคใหม่ท่ีมี

ความเท่าเทียม นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคส่ิงของ เพ่ือมอบเป็นสาธารณประโยชน์

สาํหรบัคนดอ้ยโอกาสในสงัคมดว้ย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรรั์ปชั่น 

บริษัทไดส่ื้อสารไปทัง้ระดบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานโดยกาํหนดใหก้ารดาํเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่าย

กฎหมายอย่างเคร่งครดัหรือ ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการดาํเนินงานเน่ืองจากความประมาท รูเ้ท่าไม่ถึงการณก์็ใหร้บั

โทษจากภาครฐัโดยไม่มีการวิ่งเตน้ให้พน้ผิด โดยในปี 2563 บริษัทไดป้ระกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและ

ต่อตา้นการทจุรติอย่างเป็นทางการ 

 

 



 

 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคมุภายใน 

และการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้รว่ม

ประชุมไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท   โดยพิจารณาจากแบบประเมินของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามท่ีฝ่ายบรหิารไดจ้ดัทาํเสนอ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และสรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบรษิัทในดา้นต่างๆ  

5 องคป์ระกอบ คือการควบคมุภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคมุปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศ และการส่ือสาร

ขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และ

เหมาะสมโดยบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุม

ภายในในเร่ืองการติดตาม ควบคมุ ดแูล การดาํเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อยได ้สามารถป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทและ

บรษิัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ อย่างเพียงพอ  

ทัง้นี ้ในปี 2563 ไม่พบขอ้บกพรอ่งท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทุจริต หรือ

มีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในท่ีมี

ความรูค้วามสามารถและมีศกัยภาพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  และไดร้ายงานผลการประเมินระบบ

ควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ โดยสรุปแยกตามองคป์ระกอบการควบคมุภายในได ้ดงันี ้

1   การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)   

บริษัทไดย้ึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  โดยมีคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดแูลและพฒันาการดาํเนินการดา้นควบคมุภายในโดยบรษิัทมีการบรหิารจดัการดา้นต่างๆ ดงันี ้

บริษัทมีการจดัโครงสรา้งองคก์รโดยแบ่งแยกเป็นฝ่ายงานตามหนา้ท่ีงาน โดยแต่และฝ่ายมีสายการรายงานขึน้ตรงต่อ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

-  ในการกาํกับดูแลการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบั บริษัทมีการจดัทาํ “คู่มือจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”  

โดยไดร้บัอนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีเนือ้หาครอบ คลุมถึง 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

องคป์ระกอบคณุสมบตัิของคณะกรรมการและการแตง่ตัง้ หลกัการในการดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจ และการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ  นอกจากนี ้บรษิัทไดจ้ดัทาํคู่มือจรรยาบรรณสาํหรบัพนกังาน เพ่ือใชเ้ป็นการกาํหนด

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ีพนักงานทุกระดับพึงไดร้ับมอบหมายดว้ยความซื่อสัตย ์

โปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยคู่มือดังกล่าวไดร้บัการลงนามอนุมัติโดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2559  รวมถึงคู่มือจิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

และไดม้ีการประกาศโดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไปดว้ย  

-  บรษิัทไดม้ีการจดัทาํงบประมาณประจาํปี 2563 ซึ่งครอบคลมุประมาณการรายไดจ้ากแตล่ะผลิตภณัฑแ์ละรายได้

ค่าบรกิาร ประมาณการรายจา่ย และประมาณการค่าใชจ้่ายเงินลงทนุ เพ่ือใชใ้นการวางแผนการดาํเนินธุรกิจโดย

ไดก้าํหนดดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตังิานขององคก์ร(Corporate Key Performance Indicator - Corporate KPI) 

และดชันีชีว้ดัผลการปฏิบตังิานของแต่ละฝ่ายงาน (Department KPIs)  
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- บรษิัทมีการจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงานครอบคลมุทกุตาํแหน่งงาน ซึง่ระบถุงึ หนา้ท่ีความรบัผิดชอบพืน้ฐานของ

พนกังาน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบเฉพาะตาํแหน่ง คณุสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่ง การฝึกอบรม ตวัชีว้ดัผลงาน และ

ลาํดบัสายการบงัคบับญัชา โดยมคีวามสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์รในปัจจบุนั 

- บรษิัทมีการจดัทาํนโยบายว่าดว้ยแผนการสืบทอดผูบ้ริหาร (Succession Plan) ซึ่งอนุมตัิโดยประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และประกาศใช้เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559  และไดม้ีการปรบัปรุง เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง

บริษัทกาํหนดนโยบายแผนการสืบทอดผู้บริหารให้สอดคลอ้งกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนา

ผู้บริหารและพนักงานภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันเพ่ือเตรียมความพรอ้มบุคลากรในด้านขีด

ความสามารถและอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสม เพ่ือเขา้มาทดแทนในตาํแหน่งท่ีว่างและสอดคลอ้งกับแผนการเติบโต

ของบรษิัท  

2   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทตระหนักถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจาก

ปัจจยัภายในและภายนอก  จึงไดจ้ดัทาํนโยบายบรหิารความเส่ียงและคู่มือการประเมินความเส่ียง โดยไดร้บัอนมุตัิในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2559 และในปี 2560 ไดม้ีการทบทวนนโยบายและคู่มือดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครอบคลมุถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียง หลกัเกณฑท่ี์

ใชใ้นการประเมินความเส่ียง และการพิจารณาการตอบสนองต่อความเส่ียง การระบุและประเมินความเส่ียงหลกั และ

มาตรการจัดการความเส่ียง    โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมให้เกิด

ประสิทธิผลสงูสุด   โดยถือเป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่ใน

ระดบัท่ียอมรบัได ้

3   การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

- บรษิัทมีการจดัทาํเอกสารอาํนาจดาํเนินการ เพ่ือกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี และลาํดบัขัน้การอนุมตัิรายการทางธุรกิจท่ี

สาํคญัของบริษัท เช่น การบริหารองคก์ร การบรหิารการลงทุน การบริหารงานบุคคล การบญัชี การเงินและสินเชื่อ 

และการจดัซือ้จดัจา้ง โดยนาํเสนอคณะกรรมการบรษิทั พิจารณาอนมุตัิในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 

24 มีนาคม 2559 

- บริษัทไดจ้ัดทาํระเบียบ นโยบาย  และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีสาํคัญในการดาํเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

ดา้นการขาย  การจดัซือ้ การเงินและบญัชี  และทรพัยากรบคุคล   

- บริษัทไดจ้ดัทาํหนงัสือมอบอาํนาจในการทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบนัการเงิน โดยกาํหนดใหก้รรมการบริษัท 

และผูบ้รหิารของบรษิัท เป็นผูม้ีอาํนาจในการทาํธุรกรรม โดยหนงัสือมอบอาํนาจฉบับปรบัปรุงไดร้บัการพิจารณา

อนมุตัิในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 

- ในการดแูลสินทรพัยถ์าวรของบรษิัทไดก้าํหนดใหแ้ต่ละสายงานมีหนา้ท่ีในการดแูลสินทรพัยถ์าวรท่ีอยู่ภายใตค้วาม

รบัผิดชอบของสายงานนัน้ๆ  ทัง้นีบ้รษิัทไดก้าํหนดใหม้ีการตรวจนบัสินทรพัยถ์าวรเป็นประจาํทกุปี 

- บรษิัทไดม้ีการกาํหนดกรอบรายการระหว่างกนัสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไวใ้นหวัขอ้ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในคู่มือจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และคู่มือปฏิบตัิสาํหรบัรายการเก่ียวโยง  

โดยคู่มือดงักล่าวครอบคลมุเนือ้หาสาํคญัดงันี ้

  หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษิัท เวน้

แต่ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการนัน้เพ่ือประโยชนข์องบรษิัทโดยใหท้าํรายการนั้นเสมือนกับทาํรายการ
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กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งนี ้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ใน

รายการดงักล่าว จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 

  ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครวั มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน

รายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของ

บริษัทจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขัน้และประธานกรรมการบริษัททราบอย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

  กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุน้ส่วน หรือเป็นท่ีปรกึษาในบริษัทหรือองคก์ร

ทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปดาํรงตาํแหน่งนัน้จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชนข์องบรษิัท และการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรง

ในบรษิัท 

 ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูลกิจการ จะตอ้งปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเครง่ครดั 

 รายการท่ีเก่ียวโยงตอ้งผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัท ตามลาํดบั กรณีท่ีมีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบรษิัทท่านใด มีส่วนไดเ้สียในรายการท่ีเก่ียว

โยง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบรษิัทท่านนัน้ จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 

 บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย โดยแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทไปเป็น

คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยโดยบุคลากรของบรษิัท ท่ีไดร้บัมอบหมายจะทาํการส่ือสาร

นโยบายของบรษิัทไปยงับรษิัทย่อยพรอ้มทัง้ตดิตามการดาํเนินงานของบรษิัทยอ่ย ( ปัจจบุนั บรษิัท ท่าเรือ

ระยอง จาํกัด ซึ่งเป็นบรษิัทอยู่ในกระบวนการถกูพิทกัษ์ทรพัย ์อาํนาจในการดูแลทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อย 

จึงเป็นของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย)์ 

4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

- บรษิัทจดัใหม้ีการประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจาํทกุเดือน  เพ่ือใหแ้ต่ละส่วนงานรายงานผลการดาํเนินงาน ปัญหา 

อปุสรรคท่ีพบ และแผนงานของบรษิัทต่อท่ีประชมุ โดยมีรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น

ประธานในท่ีประชมุ และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปเขา้รว่มประชมุ 

- บริษัทใหค้วามสาํคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรกัษาขอ้มูลทางอิเลคทรอนิคส ์  

โดยไดจ้ดัทาํนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ ซึ่งมีการทบทวนและไดร้บัการอนุมตัิ พรอ้มไดป้ระกาศใชแ้ลว้ตัง้แต่

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561  โดยฝ่ายสารสนเทศเป็นผูท้าํการสาํรองขอ้มูล เป็นรายวัน รายสัปดาห ์รายเดือน และรายปี 

โดยบนัทึกลงใน Backup tape ไปจดัเก็บไวท่ี้ตูเ้ซฟธนาคาร  และทาํการทดสอบการกูค้ืนขอ้มลู (Restoration)  

- บริษัทกาํหนดใหร้องกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกิจการองคก์รเป็นผูร้บัผิดชอบในการส่ือสารขอ้มลูของบรษิัทไปยัง

บคุคลภายนอก เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร นกัลงทนุสมัพนัธ ์และการกาํกบัดแูลกิจการ/บรรษัทภิ

บาล เป็นตน้  

- บรษิัทไดก้าํหนดช่องทางสาํหรบัการรบัเร่ืองขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกิจ โดยไดก้าํหนด ให ้สาํนกั

กรรมการเป็นผูร้บัแจง้เหตุขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะ ซึ่งกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ตลอด จนผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทกุกลุ่ม สามารถส่งขอ้รอ้งเรียนไดท้ัง้การแจง้ดว้ยทางวาจาทางโทรศพัท ์โทรสาร อีเมลแ์ละจดหมาย โดยท่ีบริษัท

จะรกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั  ทัง้นีน้โยบายดงักล่าวไดม้ีการประกาศใหพ้นกังานรบัทราบผ่านทางอีเมลแ์ละ

ติดบอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิัท 
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5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

-    หวัหนา้ส่วนงานติดตามประเมินผลว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดหรือไม่ หากมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นไป

ตามแผนงานท่ีกาํหนด ไดม้ีการแกไ้ขทันที และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหาร ส่วนผูบ้ริหารไดต้ิดตามประเมินผลว่า

ผลงานท่ีปรากฏเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ประเด็นท่ี

ตรวจพบจากการติดตามประเมินผลขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบและและผูบ้ริหารระดบัสงูไดใ้หค้วามสาํคญัต่อ

การแกไ้ขปรบัปรุง และติดตามประเมินผลตอ่เน่ือง และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบ 

-     ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสรา้งความเชื่อมั่น 

และใหค้าํปรึกษา เพ่ือใหก้ระบวนการทาํงานภายในองคก์ร มีการกาํกับดูแลกิจการ การบรหิารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีดี    ฝ่ายตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบประจาํปีท่ีไดร้บัอนมุตัิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ    โดยจดัทาํแผนการตรวจสอบตามทิศทางกลยทุธข์องบรษิทั และความเส่ียงท่ีสาํคญัท่ีส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงาน   และครอบคลุมกระบวนการทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ทุกรอบ 2 ปี    โดยมีการ

ติดตามผลการปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ  โดยส่ือสารใหผู้บ้ริหารรบัทราบเพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุง   และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

- บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู ้

ความสามารถและมีศักยภาพ เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและสามารถตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในไดอ้ย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั

ทราบและเห็นว่าบรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหผู้จ้ดัการส่วนตรวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนหวัหนา้งานตรวจสอบ

ภายในระหว่างการสรรหาผูม้ีคุณสมบัติมาปฏิบัติหนา้ท่ีหัวหนา้งานตรวจสอบภายในแทนตาํแหน่งท่ีว่าง ทั้งนี ้การ

พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบหรือไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ : 

1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูล

ทางการเงิน   

2. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบสาํคัญต่อการดาํเนินงานและการรายงาน ว่าไดม้ีการปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งกับ

นโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่กาํหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

3. สอบทานความเหมาะสมของการระบบการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น รวมถงึการทดสอบว่าทรพัยสิ์นนัน้มอียูจ่ริง 

และมีการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององคก์ร เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม 

5. สอบทานระบบการควบคุมภายในข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มั่นใจไดว้่ามีการประมวลผลข้อมูล

ไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น  น่าเชื่อถือและทนัต่อเวลา และมีการเก็บรกัษาขอ้มลูอย่างปลอดภยั  
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6. สอบทานการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน ว่าไดม้ีการปรบัปรุง พฒันาระบบการทาํงานอย่างต่อเน่ือง 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูบ้รหิาร 

 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน 

  บรษิัทมอบหมายให ้นายชยัยทุธ พรหมเกดิ ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ เป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลปฏิบตัิงาน

เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีกาํกับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบรษิัท มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป   

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ : 

หัวหนา้งานกาํกับดูแลปฏิบัติงานมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และ

บริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

เพ่ือให้บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance policy) โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงาน หรือ

หน่วยงาน และพนกังานทั่วทัง้องคก์รตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานใหต้ระหนกั

ว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการศึกษาและทาํความเข้าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรบัผิดชอบ และปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งครบถว้นเป็นไปตามกฎเกณฑอ์ย่างเครง่ครดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการระหวา่งกนั 
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รายการระหว่างกัน  

 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563 รายละเอียดแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 โดยมีรายการท่ีสาํคญัตามท่ีปรากฏดงัตารางขา้ง

ทา้ย ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาความสมเหตสุมผลของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2561 2562 2563 
บริษัท เอส ซี แคริเออร ์จาํกดั • มีกรรมการรว่มกนั คือ 

นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี และ 
นายณฐัพงษ์  รตันสวุรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คอื  
นายณฐัภพ  รตันสวุรรณทว ี
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้   1.04   1.05 1.05 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน - - - 
ค่าจา้งขนส่งแอมโมเนีย  55.94  48.55 39.73 
ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน   1.92   - - 
คา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมอปุกรณบ์รรจุ
และจดัเก็บแอมโมเนีย 

  1.55   2.07 1.21 

ค่าเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งคลงั 
สรุาษฎรธ์าน ี

  0.36   - - 

ค่าไฟฟ้าและค่านํา้ประปาอาคาร
สาํนกังาน 

  0.26   - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    0.06    0.01 0.02 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  0.19  0.19 0.28 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น  8.39  2.14 5.17 
เงินมดัจาํ       -       - - 
เงินทดรองและเงินจ่ายลว่งหนา้ผูข้าย       - 10.45 22.80 

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์
จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ   รตันสวุรรณทวี     
ถือหุน้รอ้ยละ 99.35 
นายณฐัพงษ์ รตันสวุรรณทวี     
ถือหุน้รอ้ยละ 0.65 
นางบงกช    รุง่กรไพศาล                 

ถือหุน้ 1 หุน้ 
• มีกรรมการรว่มกนั คือ  

นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล  
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ 5.59 7.08 7.16 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 1.23 2.10 1.54 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน 0.60 - - 
รายไดด้อกเบีย้รบั - 0.34 0.64 
ค่าเช่าทีด่ินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งคลงัรงัสติ 1.08 1.08 1.12 
ค่าบริการรถรบั-ส่งพนกังาน 0.97 1.20 1.38 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษา 0.22 0.04 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ - 0.04 - 
ค่าซือ้ทรพัยส์ิน 0.02 - 0.30 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 0.87 2.68 1.25 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 7.34 7.34 7.36 

บริษทั เอ็น พี มารีน จาํกดั • มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คอื  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี   
ถือหุน้รอ้ยละ 98.33 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้รอ้ยละ 1.67 
นางบงกช        รุง่กรไพศาล          
ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ  
พลเอกมนตรี   สงัขทรพัย ์
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 3.82 0.97 0.38 
ค่าเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งคลงั
สรุาษฏรธ์าน ี

0.36 0.72 0.75 

ค่าไฟฟ้าและค่านํา้ประปาคลงัสรุาษฎร์
ธานี 

   0.06    0.05 0.05 

ค่าบริการชั่งนํา้หนกัรถบรรทุกแอมโมเนีย 0.03 0.03 0.03 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น  0.68  0.05 0.10 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
ค่าบริการสาํนกังาน 

 0.08 
- 

 0.08 
- 

0.08 
0.02 

บริษัท เอส ซี จี โลจิส ติกส ์
จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้รอ้ยละ 99.86 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้รอ้ยละ 0.14 
นางบงกช        รุง่กรไพศาล          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 0.60 0.22 0.06 
รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรพัยส์ิน 
 

0.01 
 

- 
 

- 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
ซือ้ทรพัยส์ิน 

   0.06 
- 

   0.03 
- 

0.01 
0.39 
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ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2561 2562 2563 
ถอืหุน้ 1 หุน้ 
นายวิบลูย ์       รศัมีไพศาล             

ถือหุน้ 1 หุน้ 
• มีกรรมการรว่มกนั คือ  

นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
     นางบงกช        รุง่กรไพศาล 

นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี       
• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ 

นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทว ี
 

บริษทั เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส 
จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ     รตันสวุรรณทวี   
ถือหุน้รอ้ยละ 97.67 
นายณฐัพงษ์   รตันสวุรรณทว ี  
ถือหุน้รอ้ยละ 2.33 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล  
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ 0.02 0.61 - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ - 0.03 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 0.03 0.01 0.01 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - 0.01 - 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 0.03 - - 
    

บริษทั ซีนา ออฟชอร ์จาํกดั • มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นางบงกช      รุง่กรไพศาล   ถือ
หุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล และ 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทว ี
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ - - 0.01 
    

บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล 
ด๊อคยารด์ จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ           รตันสวุรรณ
ทวี ถือหุน้ 1 หุน้ 
นายณฐัพงษ์  รตันสวุรรณทวี    
ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คอื  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล และ 
นายณฐัพงษ ์   รตันสวุรรณทวี  

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี 
 

เงินทดรองและเงินจ่ายล่วงหนา้ผูข้าย - - 0.21 

บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์
จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ     รตันสวุรรณทวี   
ถือหุน้รอ้ยละ 85.33 
นายณฐัพงษ์   รตันสวุรรณทว ี  
ถือหุน้รอ้ยละ 6.04 

●   มีกรรมการรว่มกนั คือ 
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายทรพัยส์นิ 0.04 - - 



 

 93 

 

ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ ์ รายการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
มูลค่า (ล้านบาท)  

2561 2562 2563 
นางบงกช        รุง่กรไพศาล  
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทว ี   

• ผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทว ี

 
บริษัท เคมีคลัส ์แอนด ์อาโรเม
ติก (ประเทศไทย) จาํกดั 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ 
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  

• ผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี 

 

ซือ้ทรพัยส์ิน 0.08 1.60 - 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 4.79 4.71 4.71 
    

บริษัท เอ็นโฮลดิง้ จาํกดั 
 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คอื  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทว ี 
ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้ 1 หุน้ 
นางบงกช        รุง่กรไพศาล          
ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล และ 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี         

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล 
นายณฐัพงษ์     รตันสวุรรณทว ี
นางสาวดจุเดือน  บญุซ่ือ 
 

ค่าเช่าและบริการอาคารสาํนกังาน 1.92 3.84 4.14 
ค่าไฟฟ้าและค่านํา้ประปาอาคาร
สาํนกังาน 

0.27 
 

0.23 
 

0.21 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ - 0.18 - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 0.06 0.03 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 0.42 0.51 0.38 

เงินมดัจาํ 0.96 0.96 0.38 

บริษัท สตราทจิีค พอรท์ ลิงค ์
จาํกดั 

• มีผูถ้ือหุน้รว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้รอ้ยละ 90.00 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี  
ถือหุน้รอ้ยละ 10.00 
นางบงกช        รุง่กรไพศาล          
ถือหุน้ 1 หุน้ 

• มีกรรมการรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
นางบงกช        รุง่กรไพศาล และ 
นายณฐัพงษ์    รตันสวุรรณทวี         

• มีผูบ้ริหารรว่มกนั คือ  
นายณฐัภพ      รตันสวุรรณทวี  
 

ค่าซือ้ทรพัยส์ิน - 0.03 - 
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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการระหว่างกัน 

1.   บริษทัเขา้ทาํรายการกบั บริษทั เอส ซี แคริเออร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูข้นส่ง

แอมโมเนียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชย้านพาหนะในการขนส่งแอมโมเนียท่ีไดรั้บอนุญาตและไดรั้บการ

ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอจากกรมขนส่งทางบกและไดม้าตรฐานตรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด  รวมทั้งพนกังานขบัรถ

ก็ไดรั้บใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกาํหนด เพ่ือความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพยสิ์นในการขนส่ง ให้ทาํหนา้ท่ีผูข้นส่ง

นาํแอมโมเนียดว้ยรถบรรทุกจากสถานท่ีรับมอบสินคา้ตน้ทางโรงงานของบริษทัในจงัหวดัระยอง, จงัหวดัปทุมธานี

และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไปยงัสถานท่ีส่งมอบสินคา้ปลายทางตามท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ี

ได้รับเป็นราคาตลาดและมีเง่ือนไขทางการค้าท่ีแข่งขนัตามปกติทั่วไป และเป็นราคาท่ีทางบริษัท เอส ซี แคริ

เออร์ จาํกดั คิดค่าบริการขนสินคา้ท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงให้กบัลูกคา้รายอ่ืน ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยท่ีมิได้

มีวตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกนั 

2.   บริษทัเขา้ทาํรายการกบับริษทั เอ็น พี มารีน จาํกดั มีวตัถุประสงค์เพ่ือเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบริเวณ

ตาํบลบางกุ้ง อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่าจาํนวน 2,749.50 ตารางเมตร 

รวมถึงเขา้ทาํรายการกบั บริษทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน

บริเวณตาํบลบึงย่ีโถ อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี จาํนวนเน้ือท่ีแบ่งเช่าจาํนวน 2,509 ตารางเมตร เพ่ือประกอบ

กิจการต่อเน่ืองจากการรับโอนกิจการบางส่วนจาก C&A เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจจดัจาํหน่าย

สินคา้เคมีภณัฑ์ประเภทแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เพ่ือจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ขั้นปลายไดอ้ย่างครบ

วงจร  ทั้งน้ีราคาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บเป็นราคาตลาดเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก ซ่ึงเป็นการดาํเนินธุรกิจ

ปกติ โดยท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างกนั 

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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การวิเคราะห ์

และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทีมี่นัยสาํคัญ 

ในปี 2563 สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2563 ไดม้ี

มติอนุมตัิใหบ้ริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการ

พฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้ริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อ

ลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณเขตอตุสาหกรรมทั่วไป เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบ

ตาพดุ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เพ่ือใหบ้รกิารกบัลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้รกิารพืน้ท่ีหลงัท่าเทียบเรือ

และผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง 

โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก และในเดือนเดียวกันนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด จาํนวน 195 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัโครงการพัฒนาพืน้ท่ี

รองรบัการให้บริการผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผู้ประกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง 

โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั 

เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จาํกัด ไดล้งนามสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือการอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 1 จาํนวนประมาณ 50-1-44 ไร่ เพ่ือใหบ้ริการกับลกูคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ท่ีหลังท่า

เทียบเรือและผูป้ระกอบการโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการลานประกอบและติดตัง้/ลานรือ้/ตดัแยก ชิน้ส่วนท่อ

ลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก 

เดือนธันวาคม 2563 บริษัทไดช้าํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนบางส่วนในบริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด จาํนวนรวม 117 

ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาพืน้ท่ีรองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและ

ผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะนํา้มนั สาํหรบัค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือบรษิทัจะชาํระเพ่ิมเติม

ตามความจาํเป็นของโครงการต่อไป 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีขาดทนุสทุธิ 9.25 ลา้นบาท โดย

แบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทขาดทุน 8.76 ลา้นบาทขาดทุนลดลง 25.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 74.60 

เมื่อเทียบกับกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทในปีก่อนมีขาดทุน 34.49 ลา้นบาท ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากบริษัทมีรายได้

จากการขายและบรกิารเท่ากบั 719.29 ลา้นบาท ลดลง 462.36 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39.13  เมื่อเทียบกบัปี 2562 

โดยแบ่งรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑเ์คมี 615.68 ลา้นบาท ลดลง 465.07 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43.03 และรายได้

จากการให้บริการ 103.61 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.71 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการ

ดาํเนินงานปี 2563  บรษิัทมีกาํไรขัน้ตน้ลดลง 16.85 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8.99  บรษิัทมีรายไดอ่ื้นลดลง 10.85 ลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 39.73 ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 13.18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.68 ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1.19 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 7.25 รายไดภ้าษีเงินไดเ้พ่ิมขึน้ 39.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.03 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุใน

บรษิัทย่อยขาดทนุเพ่ิมขึน้ 0.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.52 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิ 34.95 ลา้นบาท 

โดยแบ่งปันเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทขาดทุน 34.49 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมขึน้ 85.89 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

167.10 เมื่อเทียบกับกาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทในปีก่อนมีกาํไร 51.40 ลา้นบาท ทั้งนีเ้ป็นผลมาจากบริษัทมี

รายไดจ้ากการขายและบรกิารเท่ากบั 1,181.65 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 1.66 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.14  เมื่อเทียบกบัปี 

2561 โดยแบ่งรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 1,080.75 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.48 และ
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 100.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 6.83 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.26 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลการ

ดาํเนินงานปี 2562  พบว่าในปี 2561 บรษิัทไดม้ีการรบัรูค้่าใชจ้่ายภาษีรอตดับญัชี เป็นจาํนวนเงิน 36.13 ลา้นบาท บรษิัท

มีกาํไรขึน้ตน้ลดลง 44.43 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.16  บริษัทมีรายไดอ่ื้นเพ่ิมขึน้ 13.03 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 91.25 

ค่าใชจ้่ายรวมลดลง 6.09 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.00 ตน้ทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ 13.58 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 479.86 ส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุในบรษิัทย่อยลดลง 0.02 ลา้นบาท 

  

ดงันัน้ สามารถสรุปรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัของบรษิัทและบรษิัทย่อย มีดงันี ้

รายได้จากการขายและบริการ 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 719.29 ลา้นบาท ลดลง 462.36 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น รอ้ยละ 39.13 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 1,181.65 ลา้นบาท เป็น

ผลมาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คม ี 615.68 ลา้นบาท ลดลง 465.07 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 43.03  

รายไดจ้ากการขายกรดกาํมะถนัลดลง 329.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 51.14  โดยราคากรดกาํมะถนัลดลงเน่ืองจากราคา

ตลาดโลกลดลง  ปรมิาณการขายกรดกาํมะถนัเพ่ิมขึน้ 66,681 ตนั หรือรอ้ยละ 23.16 เมื่อเทียบกบังวดปี 2562  รายได้

จากการขายแอมโมเนียลดลง 136.76 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 33.47 โดยราคาขายแอมโมเนียลดลงเน่ืองจากราคา

ตลาดโลกลดลง ทัง้นี ้ ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลงและปรมิาณการขายท่ีลดลง 6,143 ตนั หรือรอ้ยละ 31.34 รายได้

จากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึน้ 1.61 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 5.95 มีปรมิาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 723 ตนั หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 14.22 จากราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลง ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 103.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 2.71 

ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.69 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีรายไดก้ารใหบ้รกิารคลงัสินคา้เพ่ิมขึน้ 4.08 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

10.63 เน่ืองจากมีการใชพื้น้ท่ีบรกิารเพ่ิมขึน้และจาํนวนลกูคา้เพ่ิมขึน้ รายไดก้ารใหบ้รกิารโลจสิติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลว

ไม่เปล่ียนแปลง รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่าเทียบเรือลดลง 1.37 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 13.47 เน่ืองจากจาํนวนเรือมาใช้

บรกิารผ่านท่าเทียบเรือลดลง 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 1,181.65 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 1.66 ลา้น

บาท หรือ รอ้ยละ 0.14 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 1,179.99 ลา้นบาท เป็นผล

มาจากรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คม ี 1,080.75 ลา้นบาท ลดลง 5.17 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.48  รายไดจ้ากการ

ขายกรดกาํมะถนัเพ่ิมขึน้ 146.22 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 29.31  โดยราคากรดกาํมะถนัเพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากอปุทานใน

ตลาดโลกขาดแคลน  ปรมิาณการขายกรดกาํมะถนัตํา่ลง 17,053 ตนั หรือรอ้ยละ 5.59 เมือ่เทียบกบังวดปี 2561  

รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียลดลง 156.98 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.76  จากปรมิาณการขายท่ีลดลง 7,140 ตนั หรือ

รอ้ยละ 26.66 เน่ืองจากลกูคา้รายใหญ่มีปรมิาณการซือ้ท่ีลดลง เน่ืองจากลกูคา้มีการเปล่ียนกระบวนการผลิต ราคาขาย

เฉล่ียต่อหน่วยลดลงดว้ย รายไดจ้ากการขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึน้ 5.59 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 26.04 จาก

ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยลดลง แต่มีปรมิาณการขายท่ีเพ่ิมขึน้ 1,569 ตนั หรือรอ้ยละ 44.63   ส่วนรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร 100.90 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 6.83 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.26 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยมีรายไดก้ารใหบ้รกิาร

คลงัสินคา้เพ่ิมขึน้ 5.81 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.83 เน่ืองจากมกีารใชพื้น้ท่ีบรกิารเพ่ิมขึน้และจาํนวนลกูคา้เพ่ิมขึน้ 

รายไดก้ารใหบ้รกิารโลจสิติกสแ์ละคลงัสินคา้เหลวลดลง 0.08 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.15 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารท่า

เทียบเรือเพ่ิมขึน้ 1.10 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.13 เน่ืองจากจาํนวนเรือมาใชบ้รกิารผ่านท่าเทียบเรือเพ่ิมขึน้ 
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ต้นทุนขายและบริการ 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีตน้ทนุขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 548.68 ลา้นบาท ลดลง 445.51 ลา้นบาท หรือคิด

เป็น รอ้ยละ 44.81 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดยมาจากตน้ทนุการขายผลิตภณัฑเ์คมลีดลง 449.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 46.11 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซึง่เกิดจาก ตน้ทนุขายกรดกาํมะถนัลดลง 357.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

53.24 ตน้ทนุขายแอมโมเนียลดลง 92.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 33.03 ตน้ทนุขายแอมโมเนียไฮดรอกไซด์

เพ่ิมขึน้ 0.50 ลา้นบาท หรือคดิเป็น รอ้ยละ 2.18 ส่งผลให ้กาํไรขัน้ตน้ของธุรกจิการขายเคมีภณัฑล์ดลง 15.64 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น รอ้ยละ 14.75 ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑเ์คมเีพ่ิมขึน้ คิดเป็น รอ้ยละ 14.69 เมื่อเทียบกบัปีท่ี

แลว้ 9.81 จากผลกระทบตน้ทนุเคมีภณัฑท่ี์ลดลง ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพ่ิมขึน้ 3.92 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 20.10 เมื่อ

เทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีตน้ทนุขายและบรกิาร จาํนวนเงิน 994.19 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 46.09 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 4.86 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดยมาจากตน้ทนุการขายผลิตภณัฑเ์คมเีพ่ิมขึน้ 44.70 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4.81 

เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซึ่งเกิดจาก ตน้ทนุขายกรดกาํมะถนัเพ่ิมขึน้ 162.09 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 31.85 จากราคา

ผลิตภณัฑเ์คมนีาํเขา้เพ่ิมขึน้ตามแนวโนม้ราคาตลาดโลก ตน้ทนุขายแอมโมเนียลดลง 121.72 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 

30.24 จากปรมิาณการขาทท่ีลดลง 7,178 ตนั หรือ รอ้ยละ 26.81 ตน้ทนุขายแอมโมเนียไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึ่น 4.33 ลา้น

บาท หรือ รอ้ยละ 23.24 จากปรมิาณ การขายท่ีเพ่ิมขึน้ 1,569 ตนั หรือ รอ้ยละ 44.63 ส่งผลให ้กาํไรขัน้ตน้ของธุรกิจ

การขายเคมีภณัฑล์ดลง 49.87 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 31.98 ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ของผลิตภณัฑเ์คมีลดลงเป็น รอ้ย

ละ 9.81 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ 14.36 จากผลกระทบตน้ทนุเคมภีณัฑท่ี์เพ่ิมขึน้อยา่งมาก และปรมิาณการขายท่ีลดลง 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารเพ่ิมขึน้ 1.39 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 7.68 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

รายได้อื่น 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดอ่ื้นเป็นจาํนวนเงิน 16.46 ลา้นบาท ลดลง 10.85 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น รอ้ยละ 

39.73 เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ เน่ืองจาก รายไดย้ิปซั่มลดลง 17.31 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุลดลง 4.38 

ลา้นบาท ดอกเบีย้รบัลดลง 3.04 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย (กลบัรายการ) เพ่ิมขึน้ 9.72 ลา้นบาท กาํไรจากอตัรา

แลกเปล่ียนเพ่ิมขึน้ 2.93 ลา้นบาท รายไดอ่ื้น ๆ เพ่ิมขึน้ 1.23 ลา้นบาท 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีรายไดอ่ื้นเป็นจาํนวนเงิน 27.31 ลา้นบาท แสดงรวมเป็นรายไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมขึน้ 13.03 ลา้น

บาท หรือ เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 91.25 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก รายไดย้ิปซั่มเพ่ิมขึน้ 11.37 ลา้นบาท 

ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากบญัชอีอมทรพัยเ์พ่ิมขึน้ 0.03 ลา้นบาท รายไดจ้ากคา่สินไหมทดแทนประกนัภยัและรายได้

เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 0.20 ลา้นบาท สาํรองสินคา้คงเหลือลา้สมยัลดลง 0.67 ลา้นบาท กาํไรจากการขายทรพัยสิ์นลดลง 

0.60 ลา้นบาท กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง 1.68 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทนุ เพ่ิมขึน้ 4.38 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายรวม 

 ปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 184.00 ลา้นบาท ลดลง 13.18 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ย

ละ 6.68 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเกดิจาก ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 8.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 20.09 เน่ืองจาก

ค่าขนส่งไปยงัลกูคา้ท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 4.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 2.93 เน่ืองจาก ค่าเส่ือม

ราคาลดลง 16.73 ลา้นบาท เน่ืองจากการรือ้ถอนอาคารท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานลดลง 13.33 ลา้น

บาท ค่าใชจ้่ายบริการวิชาชีพลดลง 12.59 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายบริหารอ่ืน ๆ ลดลง 1.02 ลา้นบาท ตัง้สาํรองดอ้ยค่า

สินทรพัยเ์พ่ือขายเพ่ิมขึน้ 28.28 ลา้นบาท ประมาณการค่าใชจ้่ายรือ้ถอนเพ่ิมขึน้ 10.88 ลา้นบาท 
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 ปี 2562 บรษิทัและบรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 197.18 ลา้นบาท ลดลง 6.09 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 

3.00 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งเกิดจาก ค่าใชจ้่ายในการขายลดลง 5.28 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 10.90 เน่ืองจากค่าขนส่ง

ไปยงัลกูคา้ท่ีลดลงจากปรมิาณการขายผลิตภณัฑแ์อมโมเนียท่ีลดลง ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 0.81 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 0.52 เน่ืองจากมีค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังานลดลง (กลบัรายการตัง้คา้งจ่ายโบนสัปี 2561) เมื่อเปรียบเทียบกบัปี

ก่อน 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 ในปี 2563 บริษัทและบรษิัทย่อยมีรายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2.90 ลา้นบาท จึงมีขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี 9.25 ลา้น

บาท หรือ คิดเป็นกาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0081 บาทต่อหุน้ 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมคี่าใชจ้่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.13  ลา้นบาท จึงมีขาดทนุสทุธิสาํหรบัปี 34.95 

ลา้นบาท หรือ คิดเป็นขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.0317 บาทต่อหุน้ 

ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิทัย่อยมีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.72  ยอดเงินกาํไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมามีผลมาจาก

ความสามารถในการทาํกาํไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

 ในปี 2562 บริษัทและบรษิัทย่อยมีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.86  ยอดเงินกาํไรขัน้ตน้ลดลงจากปีท่ีผ่านมามีผลมาจาก

ความสามารถในการทาํกาํไรของของผลิตภณัฑเ์คมี โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจแอมโมเนีย 

ความสามารถในการบริหารทรัพยส์ิน 

 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การคา้ 3.12 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  115 วัน  

ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 8.74 เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 41 วนั  บริษัทและบริษัท

ย่อยมอีตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์อ้ยละ 0.15 

 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.47 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย  66 วัน  

ในขณะท่ีมีอัตราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 9.93  เท่า และมีระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย 36 วนั  บรษิัทและบริษัท

ย่อยมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์อ้ยละ 1.34 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

 ปี 2563 บริษัทและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 0.69 เท่า ลดลงประมาณ  0.96 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2562 

ในขณะท่ีมีระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย 115 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้ 41 วนั และระยะเวลาชาํระหนี ้173 วนั ส่งผลใหม้ี Cash 

Cycle ประมาณ (17) วัน  ในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนจากการดาํเนินงานและมีเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมการ

ดาํเนินงาน 386.11 ลา้นบาท นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.29 เท่า 

ลดลง 2.07 เท่าเมื่อเทียบกบัปี 2562 และมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ 26.59 เท่า 

 ปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.65 เท่า ลดลงประมาณ  0.89 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2561 

ในขณะท่ีมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 66 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้ 36 วนั และระยะเวลาชาํระหนี ้54 วนั ส่งผลใหม้ี Cash 

Cycle ประมาณ  48 วัน  ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนจากการดาํเนินงานและมีเงินสดสุทธิท่ีได้มาจากกิจกรรมการ

ดาํเนินงาน (240.43) ลา้นบาท นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.29 เท่า 

ลดลง 0.12 เท่าเมื่อเทียบกบัปี 2561 และมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ 5.72 เท่า 
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ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  

สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,839.62 ล้านบาท หนี้สินรวม 

1,914.27 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 2.17 ลา้นบาท และส่วนของบริษัใหญ่ 927.52 ลา้นบาท  หรือ 

มลูค่าหุน้ตามบญัชีคิดเป็น 0.85 บาทต่อหุน้ และ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 1,202.47 

ลา้นบาท หนีสิ้นรวม 268.72 ลา้นบาท ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ขาดทุน 1.68 ลา้นบาท และส่วนของบริษัทใหญ่ 

935.43 ลา้นบาท  หรือ มลูคา่หุน้ตามบญัชีคิดเป็น 0.86 บาทต่อหุน้ ซึ่งมีสาระสาํคญัดงันี ้

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสินทรพัยร์วม 2,839.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 1,637.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 

136.15 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2562 เน่ืองจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108.77 ลา้นบาท เพ่ิมขีน้ 21.27 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็น รอ้ยละ 24.31 จากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเมื่อเทียบกบัสิน้ปีท่ีแลว้ ลกูหนีก้ารคา้และ

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน 179.03 ลา้นบาท ลดลง 19.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.86 เกิดจากการจดัประเภทค่าใชจ้่าย

จ่ายล่วงหนา้เป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า, ลกูหนีอ่ื้น

กรมสรรพากรลดลง และเงินทดรองจา่ยล่วงหนา้ผูข้ายลดลง สินคา้คงเหลือ 41.77 ลา้นบาท ลดลง 36.72 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็น รอ้ยละ 46.78 จากสินคา้แอมโมเนียลดลง 33.82 ลา้นบาท วสัดสิุน้เปลืองและอ่ืน ๆ ลดลง 9.39 ลา้นบาท 

เน่ืองจากมกีารตัง้คา่เผ่ือสินคา้เพ่ือขายเส่ือมสภาพ สินคา้ระหว่างทางกรดกาํมะถนัเพ่ิมขึน้ 6.24 ลา้นบาท ยิปซั่มบรรจถุงุ

เพ่ิมขึน้ 0.18 ลา้นบาท แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเ์พ่ิมขึน้ 0.07 ลา้นบาท สินทรพัยห์มมุเวียนอ่ืน 9.39 ลา้นบาท ลดลง 

10.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 51.92 เงนิฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเชื่อทางการคา้กบัสถาบนัการเงินลดลง สินทรพัย์

ไม่หมนุเวยีนหรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเพ่ิมขึน้ 13.98 ลา้นบาท เน่ืองจากมี

การรือ้ถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้านและขายเศษซากจากการรือ้ถอนใหก้บับรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ท่ีดิน 

อาคาร และอปุกรณ ์1,318.93 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 933.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 241.77 เน่ืองจากการซือ้และลงทนุ

ในทรพัยสิ์นระหว่างงวด 813.81 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยการลงทนุในโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิงของ NFCT ประมาณ 

807.27 ลา้นบาทซือ้ทรพัยสิ์นและอปุกรณ ์ของ NFC  ประมาณ 6.54 ลา้นบาท คา่เส่ือมราคาสทุธิลดลง 21.67 ลา้นบาท 

สินทรพัยสิ์ทธการใชเ้พ่ิมขึน้ 976.97 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 161.82 ลา้นบาท ลดลง 241.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 59.88 เป็นการตดัจา่ยล่วงหนา้

งานก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิงของบรษิัทย่อย 

 ในปี 2562 สินทรพัยร์วมลดลง 224.11 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 15.71 เมื่อเทียบกบัปี 2561 ทัง้นีสิ้นทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้แบ่งเป็น

สินทรพัยห์มนุเวียนลดลง 537.19 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 57.98  ซึ่งประกอบดว้ย เงินสดและเงินลงทนุชั่วคราว 87.50 ลา้น

บาท ลดลง 498.71 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 85.07 จากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เพราะมีการเอาเงินลงทนุชั่วคราว 

ไปลงทนุในโครงการของบรษิทัยอ่ย ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 201.44 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 50.95 ลา้นบาท หรือ 

รอ้ยละ 33.86 ส่วนใหญ่มาจากจาํนวนภาษีซือ้รอคืน ท่ีไดแ้สดงไวเ้ป็นลกูหนีอ่ื้นกรมสรรพากร, เงินทดรองจ่ายล่วงหนา้

ผูข้าย สินคา้คงเหลือ 78.49 ลา้นบาท ลดลง 39.35 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 33.39 จากแอมโมเนียลดลง 38.61 ลา้นบาท 

เพราะมีปรมิาณการขายลดลงและวสัดสิุน้เปลืองและอ่ืน ๆ ลดลง 0.44 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการขายในระหวา่งปี 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 21.87 ลา้นบาท ลดลง 50.08 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 69.60 จากเงินฝากท่ีเป็นเงินประกนัสินเชื่อ

ทางการคา้กบัสถาบนัการเงินลดลง ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์385.91 ลา้นบาท ลดลง 17.07 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 4.24 

เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาสทุธิเพ่ิมขึน้ 105.55 ลา้นบาท และมีการซือ้และลงทนุในทรพัยสิ์นระหวา่งงวด 89.43 ลา้นบาท ซึ่ง

ประกอบดว้ยซือ้ทรพัยสิ์น และอปุกรณ ์ ของ NFC ประมาณ 4.93 ลา้นบาท และ การลงทนุในโครงการของ NFCT อีก
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ประมาณ 84.50 ลา้นบาท สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 413.62 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 367.23 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 791.61 เป็น

การจา่ยล่วงหนา้งานกอ่สรา้งโครงการของบรษิัทย่อย 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิทัย่อยมีหนีสิ้นรวม 1,914.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 1,645.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 612.37 

เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2562 เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 93.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 10.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ย

ละ 12.55 เน่ืองจากมีการใชว้งเงินเครติต (LC/TR) จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน 

374.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 221.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 145.04 เน่ืองจาก เจา้หนีก้ารคา้สทุธิ ลดลง 17.01 ลา้น

บาท ในขณะท่ีเจา้หนีก้ารคา้อ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 238.81 ลา้นบาท โดยมีเจา้หนีโ้ครงการ คลงันํา้มนัเชือ้เพลิง ของ NFCT เพ่ิมขึน้ 

272.69  ลา้นบาท ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ยอ่ืนเป็นหนีสิ้นตามสญัญารว่มดาํเนินงานกบั กนอ.ลดลง 41.11 ลา้นบาท รายได้

บรกิารรบัล่วงหนา้เพ่ิมขึน้ 3.56 ลา้นบาท และเจา้หนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 3.67 ลา้นบาท ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพ่ิมขึน้ 41.08 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก 

ในปี 2563 เงินกูย้มืระยาวจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึน้ 489.16 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิงของ 

NFCT หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 884.95 ลา้นบาท จากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรกในปี 

2563 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีหนีสิ้นรวมมมีลูค่าเท่ากบั 268.72 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหนีสิ้นหมนุเวยีน 236.00 ลา้น

บาท และหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 32.72 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ลดลงจาํนวน 146.77 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 35.32 เมื่อ

เทียบกบัปี 2561 เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 83.08 ลา้นบาทลดลง 133.38 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 61.62 

เน่ืองจาก บรษิัทมีการใชว้งเงินเครดิต (LC/TR) จากสถาบนัการเงนิลดลง เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 152.92 

ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 5.02 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 3.39 เน่ืองจาก เจา้หนีก้ารคา้สทุธิ เพ่ิมขึน้ 0.97 ลา้นบาท และเจา้หนีก้ารคา้

อ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้ 4.05 ลา้นบาท โดยมีรายไดบ้รกิารรบัล่วงหนา้เพ่ิมขึน้ 4.32 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ยอ่ืนเป็นหนีสิ้นตาม

สญัญารว่มดาํเนินงานกบั กนอ. ลดลง 4.05 ลา้นบาท โบนสัคา้งจ่ายเพ่ิมขึน้ 3.41 ลา้นบาท และเจา้หนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 0.37 

ลา้นบาท 

 ในปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 925.35 ลา้นบาท ลดลง 8.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

0.90  เมื่อเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากบรษิัทมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทนุสทุธิเบ็ดเสรจ็ 7.91 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ เกดิจากส่วนเกินทนุจากการตีราคาทรพัยสิ์นลดลง 49.41 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการรือ้ถอน

อาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้านและขายเศษซากจากการรือ้ถอนใหก้บับรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และมีส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ี

อาํนาจควบคมุขาดทนุ 0.49 ลา้นบาท โดยปัจจบุนับรษิัทมีทนุชาํระแลว้ 815.87 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,087.83 

ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 

 ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 933.75 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 77.34 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 7.65  เมื่อเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากบรษิัทมีผลการดาํเนินงานเป็นขาดทนุสทุธิเบ็ดเสรจ็ 30.11 ลา้นบาท และ

มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุขาดทนุ 0.46 ลา้นบาท และมกีารจา่ยเงินปันผล 46.78 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2562

โดยปัจจบุนับรษิัทมีทนุชาํระแลว้ 815.88 ลา้นบาท แบ่งเป็น หุน้สามญั 1,087.83 ลา้นหุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.75 บาท 
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ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. การดาํเนินงาน (Operation) 

บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบทางตรงจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยบริษัท

ยงัคงเปิดดาํเนินงานไดต้ามปกติ โดยในส่วนของการจาํหน่ายแอมโมเนียแมว้่าปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลกูคา้มี

ปรบัลดลงบา้งเล็กนอ้ย โดยเฉพาะผูผ้ลิตผงชูรสท่ีไดป้รบัลดปรมิาณความตอ้งการใชแ้อมโมเนียในกระบวนการผลิตลดลง 

เน่ืองจากมีการปรบัปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ในขณะท่ีสามารถลดปริมาณการใช้แอมโมเนียลงได ้

เน่ืองจากการผลิตท่ีหยดุชะงกัลงเป็นผลใหค้วามตอ้งการสินคา้หรือวตัถดุิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตลดลงตามไปดว้ย 

ในส่วนการจาํหน่ายกรดกาํมะถัน แมว้่าบริษัทจะมีรายไดจ้ากการขายกรดกาํมะถันลดลงจากปีก่อน ผลจากราคากรด

กาํมะถนัในตลาดโลกปรบัลดลงอย่างตอ่เน่ือง สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของ ของ COVID-19 ท่ีกระทบต่อกลไก

การตลาดทัง้หมด ปริมาณกรดกาํมะถันในตลาดโลกเกิดภาวะลน้ตลาด เป็นผลใหร้าคากรดกาํมะถันลดตํ่าลงมากกว่า

ภาวะปกติ โดยช่วงปลายปีราคากรดกาํมะถันเริ่มปรบัตัวเพ่ิมสูงขึน้ ทั้งนีใ้นปี 2563 บริษัทจาํหน่ายกรดกาํมะถันไดใ้น

ปรมิาณท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 66,681 ตนั 

ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 บรษิัทไดม้ีการเพ่ิมมาตรการตรวจสอบและคดักรองบคุคลทัง้ภายนอกและ

ภายในในการเขา้ออก รวมถึงไดป้รบัเปล่ียนขัน้ตอนในการดาํเนินงานบางส่วนเป็นแบบ new normal เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ทั้งนีใ้นปี 2563 บริษัทยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ดเ้ช่นเดิม ซึ่งลูกค้ารายใหญ่มี

ความสมัพนัธเ์ป็นคู่คา้ท่ีดีกบับริษัทเกินกว่า 10 ปี โดยบรษิัทไดส้รา้งความเชื่อมั่นและไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ ดว้ย

การรว่มบริหารการจดัการในรูปแบบ Supply Chain ตัง้แต่ขัน้ตอนเตรียมการสั่งซือ้ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และ

การส่งมอบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ อีกทัง้บรษิัทยงัหาช่องทางการขยายฐานลกูคา้ใหม่เพ่ือเพ่ิมยอดขาย

และผลกาํไรใหแ้ก่บรษิัทอีกดว้ย 

2. การเงนิ (Financial) 

บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยบริษัทมีสภาพ

คล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ สามารถใหก้ารสนับสนุนทางการเงินและเพ่ิมทุนกบับริษัทย่อยในการทาํ

โครงการต่าง ๆ ได ้สามารถจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนีต้่าง ๆ ไดต้ามกาํหนดเวลา โดยไม่มีเบีย้ปรบัหรือเงินเพ่ิมจากการชาํระ

ล่าชา้ 

ในส่วนการปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาสินเชื่อเพ่ือการนาํเขา้กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงนัน้ บรษิัทสามารถชาํระหนีต้ามตั๋ว

สัญญาใช้เงินจากสินเชื่อเพ่ือการนาํเขา้ (Trust Receipt) พรอ้มดอกเบีย้ไดต้ามกาํหนดเวลา รวมถึงสัญญาเงินกูจ้าก

สถาบันการเงินสาํหรบัโครงการของบริษัทย่อย สามารถชาํระดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินไดต้ามกาํหนดเวลา

เช่นกนั 

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนัน้ ปี 2563 บริษัทมีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไดต้ัง้

เงินสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า 5% แลว้ คงเหลือกาํไรสทุธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ทัง้นี ้บรษิัทมีความจาํเป็นตอ้ง

สาํรองไวเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทและมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรพัยข์องบริษัทเพ่ือก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้

ยั่งยืนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 พิจารณา

อนมุตัิงดจ่ายเงนิปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบรษิัท ประจาํปี 2563 

3. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน (Balance Sheet and Performance) 

บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัจะเห็นว่าบริษัท

และบรษิัทย่อยมสิีนทรพัยร์วมเพ่ิมขึน้จากปีทีผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากการลงทนุในโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิงของบรษิัท 
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เอ็นเอฟซีที จาํกดั ปัจจบุนัโครงการอยู่ระหว่างการดาํเนินการก่อสรา้งซึ่งเป็นไปตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยสิน้ปี 2563 

มีความคืบหนา้ไปกว่ารอ้ยละ 70 

นอกจากนี ้ในปี 2563 บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยท่ีบรษิัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  ไดเ้ขา้ลงทุน

ในโครงการพฒันาพืน้ท่ีรองรบัการใหบ้รกิารผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยก

ชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน  เพ่ือใหบ้รกิารกับลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการพืน้ท่ีหลังท่าเทียบเรือและ

ผูป้ระกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อและผูป้ระกอบการรือ้/ตดัแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขดุเจาะ

นํา้มนั พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวก การลงทนุดงักล่าวเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยแ์ละเป็นการดาํเนินการตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้

ปี 2563 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ

ขายซึ่งเป็นอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากผลกระทบจาก COVID-19 ทัง้ในนีสิ้นทรพัยก์ลุ่มท่ีดินอาคารและ

อปุกรณ ์ไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เน่ืองจากยงัมีการใชง้านตามปกต ิ

4. ภาระผูกพันตามสัญญา (Contractual Obligations) 

บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เน่ืองจากในปี 2563 

คู่คา้และ/หรือคู่สญัญาของบริษัทและบรษิัทย่อย ไม่มีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง ยกเลิกขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีสาํคญัท่ีเป็น

ความเส่ียงในสิทธิหรือภาระผกูพนัตามสญัญาอนัเก่ียวเน่ืองจาก COVID-19 แต่อย่างใด 

5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (Threats to Viability) 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าบรษิัทไม่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) อย่างมีสาระสาํคญั ดงันัน้บรษิทัและบรษิัทย่อยยงัมคีวามสามารถในการดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี ้การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น บริษัทไดใ้ชเ้คร่ืองมือประเมินระดับความเป็นไปไดข้อง

โครงการก่อนการลงทนุ ซึ่งจะช่วยควบคมุและจาํกดัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดก้่อนตดัสินใจการลงทนุ 

 

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบการดาํเนินงานในอนาคต 

เน่ืองจากบริษัทมีรายไดจ้ากการพ่ึงพิงลกูคา้รายใหญ่จาํนวนนอ้ยราย ซึ่งหากทางลกูคา้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การดาํเนินธุรกิจ หรือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในขัน้ตอนการผลิต อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณการใชสิ้นคา้และยอดขาย

ของบรษิัทได ้ อีกทัง้นโยบายในการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั ท่ีอาจส่งผลตอ่การอปุโภคบรโิภคของลกูคา้  

ปัจจัยทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากบริษัทดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งหากเกิดอุบตัิเหตุ หรือความผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน อาจจะส่งผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย แผนการพฒันาธุรกิจ

ต่างๆ ของบรษิัท รวมถึงภาพลกัษณข์องบรษิัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวอย่างมนียัสาํคญั  
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ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญั 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคญั 

งบการเงนิ 

ผู้สอบบัญชี     

ผูส้อบบญัชีของบรษิัท เอ็นเอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) ปี 2563 คือ นายจิโรจ ศริิโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5113 

จากบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 

ผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ  โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง 1) สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจาํหน่าย ท่ีจัดประเภทเป็น

สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย บรษิทัรือ้ถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และขายเศษซากจากการรีอ้ถอนโดยบรษิัทจะไดร้บัเงินจาก

การขายเศษซากดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 13.98 ลา้นบาท บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของอาคารท่ีจัดประเภทใหม่ถือเป็นกลุ่ม

สินทรพัยห์มุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 30.92 ลา้นบาท บันทึกดว้ยค่าในปีเป็นจาํนวน 16.94 ลา้นบาท 2) การตีราคา

อาคารและอปุกรณร์วมถึงทรพัยสิ์นท่ีมาจากการรวมธุรกิจดว้ยมลูค่ายตุิธรรมซึ่งจดัทาํโดยผูป้ระเมนิราคาอิสระ จาํนวน 184.42 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12 ของสินทรพัยร์วมของกลุ่มบริษัท 3) สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท่ียงัไม่ไดบ้นัทึก

อีกจาํนวน 193.68 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีนีต้อ้งอยู่บนพืน้ฐานของโอกาสในการ

นาํไปใชจ้ริงท่ีตอ้งอาศยัดลุยพินิจของผูบ้ริหาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กับหลายปัจจยัรวมถึง

ความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรบัการรบัรูด้งักล่าว 

 รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 

ผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสาํหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน

เฉพาะกิจการ  โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ไดแ้ก่เร่ือง  1) การตีราคาอาคารและอุปกรณร์วมถึงทรพัยสิ์นท่ีมาจากการรวมธุรกิจดว้ย

มลูค่ายุติธรรมซึ่งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ จาํนวน 385.91 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 32  ของสินทรพัยร์วมของ

กลุ่มบริษัท  2) สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี ท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกอีกจาํนวน 280.93 ลา้นบาท เน่ืองจากการรบัรูสิ้นทรพัย์

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีนีต้อ้งอยูบ่นพืน้ฐานของโอกาสในการนาํไปใชจ้รงิท่ีตอ้งอาศยัดลุยพินิจของผูบ้รหิาร ความคาดหวงัท่ี

จะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กับหลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความ

เพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรบัการรบัรูด้งักล่าว 
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บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปฐานะการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2561 วันที ่31 ธนัวาคม 2562 วันที ่31 ธันวาคม 2563 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 288,083 20.19 87,500 7.28 108,770 3.83 

เงินลงทนุชั่วคราว – หลกัทรพัยเ์ผ่ือ

ขาย 

298,132 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 150,492 10.55 198,609 16.52 179,030 6.30 

สินคา้คงเหลือ 117,835 8.26 78,485 6.53 41,767 1.47 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดง้วดปัจจบุนั   2,830 0.24 2,109 0.07 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน   19,528 1.62 9,387 0.33 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 71,954 5.05 2,346 0.20 1,702 0.06 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหรือกลุ่ม 

    สินทรพัยท่ี์จะจาํหน่าย ท่ีจดั

ประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

13,980 

 

 

0.49 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 926,496 64.95 389,298 32.37 356,745 12.56 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

สินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.00 

 

0.00 12,917 1.07 12,129 0.43 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 402,980 28.25 385,913 32.09 1,318,934 46.45 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 976,968 34.40 

สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,643 0.18 2,133 0.18 1,519 0.04 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี 45,397 3.18 8,825 0.73 11,509 0.41 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 49,065 3.44 403,384 33.55 161,816 5.70 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 500,085 35.05 813,172 67.63 2,482,875 87.44 

รวมสนิทรัพย ์ 1,426,581 100.00 1,202,470 100.00 2,839,620 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 108 

 

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปฐานะการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 

2561 

วันที ่31 ธนัวาคม 

2562 

วันที ่31 ธันวาคม 

2563 

พันบาท     % พันบาท     % พันบาท       % 

หนีส้ินและส่วนของผูถื้อหุ้น       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 

216,460 15.17 83,080 6.91 93,508 3.29 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน 147,901 10.37 152,918 12.72 374,721 13.20 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

0.00 0.00 0.00 0.00 41,080 1.45 

ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวยีนสาํหรบั

ผลประโยชนพ์นกังาน 

588 0.04 0.00 0.00 7,303 0.26 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 364,949 25.58 235,998 19.63 516,612 18.19 

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 489,164 17.23 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 0.00 0.00 0.00 0.00 884,951 31.16 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนอ่ืน 35,793 2.51 18,427 1.53 18,367 0.65 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีน

สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

11,326 0.79 10,876 0.90 1,762 0.06 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน 3,420 0.24 3,420 0.29 3,420 0.12 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 50,539 3.54 32,723 2.72 1,397,664 49.22 

รวมหนีส้นิ 415,488 29.12 268,721 22.35 1,914,276 67.41 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน 897,462 62.91 897,462 74.63 897,462 31.61 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 815,875 57.19 815,875 67.85 815,875 28.73 

ส่วนเกิน (ตํ่า) จากการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 

(255,264) (17.89) (255,264) (21.23) (255,264) (8.99) 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม       

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 9,350 0.66 22,550 1.88 24,380 0.86 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 292,379 20.50 235,287 19.57 274,954           9.68 

องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ 149,969 10.51 116,979 9.72 67,565 2.37 

รวมส่วนของบรษิัทใหญ่ 1,012,309 70.96 935,427 77.79 927,511 32.66 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (1,216) (0.08) (1,678) (0.14) (2,168) (0.08) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,011,093 70.88 933,749 77.65 925,342 32.59 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 1,426,581 100.00 1,202,470 100.00 2,839,620 100.00 
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บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

สาํหรับปีสิน้สุด     สาํหรับปีสิน้สุด สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธนัวาคม 

2561 

วันที ่31 ธันวาคม 

2562 

วันที ่31 ธันวาคม 

2563 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี 1,085,919 92.03 1,080,746 91.46 615,676 85.60 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 94,074 7.97 100,907 8.54 103,609 14.40 

รวมรายได้จากการขายและ

บริการ 

1,179,993 100.00 1,181,653 100.00 719,285 100.00 

ต้นทนุขายและบริการ       

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คม ี 929,993 78.82 974,691 82.49 525,259 73.04 

ตน้ทนุบรกิาร 18,111 1.53 19,498 1.65 23,415 3.26 

รวมต้นทนุขายและบริการ 948,104 80.35 994,189 84.14 548,674 76.28 

       

กาํไรขั้นตน้ 231,889 19.65 187,464 15.86 170,611 23.72 

รายไดอ่ื้น 14,283 1.21 27,309 2.32 16,456 2.29 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 246,172 20.86 214,773 18.18 187,067 26.01 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 48,435 4.10 43,152 3.65 34,479 4.79 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 154,840 13.12 154,031 13.04 149,516 20.79 

ตน้ทนุทางการเงนิ 2,831 0.24 16,410 1.39 15,220 2.12 

รวมค่าใช้จ่าย 206,106 17.47 213,593 18.08 199,217 27.69 

       

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได ้ 40,066 3.40 1,180 0.10 (12,150) (1.69) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 10,852 0.92 (36,127) (3.06) 2,896 0.40 

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิสาํหรับปี 50,918 4.32 (34,947) (2.96) (9,254) (1.29) 

 

 

สรุปงบกระแสเงนิสด 

            สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินสดสทุธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 77,764 113,592 386,110 

เงินสดสทุธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมการลงทนุ (118,560) (134,017) (805,377) 

เงินสดสทุธิท่ีไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 216,461 (180,157) 440,537 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 175,665 (200,582) 21,270 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดตน้ปี 112,418 288,083 87,500 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด – ยอดสิน้ปี 288,083 87,500 108,770 
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บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

งบกระแสเงนิสด 

        สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได ้  40,066  1,179 (12,149) 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษทักอ่นการทาํธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั            0   0 0 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ - สุทธ ิ 40,066  1,179 (12,149) 

ปรับรายการทีก่ระทบกาํไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิสดรับ (จ่าย)    

การปรบัปรุงตน้ทนุทางการเงิน 2,831  16,410 15,220 

การปรบัปรุงดว้ยลกูหนีก้ารคา้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง     25,139 30,114 3,189 

การปรบัปรุงดว้ยลกูหนีจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 0 (81,009) 16,390 

การปรบัปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (44,779)  55,294 102,719 

การปรบัปรุงดว้ยสินทรพัยอ่ื์น (เพ่ิมขึน้) ลดลง (48,291) 37,058 (34,612) 

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้ (ลดลง)      1,892 5,655 (18,649) 

การปรบัปรุงดว้ยเจา้หนีจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 0 (821) 252,997 

การปรบัปรุงดว้ยหนีสิ้นอ่ืนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (250) 0 0 

ค่าเส่ือมราคา ค่าสญูสิน้และคา่ตดัจาํหน่าย    108,368  106,179 122,157 

การปรบัปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(กลบัรายการ)    (703)  (5,517) (30,236) 

การปรบัปรุงดว้ยประมาณการหนีสิ้น (กลบัรายการ)        (874) (15,613) 12,290 

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กดิขึน้  (122) 117 (5) 

การปรบัปรุงดว้ยหนีส้ญู และหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ)   1,042  (52) 0 

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสินคา้ (กลบัรายการ)    (671)  (10,427) (66,000) 

การปรบัปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไม่ใช่เงินสด-ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์ 0 97 (449) 

การปรบัปรุงดว้ยขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน           693 379 51,710 

การปรบัปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทนุหรือการกูย้มื      (4,128) (8,543) (7,306) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 80,213  130,500 407,266 

   ดอกเบีย้จา่ย (2,449) (15,924) (18,735) 

  เงนิสดรับ (จ่าย) อืน่-ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นักงาน 0 (984) (2,422) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 77,764 113,592 386,110 
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกระแสเงนิสด 

        สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

พันบาท พันบาท พันบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     

เงินสดรบัจากการขายตราสารทนุหรือตราสารหนีข้องกิจการอ่ืน          0 305,899 0 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ตราสารทนุหรือตราสารหนีข้องกิจการอ่ืน    (98,957) 0  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์    (21,301) (89,430) (808,497) 

เงินสดจา่ยเงินมดัจาํคา่ก่อสรา้ง 0 (355,000) 0 

เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์       725  475 2,032 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์มม่ตีวัตน (511) (123) (36) 

เงินใหกู้ย้มืแกก่จิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 (28,500) (27,000) 

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 28,500 27,000 

เงินสดรบั (จ่าย) อ่ืนจากกจิกรรมดาํเนินงาน-ประมาณการหนีสิ้น

ผลประโยชนพ์นกังาน 

(2,513) (984)  0 

เงินสดรบัดอกเบีย้รบั  3,997  4,162 1,124 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  (118,560) (134,017) (805,377) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     

รบัจากการเพ่ิมทนุของบรษิัท 1    0 0 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 0 0 495,346 

เงินสดรบั(จ่าย)จากเงินกูย้ืมระยะสัน้ 216,460 (133,380) 10,428 

เงินปันผลจา่ย 0 (46,777) 0 

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจา่ยเพ่ือลดจาํนวนหนีสิ้นซึ่งเกดิขึน้จากสญัญาเชา่ทาง

การเงิน 

0 0 (65,237) 

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 216,461 (180,157) 440,537 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธ ิ 175,665  (200,583) 21,270 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี     112,418  288,083 87,500 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี     288,083  87,500 108,770 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                              สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIOS)    

 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.54 1.65 0.69 

 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 2.02 1.21 0.56 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.31 0.38 1.03 

 อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 5.79 5.49 3.12 

 ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย (วนั) 62.17 65.59 115.22 

 อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.78 9.93 8.74 

 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 36.82 36.26 41.21 

 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้(เท่า) 8.98 6.61 2.08 

 ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  40.10 54.46 173.10 

 Cash Cycle (Days) 58.88 47.61 (16.67) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIOS) 

 อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 19.65% 15.86% 23.72% 

 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 3.64% (4.87) % 4.27% 

 อตัราส่วนเงนิสดต่อการทาํกาํไร (%) 186.74% (197.20)% 1,258.01% 

 อตัรากาํไรสทุธิ (%) 4.36% (2.92) % (1.22)% 

 อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (%) 5.21% (3.54) % (0.94)% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIOS) 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(%) 3.32% 1.34% 0.15% 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 33.78% 31.38% 14.69% 

 อตัราการหมนุเวียนสินทรพัย ์(เท่า) 0.91 0.90 0.36 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIOS) 

 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.41 0.29 2.07 

 อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ (เท่า) 33.17 (5.72) 26.56 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 3.32 (1.07) 0.47 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 0.00 0.00 
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สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย                                                                         

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ  
บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกัด บริษัท เอน็เอฟซีท ีจาํกดั บริษัท เอน็เอฟซีดับบลิว จาํกดั 

2561 2562 2563 2561* 2562 2563 2561* 2562 2563 

สินทรพัยร์วม 57.41 55.42 53.24 4.59 832.99 1,921.45 0.99 0.98 619.90 

หนีสิ้นรวม 64.67 65.44 66.18 3.60 507.56 1,601.17 0.02 0.02 506.78 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (7.26) (10.02) (12.95) 0.99 325.43 320.28 0.98 0.96 113.12 

รายไดร้วม 0.42 0.26 0.01 0.01  0.21 0.18 0.00 0.00 0.00 

กาํไรสุทธ ิ (2.85) (2.76) (2.93) (0.01) (0.56) (4.94) (0.02)  (0.02) (4.84) 

มลูคา่หุน้ตาม

บญัช ี(บาท) 

(0.10) (0.13) (0.17) 98.75 99.83 98.24 97.80 96.09 57.71 

หมายเหตุ * บริษัท เอ็นเอฟซีท ีจาํกัด และ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จดทะเบยีนจัดตั้งบริษัทเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

 

อื่นๆ 

ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยเ์พ่ิมเตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของ

บรษิัทท่ีแสดงไวใ้น www.set.or.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.set.or.th/
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

และงบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงนิ สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน

รวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ

กิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวม รวมถงึหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชท่ีีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ 

ของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถกูตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบ

การเงนิรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านีข้า้พเจา้เชื่อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมสาํหรบังวดปัจจบุนัขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรบัเร่ืองเหล่านี ้

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุม่สินทรัพยท์ีจ่ะจาํหน่าย ทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถื่อไว้เพื่อขาย 

ความเสี่ยง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บรษิัทรือ้ถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และขายเศษซากจากการรือ้ถอน โดย

บริษัทจะไดร้บัเงินจากการขายเศษซากดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 13.98 ลา้นบาท บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของอาคารท่ีจัด

ประเภทใหม่ถือเป็นกลุ่มสินทรพัยห์มนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายจาํนวน 30.92 ลา้นบาท จึงบนัทึกดอ้ยค่าในปีเป็นจาํนวน 16.94 

ลา้นบาท เน่ืองจากจาํนวนเงนิดอ้ยค่ามสีาระสาํคญัต่องบการเงิน ขา้พเจา้จึงนาํเร่ืองดงักล่าวรายงานเพ่ือถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญั

ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ 
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การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ตอ่เร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ธีิดงัต่อไปนี ้

- ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบกบัรายงานการประชมุของบรษิัท ซึ่งมีการอนมุตัิเป็นไปตามอาํนาจในนโยบายของบรษิัท 

- ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบกับสญัญาระหว่างบริษัทกับผูจ้ะซือ้ท่ีมีความแน่นอนเป็นอย่างมาก ว่าจะรบัซือ้ในราคา 

ท่ีตกลงกนั และจะกระทาํใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 

- ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมลูค่าตามบญัชีคงเหลือของอาคาร และบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับอาคารท่ีไดเ้คยบนัทึกไว ้เพ่ือ

เทียบกบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการขายและบนัทึกดอ้ยคา่ตามจาํนวนเงินท่ีกล่าวขา้งตน้ 

การตีราคาอาคารและอุปกรณ ์

ความเสี่ยง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 บริษัทตีราคาอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรพัย์สินท่ีมาจากการรวมธุรกิจดว้ย 

มลูค่ายตุิธรรมซึ่งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ วธีิการตีราคานัน้เก่ียวขอ้งกบัการใชด้ลุยพินิจและเป็นประมาณการทางบญัช ี

ท่ีมีสาระสาํคัญท่ีจดัทาํขึน้โดยผูบ้ริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อาคารและอปุกรณข์องบริษัทจาํนวน 184.42 ลา้นบาท  

คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12 ของสินทรพัยร์วมของบรษิัท  

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีดงัต่อไปนี ้

- ประเมินความรูค้วามสามารถและความเป็นอิสระและตรวจสอบคณุสมบตัิของผูป้ระเมนิราคาและ

วตัถปุระสงคข์องการวดัมลูคา่ 

- หารือกบัผูป้ระเมินราคาถึงความสมเหตสุมผลของวิธีการท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรมของอาคารและอปุกรณ ์

- ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินราคา 

- เปรียบเทียบขอ้มลูท่ีไดร้บัจากผูเ้ชี่ยวชาญ กบัแหล่งขอ้มลูภายนอก 

- ประเมินสภาพของสินทรพัยใ์นระหว่างการเขา้รว่มการสงัเกตการณน์บัสินทรพัยถ์าวร 

- สอบทานการบนัทึกบญัชีท่ีจดัทาํโดยบรษิัท เพ่ือมั่นใจว่าการบนัทึกบญัชีสินทรพัยถ์กูตอ้ง 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี

ความเสี่ยง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกอีกจาํนวน 

72.61 ลา้นบาท และ 193.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากการรบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนีต้อ้งอยู่บนพืน้ฐาน

ของโอกาสในการนาํไปใชจ้รงิท่ีตอ้งอาศยัดลุยพินิจของผูบ้รหิาร ความคาดหวงัท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากสินทรพัยน์ัน้ขึน้อยู่กับ

หลายปัจจยัรวมถึงความเหมาะสมของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีและความเพียงพอของกาํไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือรองรบั

การรบัรูด้งักล่าว  

การตอบสนองความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีดงัต่อไปนี ้

- ข้าพเจ้าพิจารณาการประเมินของผู้บริหารถึงความเพียงพอของกําไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือท่ีจะบันทึก

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี โดยไดพิ้จารณาประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและกระบวนการ

จดัทาํประมาณการของผูบ้รหิาร  

- ทดสอบความน่าเชื่อถือของการคาํนวณและเปรียบเทียบกับงบประมาณล่าสุดท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษิัท  
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- สอบถามผู้บริหารเก่ียวกับสมมติฐานสาํคัญเร่ืองการประมาณการอัตราการเจริญเติบโตระยะยาวโดย

เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในอดีตภาวะเศรษฐกิจ และการคาดการณแ์นวโนม้ของอตุสาหกรรม  

ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโควิด - 19 กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบตัิทางการบญัช ี

เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบญัชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโควิด - 19 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อ

กรณีนีแ้ต่อย่างใด 

เร่ืองอื่น 

งบการเงินของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนักงานเดียวกัน และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ ์

2563 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีนี ้ 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลูอ่ืน 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี

สาระสาํคญักับงบการเงินหรือความรูท่ี้ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือใหผู้ม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อ

ขอ้เท็จจรงิ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกับดูแลต่องบการเงนิรวม 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจัดทาํงบการเงินรวมท่ี

ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงนิรวม ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่

ผูบ้รหิารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษิัทหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลมหีนา้ท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบรษิัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวม 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมื่อ

คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมจากการใชง้บการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้นและได้

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐานการตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลูการ

แสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บรษิัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งจดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการ

สอบบญัชีท่ีไดร้บัสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้

สงสยัอย่างมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคัญขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มลูในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้อย่างไรก็ตาม

เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษิัทตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลู วา่งบการเงินรวมแสดง

รายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบท่ีทาํใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการ

ควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัสาํคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสาํคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกับความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระจากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสดุในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมในงวดปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะ

เกิดขึน้ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ด้

อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
ผูส้อบบญัชีท่ีรบัผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีค้ือนายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์
 
 
 
 
(นายจิโรจ ศิรโิรโรจน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 
 
บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 108,769,955              87,500,475          82,947,895              84,288,675          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 7, 8 179,029,834              198,608,576        153,751,790             128,698,895        

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 8 -                          -                    502,100,000             484,000,000        

สินค้าคงเหลือ 9 41,766,741                78,485,291          41,764,899              78,484,102          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 2,109,033                 2,829,998           2,109,033                2,829,998           

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 10 9,387,441                 19,528,000          9,385,000                19,528,000          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,702,170                 2,345,677           1,702,170                2,345,677           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่ม

สินทรัพย์ที่จะจําหน่าย ที่จัดประเภท

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 11 13,980,000                -                    13,980,000              -                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 356,745,174              389,298,017        807,740,787             800,175,347        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 12 12,128,584                12,917,347          12,128,584              12,917,347          

เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า

และบริษัทร่วม 13 -                          -                    443,999,400             326,999,400        

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,318,933,513           385,913,108        184,423,070             297,995,796        

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 15 976,968,444              -                    121,163,875             -                    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจาก

ค่าความนิยม 16 1,518,912                 2,133,280           1,420,021                2,048,959           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 11,508,565                8,824,742           20,198,732              8,824,742           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18 161,816,337              403,383,982        490,649                   1,061,941           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,482,874,355           813,172,459        783,824,331             649,848,185        

รวมสินทรัพย์ 2,839,619,529           1,202,470,476     1,591,565,118          1,450,023,532     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 19 93,508,018                83,079,597          93,508,018              83,079,597          

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 20, 8 374,721,345              152,918,123        121,499,752             171,422,727        

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 22 41,080,311                -                    39,360,248              -                    

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 23 7,302,992                 -                    6,551,600                -                    

รวมหนี�สินหมุนเวียน 516,612,666              235,997,720        260,919,618             254,502,324        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 489,163,605              -                    -                         -                    

หนี้สินตามสัญญาเช่า 22 884,951,232              -                    106,661,876             -                    

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 23 1,761,778                 10,876,232          1,737,231                10,863,050          

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 18,367,056                18,427,183          18,367,056              18,427,183          

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,420,000                 3,420,000           3,420,000                3,420,000           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,397,663,671           32,723,415          130,186,163             32,710,233          

รวมหนี�สิน 1,914,276,337           268,721,135        391,105,781             287,212,557        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ 

- ทุนจดทะเบียน 1,196,616,362  หุ้น 

    มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.75  บาท 25 897,462,271              897,462,271        897,462,271             897,462,271        

  ทุนที่ออกและชําระแล้ว

- ทุนจดทะเบียน 1,087,833,056  หุ้น 

    มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.75  บาท 25 815,874,792              815,874,792        815,874,792             815,874,792        

ส่วนเกิน (ตํ่า) จากการรวมธุรกิจภายใต้การ

   ควบคุมเดียวกัน (255,263,602)             (255,263,602)       (255,263,602)           (255,263,602)       

กําไรสะสม

จัดสรรสํารองตามกฏหมาย 24,380,200                22,550,000          24,380,200              22,550,000          

ยังไม่ได้จัดสรร 274,955,016              235,287,323        547,902,715             462,671,086        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 67,565,232                116,978,699        67,565,232              116,978,699        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 927,511,638              935,427,212        1,200,459,337          1,162,810,975     

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (2,168,446)                (1,677,871)          -                         -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 925,343,192              933,749,341        1,200,459,337          1,162,810,975      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,839,619,529           1,202,470,476     1,591,565,118          1,450,023,532     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 615,675,848      1,080,746,084    615,675,848      1,080,746,084    

รายได้จากการให้บริการ 103,609,389      100,906,974      106,229,389      103,526,974      

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8, 32 719,285,237      1,181,653,058    721,905,237      1,184,273,058    

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์เคมี 525,259,479      974,691,073      525,259,479      974,691,073      

ต้นทุนบริการ 23,415,216        19,498,408        23,415,216        19,750,835        

รวมต้นทุนขายและบริการ 8, 32 548,674,695      994,189,481      548,674,695      994,441,908      

กําไรขั�นต้น 170,610,542      187,463,577      173,230,542      189,831,150      

รายได้อื่น 8, 32 16,456,158        27,308,687        50,159,952        323,493,449      

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 187,066,700      214,772,264      223,390,494      513,324,599      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 32 34,479,396        43,151,566        34,479,396        43,151,566        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32 149,516,315      154,031,637      148,734,814      153,747,217      

ต้นทุนทางการเงิน 32 15,219,842        16,410,058        15,207,776        16,357,037        

รวมค่าใช้จ่าย 199,215,553      213,593,261      198,421,986      213,255,820      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (12,148,853)       1,179,003          24,968,508        300,068,779      

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2,895,599          (36,126,759)       11,635,163        (36,126,759)       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับปี (9,253,254)        (34,947,756)       36,603,671        263,942,020      

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -                   2,599,836          -                   2,599,836          

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร

    หรือขาดทุนในภายหลัง :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ

   ผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ 847,105            1,780,670          1,044,691          1,780,670          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (8,406,149)        (30,567,250)       37,648,362        268,322,526      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (8,762,679)        (34,485,721)       36,603,671        263,942,020      

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (490,575)           (462,035)           -                   -                   

(9,253,254)        (34,947,756)       36,603,671        263,942,020      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (7,915,574)        (30,105,215)       37,648,362        268,322,526      

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (490,575)           (462,035)           -                   -                   

(8,406,149)        (30,567,250)       37,648,362        268,322,526      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 26 (0.0081)             (0.0317)             0.0336              0.2426              

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ้น) 1,087,833,056    1,087,833,056    1,087,833,056    1,087,833,056    

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (12,148,853)          1,179,003            24,968,508          300,068,779             

ปรับรายการที่กระทบกําไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 15,219,842           16,410,058          15,207,776          16,357,037               

การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,188,845             30,114,050          2,419,149            29,265,374               

การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดําเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 16,389,897           (81,008,764)         5,663,002            (18,206,416)             

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 102,718,875         55,293,618          102,719,528         55,294,807               

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (34,611,871)          37,058,168          9,974,729            49,668,350               

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (18,648,371)          5,654,796            (14,488,534)         3,555,676                

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดําเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 252,997,055         (821,090)             (31,493,186)         (4,768,659)               

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่าย

 - ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 83,876,645           105,545,810         83,822,282          105,540,626             

 - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ 37,638,790           -                     37,638,790          -                         

 - ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 641,074               632,970               619,644               623,791                   

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)

 - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 16,943,178           -                     16,943,178          -                         

 - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ) (48,391,266)          (5,517,066)           (48,391,266)         (5,517,066)               

 - ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาว 1,211,863             -                     1,211,863            -                         

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ) 12,289,924           (15,613,382)         11,781,342          (15,626,564)             

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (4,790)                 117,026               (4,790)                 73,377                     

การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) -                      (52,000)               769,696               796,676                   

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (66,000,325)          (10,426,519)         (66,000,325)         (10,426,519)             

การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด (448,506)              97,051                (461,689)             97,051                     

การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 51,710,015           379,114               51,710,015          379,114                   

การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม (7,305,860)           (8,543,488)           (34,998,545)         (8,427,614)               

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 407,266,161         130,499,355         169,611,167         498,747,820             

ดอกเบี้ยจ่าย (18,735,091)          (15,923,791)         (10,347,922)         (15,870,770)             

เงินสดรับ (จ่าย ) อื่น - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (2,421,730)           (984,000)             (2,421,730)           (984,000)                  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 386,109,340         113,591,564         156,841,515         481,893,050             

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -                      -                     (117,000,000)       (325,000,000)            

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (808,496,866)        (89,429,601)         (6,541,337)           (4,930,163)               

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (36,000)                (123,550)             -                     (30,050)                   

เงินสดจ่ายเงินมัดจําค่าก่อสร้าง -                      (355,000,000)       -                     -                         

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,032,285             474,865               2,032,285            474,865                   

เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น -                      305,899,126         -                     305,899,126             

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (27,000,000)          (28,500,000)         (45,100,000)         (512,500,000)            

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 27,000,000           28,500,000          27,000,000          28,500,000               

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 1,123,664             4,162,147            1,093,803            4,046,274                

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (805,376,917)        (134,017,013)       (138,515,249)       (503,539,948)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 495,345,800         -                     -                     -                         

เงินสดรับ (จ่าย ) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น 10,428,421           (133,380,256)       10,428,421          (133,380,256)            

เงินปันผลจ่าย -                      (46,776,569)         -                     (46,776,569)             

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน (65,237,164)          -                     (30,095,467)         -                         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 440,537,057         (180,156,825)       (19,667,046)         (180,156,825)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 21,269,480           (200,582,274)       (1,340,780)           (201,803,723)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี (หมายเหตุ 6) 87,500,475           288,082,749         84,288,675          286,092,398             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6) 108,769,955         87,500,475          82,947,895          84,288,675               

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นในตั�วสัญญาใช้เงิน

     ซึ่งกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

2. ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยมีการโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นงานระหว่างก่อสร้าง จํานวน 228.27 ล้านบาท

3. ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าสํานักงาน ได้จัดประเภทใหม่เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนํา

    มาตรฐานเรื่องสัญญาเช่ามาใช้เป็นครั้งแรก โดยมีหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงินในงบการเงินรวม จํานวน 435.58 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท 155.86 

     ล้านบาท ตามลําดับ (หมายเหตุ 4.2)

4. ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทได้คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ และบันทึกไว้เป็นงานระหว่างก่อสร้างในงบการเงินรวมจํานวน 11.12 ล้านบาท 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ        

วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 

1. ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียนจัดตัง้เป็นบริษัทจาํกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยในปี 2525 และไดเ้ปล่ียน

สถานะเป็นบรษิัทมหาชนจาํกดั เมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 2538 บรษิัทมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ นายณฐัภพ รตันสวุรรณทวี 

บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจหลักในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผลิตภณัฑเ์คมี นอกจากนี ้บรษิัทใหบ้รกิารท่าเรือรวมถงึคลงัสินคา้ โดยบรษิัทมีโรงงาน คลงัเกบ็สินคา้ และ สาํนกังานอยู่ท่ี 
 

โรงงาน และ  

คลงัเกบ็สินคา้ 

: เลขท่ี 2 ถนนไอ-สอง นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 

ประเทศไทย ปัจจบุนัไม่มกีารดาํเนินการผลิตปุ๋ ยเคมี แต่มีการผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
   

 : เลขท่ี  9/25 หมู่ท่ี 4 ตาํบลบงึยี่โถ อาํเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี ประเทศไทย 
   

 : เลขท่ี 105/10 หมู่ท่ี 2 ถนนสุราษฎร ์- ปากนํา้ ตาํบลบางกุง้ อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี จงัหวัด 

สรุาษฎรธ์านี ประเทศไทย 
   

สาํนกังาน : อาคารเอสซี กรุ๊ป ชัน้ 3 เลขท่ี 88 ถนนเดอะพารค์แลนด ์(ถนนบางนา-ตราด กม. 5) แขวงบาง

นาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
 

บริษัทมีเงินลงทุนรอ้ยละ 83.25 ในบริษัทย่อยคือ บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกัด ประกอบกิจการหลกัในการใหบ้รกิารท่า

เทียบเรือและคลงัสินคา้ใหเ้ช่า ซึง่ปัจจุบนัไดห้ยดุดาํเนินการเน่ืองจากสญัญารว่มดาํเนินงานระหว่างบรษิัทย่อยกบัการ

นิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ไดสิ้น้สดุลงจากคาํสั่งของศาลลม้ละลายกลาง 

บริษัทมีเงินลงทุนรอ้ยละ 100 ในบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด ประกอบกิจการบริการคลังสินคา้เหลวและ 

รอ้ยละ 100 บรษิัท  เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ประกอบกิจการใหบ้รกิารคลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 

2. ข้อมูลและสถานะของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

สถานะของบรษิัทย่อย 

ในปี 2554 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีคาํสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดของบริษัท ท่าเรือระยอง จาํกัด ซึ่งเป็นสาเหตุใหบ้รษิัท

ย่อยตอ้งหยุดดาํเนินงาน ในระหว่างปี 2558 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีคาํสั่งยกคาํรอ้งของบรษิัทย่อยในการโตแ้ยง้คาํสั่ง

ของเจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัย ์ทาํใหส้ญัญาร่วมดาํเนินงานพฒันาพืน้ท่ีท่าเทียบเรือระหว่างบริษัทย่อยและกนอ.ไดสิ้น้สดุลง

ภายหลังกลุ่มบริษัทและบริษัทไดด้าํเนินการถอนคาํฟ้องหรือคาํรอ้ง เพ่ือยุติคดีและขอ้พิพาทต่างๆ ท่ีมีอยู่กับการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทุกฝ่ายมีแนวทางท่ีเห็นชอบร่วมกันในการบริหารจดัการท่าเทียบเรือในพืน้ท่ีเดิมของ

บริษัทย่อย นอกจากนีบ้ริษัทย่อยเสนอแผนการชาํระหนีแ้ก่ท่ีประชุมเจา้หนีใ้นวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 และเจา้หนีข้อง

บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ้เสนอดังกล่าว โดยเล่ือนนัดประชุมเจา้หนี ้(ครัง้ท่ี 33) เป็นวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2564 
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3. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงนิและการนําเสนองบการเงนิรวม 

3.1   การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่ม

บริษัทและบรษิัทติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงนิเก่ียวกับมลูค่า

ของสินทรพัย ์ประมาณการหนีสิ้นและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ทั้งนีฝ่้ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดลุยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง 

3.2    เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินไดจ้ดัทาํขึน้ตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไปภายใตพ้ระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการจัดทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

งบการเงินไดจ้ัดทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ี

อธิบายในนโยบายการบญัชใีนลาํดบัต่อไป 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกับหลักการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทาง

บญัชีท่ีสาํคญัและการใชด้ลุยพินิจของผูบ้ริหารซึ่งจดัทาํขึน้ตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของบรษิัท

ไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชด้ลุยพินิจของผูบ้รหิาร หรือความซับซอ้น หรือเก่ียวกับขอ้สมมติฐานและ

ประมาณการท่ีมนียัสาํคญัตอ่งบการเงินในหมายเหต ุ5 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแยง้กนั

หรือมีการตคีวามในสองภาษาแตกตา่งกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

3.3 เกณฑใ์นการนําเสนองบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนีไ้ดร้วมงบการเงินของบริษัท เอ็นเอฟซี จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีอาํนาจควบคุม

หรือถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีบรษิัทมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

  สดัส่วนเงินลงทนุ (รอ้ยละ) 

 

ชื่อบรษิัท 

 

ลกัษณะธุรกจิ 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม

2562 

บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั ท่าเทียบเรือและรบัฝากสินคา้ 83.25 83.25 

บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั คลงัสินคา้เหลว 100.00 100.00 

บรษิทั เอ็นเอฟซดีบับลิว จาํกดั คลงัสินคา้และลานจดัเก็บสินคา้ 100.00 99.97 

รายการบญัชกีบับรษิัทย่อยท่ีมสีาระสาํคญัไดถ้กูหกัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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งบการเงินรวมนีไ้ด้จัดทาํขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชีเช่นเดียวกับท่ีใช้สาํหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตกุารณท์างบญัชีท่ีคลา้ยคลงึกนัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายไดร้วมของบรษิัทย่อยสาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ก่อนตดัรายการระหว่างกนัคดิเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งันี ้ 

 

 สินทรพัยร์วมของบรษิัทย่อย รายไดร้วมของบรษิทัย่อยคิดเป็น 

 คิดเป็นอตัรารอ้ยละในสินทรพัยร์วม อตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

  บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 1.27 2.37 - - 

            บรษิทั เอ็นเอฟซีที จาํกดั 45.90 35.61 - - 

            บรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 14.73 0.04 - - 

3.4   รายการบัญชีกับบริษัทย่อยทีมี่สาระสาํคัญได้ถูกหักออกจากงบการเงนิรวมแล้ว 

3.5   งบการเงนิรวมนี้ได้จัดทาํขึน้โดยใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกัน

หรือเหตุการณท์างบัญชีทีค่ล้ายคลึงกันสาํหรับการจัดทาํงบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

4.  นโยบายการบัญชีทีส่าํคัญ 

4.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทและบริษัทไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2562) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใชส้าํหรบังบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพ่ือใหม้ีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี

กับผู้ใช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี ้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ่ง

ไดม้ีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี ้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมอืทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหนีสิ้นทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้กาํหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมลูค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงินลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับ

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง

การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ีผลบังคับใชจ้ะทาํใหม้าตรฐานการบัญชีการตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัทิางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลิกไป 

มาตรฐานฉบบันีไ้ม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบรษิัทและบรษิัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้าํหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่าและกาํหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูสิ้นทรพัยแ์ละหนีสิ้นสาํหรบัสญัญาเช่า

ทกุรายการท่ีมรีะยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคง

ตอ้งจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทรบัรูผ้ลกระทบสะสมยอ้นหลังของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันีม้าถือปฏิบัติ

โดยปรบัปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงั งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

โดยเลือกใช้แนวทางปฏิบัติท่ีผ่อนปรน ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรบัปรุงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ทัง้นี ้ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4.2 

4.2   ผลกระทบของการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรก 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรกท่ีมีตอ่งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะของบรษิัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

มาถือปฏิบัติ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทและบรษิัทเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษัทและบริษัทรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้น

ตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล  

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจะปันส่วนระหว่างหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ซึ่งดอกเบีย้จา่ยจะบนัทึกใน 

งบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสาํหรบัยอดคงเหลือของ
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หนีสิ้นท่ีเหลืออยู่ สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าโดยใชร้าคาทนุ ซึ่งเป็นมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่า สินทรพัยสิ์ทธิการใชจ้ะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรพัยห์รืออายุของสญัญา

เช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งคิดลดดว้ยอัตรา

ดอกเบีย้ตามนยัของหนีสิ้นสญัญาเช่าหากอตัรานัน้สามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานัน้ไม่สามารถกาํหนดไว ้กลุ่ม

บรษิัทและบรษิัทจะใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุม่บรษิัทและบรษิัท 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาระยะสัน้หรือสญัญาซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า (low-value 

assets) จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ โดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่านัน้ 

โดยกลุ่มบริษัทและบริษัทไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยการปรบัปรุงกับกาํไรสะสม ณ วันท่ี               

1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานบัญชีใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะของบรษิัท ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงันี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย ์    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

     สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - 470,506,322 470,506,322 

หนีส้นิ    

หนีส้นิหมุนเวียน    

      หนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 35,022,792 35,022,792 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

       หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - 400,560,394 400,560,394 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย ์    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

     สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - 171,172,228 171,172,228 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

หนีส้นิ    

หนีส้นิหมุนเวียน    

      หนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 36,048,234 36,048,234 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

       หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - 119,817,193 119,817,193 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิัทบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชส้งูกว่าหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ เน่ืองจาก

มีการจ่ายชาํระหนีสิ้นล่วงหนา้ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัท จาํนวนเงิน  14.73 ลา้นบาทและในงบการเงินรวม

จาํนวน 21.74 ลา้นบาทตามลาํดบั และมีเงินประกันตามสญัญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัท จาํนวนเงิน 

0.58 ลา้นบาท และในงบการเงินรวม จาํนวน 13.18 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก กลุ่มบริษัทและบรษิัทรบัรูห้นีสิ้นตาม

สัญญาเช่าสาํหรบัสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17  

เร่ือง สัญญาเช่า หนีสิ้นตามสญัญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบรษิัทและบรษิัท อตัราดอกเบีย้

เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมดังกล่าวของกลุ่มบริษัทและบริษัทท่ีนาํมาคาํนวณหนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วันท่ี 1 มกราคม 

2563 อยู่ระหว่างรอ้ยละ 4.75 ถึง รอ้ยละ 5.00  

สาํหรบัสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 กลุ่มบริษัทและ

บรษิัทรบัรูม้ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสัญญาเช่า ณ วันท่ี

นาํมาปฏิบตัิใชค้รัง้แรก 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 758,800,354 171,690,831 

(หกั) สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบรกิาร (1,836,000) (1,836,000) 

บวก สญัญาท่ีขยายเวลาในการใชสิ้ทธิอย่างแน่นอน 6,912,000 6,912,000 

(หกั)  ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี (328,293,167) (20,901,404) 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้จากการนาํมาตรฐาน 

   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบตัิใช ้ 435,583,187 155,865,427 

หนีสิ้นสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 - - 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 435,583,187 155,865,427 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

   

ประกอบดว้ย   

   หนีสิ้นสญัญาเชา่หมนุเวียน 35,022,792 36,048,234 

   หนีสิ้นสญัญาเช่าไม่หมนุเวยีน 400,560,395 119,817,193 

 435,583,187 155,865,427 

 

สินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรพัย ์ไดด้งันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม

2563 

1 มกราคม 

2563 

31 ธันวาคม

2563 

1 มกราคม 

2563 

ท่ีดนิและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 970,143,818 461,593,115 114,339,249 162,259,021 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 6,824,626 8,913,207 6,824,626 8,913,207 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 976,968,444 470,506,322 121,163,875 171,172,228 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเติม

ทางบัญชีเพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ 

และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมคีวามไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณด์งักล่าว 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้

สาํหรบัการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

วนัท่ี      1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบญัชดีงัตอ่ไปนี ้

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มลูท่ีมีการคาดการณไ์ปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูค่าของ

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีกลุ่มบรษิัทและบรษิัทใชว้ธีิการอย่างงา่ยในการวดัมลูค่าของ

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ ์COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 

เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์
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4.3   การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

รายไดจ้ากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทและบริษัทไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้แลว้ รายไดจ้าก

การขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม สาํหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหัก

ส่วนลดแลว้ 

ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พรอ้มการใหบ้ริการ (Multiple element arrangements) องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปัน

ส่วนตามสัดส่วนให้กับสินค้าท่ีส่งมอบและภาระท่ีต้องปฏิบัติในการให้บริการท่ีรวมอยู่ในสัญญาโดยให้มี

ความสมัพนัธก์บัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบรกิารท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รายไดจ้ากการบริการรบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทและบริษัทไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จและไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจาก

ผลสาํเรจ็ของรายการนัน้ รายไดแ้สดงไวโ้ดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากยอดเงินตน้ท่ีคงเหลือตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ี

แทจ้รงิ 

ตน้ทนุบรกิารรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาของการใหบ้รกิาร 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งในงวดท่ีเกดิรายการ 

4.4  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีอายไุม่เกนิ 3 เดือน และ

เงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงูในการเปล่ียนมือ และมีอายคุงเหลือนบัแต่วนัออกตราสารจนถึงปัจจบุนัเป็น

ระยะเวลาสามเดอืนหรือตํ่ากว่า โดยไม่รวมรายการเงนิฝากท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้แสดงไวภ้ายใตสิ้นทรพัยไ์ม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.5  บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย

บรษิทั ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษิัท 

นอกจากนี ้บคุคลหรือกจิการท่ีเก่ียวขอ้งยงัหมายรวมถึงบรษิัทรว่มและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักับ

กลุม่บรษิัทและบรษิัท ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบรษิัท ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคมุการ

ดาํเนินงานของบรษิัท 

4.6  สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้

คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั ตน้ทนุในการซือ้ประกอบดว้ยราคาสินคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การซือ้สินคา้นัน้ มูลค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั ประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ หักดว้ย

ค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นัน้ขายได ้บริษัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสาํหรบัสินคา้เคล่ือนไหวชา้ หรือเส่ือม
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คณุภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินสถานการณด์า้นการตลาดเป็นสาํคญั และประมาณการค่าเผ่ือมลูค่าของ

สินคา้ลดลงจากอายขุองสินคา้คงเหลือ  

4.7  การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

การรวมธุรกิจของบรษิัทหรือการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันบันทึกบญัชีโดยใชว้ิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการ

รวมส่วนไดเ้สีย และตามแนวปฏิบตัิท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีในระหว่างปี 2552 

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคมุของผูถื้อหุน้ซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็น

การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดขึน้ตัง้แตว่นัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สดุหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธรุกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันแลว้แต่วนัใดจะหลังกว่า เพ่ือปรบัปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ี

ไดม้าจะถูกรบัรูด้ว้ยมลูค่าตามบญัชีเสมือนไดถ้กูรวมอยู่ในงบการเงินรวมโดยใชน้โยบายการบญัชขีองกลุ่มบรษิัท 

ตัง้แต่แรก ท่ีกลุ่มบรษิัทมีส่วนควบคมุ ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วน

หน่ึงของทุนของกลุ่มบรษิทั เวน้แต่ส่วนท่ีไดม้านัน้ไดร้บัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกนิมลูค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวม

ธุรกิจรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

4.8  เงนิลงทุน 

เงนิลงทนุในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทบนัทึกโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการ          

ดอ้ยค่า  

เงนิลงทนุทั่วไป 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใช่หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนสทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

4.9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์

บรษิัทบนัทึกบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณด์งันี ้

ก) อาคารโรงงาน ส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงานอาคาร

ท่าเรือ ท่าเรือ โกดังและระบบลาํเลียง เคร่ืองจักร

โรงงาน อปุกรณโ์รงงาน เคร่ืองมือบรรจปุุ๋ ย เคร่ืองมือ

ในการขนย้าย   อุปกรณ์การบรรจุและจัด เก็บ 

เคร่ืองมือวิจยัและทดลองระบบไฟฟ้า ประปา ระบบ

บาํบดันํา้เสีย ระบบสาธารณปูโภคอ่ืน 

-  ราคาประเมินซึง่ตรีาคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

         

ข) สินทรพัยถ์าวรอ่ืน     -  ราคาทนุ 

บญัชีอาคารและอปุกรณท์ัง้หมดของบรษิัทย่อยตีราคาในราคาทนุ 

ราคาทุนคาํนวณจากราคาซือ้สินทรพัยท์ัง้ท่ีเป็นเงินสดและจาํนวนเทียบเท่าเงินสดในการทาํใหสิ้นทรพัยน์ัน้อยู่ใน

สถานท่ีหรือสภาพท่ีพรอ้มท่ีจะใชง้านไดต้ามท่ีประสงค ์ อาคารและอุปกรณ ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม
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ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์(ถา้มี) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประเมินราคา

สินทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระทกุ 3 ปี ถึง 5 ปี บรษิทับนัทึกส่วนต่างซึง่เกดิจากการตรีาคาสินทรพัยด์งัตอ่ไปนี ้

- สินทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้จากการตีราคาใหม่จะรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงในบญัชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตรีาคาสินทรพัย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ัน้เคยมีการ

ตีราคาลดลงและบรษิัทไดร้บัรูร้าคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนแลว้ 

ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่นีจ้ะถกูรบัรูโ้ดยกลบัรายการไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซึ่งไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย

ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนงวดก่อนแลว้ 

- บรษิัทรบัรูร้าคาตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อย่างไรก็ตาม หากสินทรพัยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมขึน้และยังมียอดคงคา้งของบญัชี 

“ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรพัย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถกูนาํไปหกั

ออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซึ่งเคยตีราคาเพ่ิมขึน้ของสินทรพัยช์นิด

เดยีวกนั  
 

เมื่อมีการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณท่ี์มีการประเมินราคา บรษิัทจะตดับญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคาร

และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีไดบ้นัทึกไวจ้ากการประเมินราคาท่ีผ่านมาไปยงักาํไร (ขาดทนุ) สะสม 

กลุ่มบริษัทและบริษัทคิดค่าเส่ือมราคาส่วนปรบัปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนัน้มีสาระสาํคญัและมีอายกุารให้

ประโยชนต์่างกนั อายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยม์ีดงันี ้

 ปี 

ส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 25 

อาคารและโรงงาน 5 - 25 

ท่าเทียบเรือ 10 - 20 

ส่วนปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน 5 - 10 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 5 - 20 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และอปุกรณส์าํนกังาน 5 - 6 

เคร่ืองมอืวิจยัและทดลอง 5 - 20 

ยานพาหนะ 5 

รายจ่ายเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรบัปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์ส่วนค่าซ่อมแซมและ 

ค่าบาํรุงรกัษารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึน้ 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้งหรือการผลิตสินทรพัยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพ้รอ้มใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัยจ์นกว่าสินทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มท่ีจะ

ใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย 

ดอกเบีย้และตน้ทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จากการกูย้ืมนัน้ 
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4.11 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ่มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญา

เช่าหรือไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สญัญานัน้มีการใหสิ้ทธิในการควบคุม

การใชสิ้นทรพัยท่ี์ระบไุดส้าํหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุม่บรษิัทและบรษิัทประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบใุนสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลา

ท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนัน้และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนัน้ ทัง้นีพิ้จารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี 

และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

4.11.1 กลุ่มบริษัทและบริษัทในฐานะผู้เช่า 

 กลุ่มบรษิัทและบริษัทใชว้ิธีการบัญชีเดียวสาํหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทกุสญัญา 

เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าท่ีสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล (วนัท่ี

สินทรพัยอ์า้งอิงพรอ้มใชง้าน) กลุม่บรษิัทบนัทึกสินทรพัยสิ์ทธิการใชซ้ึ่งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรพัยอ์า้งอิง

และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

ก) สนิทรพัย์สทิธิการใช ้

สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

และปรบัปรุงดว้ยการวัดมูลค่าของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสิ้นตามสัญญาเช่าจากการรับรูเ้ริ่มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกท่ี

เกิดขึน้ จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันท่ีสญัญาเช่า

เริม่มีผลและหกัดว้ยส่ิงจงูใจตามสญัญาเช่าท่ีไดร้บั 

ราคาทุนของสินทรพัยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึน้สาํหรบัผูเ้ช่าในการรือ้และ    

ขนยา้ยสินทรพัยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรพัยอ์า้งอิงให ้

อยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทนุของสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุอง

สญัญาเช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท 

ข) หนีส้นิตามสญัญาเช่า 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมลูคา่ดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่าตลอดอายุ

สญัญาเช่า จาํนวนเงนิท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจงูใจตามสญัญา

เช่า จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะจา่ยภายใตก้ารรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือก

ซือ้ซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรบัเพ่ือการ

ยกเลิกสญัญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใชสิ้ทธิในการยกเลิก

สญัญาเช่า กลุ่มบริษัทและบริษัทบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึน้อยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ้่ายใน

งวดท่ีเหตกุารณห์รือเงื่อนไขซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนัน้ไดเ้กิดขึน้  
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กลุ่มบริษัทและบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา

ดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ีสญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบีย้ตามนยัของหนีสิ้นสญัญาเช่า

นั้นไม่สามารถกําหนดได ้ทั้งนีอ้ัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี

สญัญาเช่าเริ่มมีผล มลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่จะเพ่ิมขึน้จากดอกเบีย้ของหนีสิ้นตาม

สญัญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาํระหนีสิ้นตามสญัญาเช่า นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้น

ตามสญัญาเช่าจะถูกจดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้สินทรพัยอ์า้งอิง 

ค) สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า 

สญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตัง้แต่วนัท่ีสญัญาเช่าเริ่มมีผล หรือสญัญา

เช่าซึ่งสินทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.12  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

ณ วันท่ีได้มาบริษัทจะวัดมูลค่าของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรบัรูร้ายการครัง้แรก 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตัดจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรพัยน์ัน้ 

บริษัทตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนเ์ชิง

เศรษฐกิจของสินทรพัยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์ังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสินทรพัยน์ั้นเกิด 

การดอ้ยค่า บรษิัทจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทกุ

สิน้ปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทนุ 

สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมดีงันี ้

คอมพิวเตอรซ์อฟแวร ์ 5 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13  สิทธกิารใช้ท่าเทยีบเรือ 

บริษัทย่อยตดับญัชีตน้ทุนการไดม้าซึ่งสิทธิการใชท่้าเทียบเรือ โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุของสญัญาร่วมดาํเนินงาน

และตดับญัชีเมื่อสิน้สดุหรือยกเลิกสญัญา 

4.14  สินทรัพยท์ีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานแสดงในราคาตามบัญชี ณ วันท่ีสินทรพัย์นั้นเลิกใช้งานหักค่าเผ่ือการ            

ดอ้ยค่า 
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบรษิัทและบริษัทประเมินการดอ้ยค่าของ อาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน เมื่อมีเหตกุารณ์

หรือมีการเปล่ียนแปลงสภาพการณท่ี์ทาํใหเ้กิดขอ้บ่งชีว้่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยม์ีจาํนวน

ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีบันทึกบัญชีไว ้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบันทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรบัสินทรพัยท่ี์บันทึกในราคาทุน หรือถือเป็นรายการหกัจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ ใน

กรณีท่ีสินทรพัยน์ัน้แสดงในราคาท่ีตีใหม่ โดยขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีนาํมาหกันัน้ตอ้งไม่เกินจาํนวนท่ีบนัทึกอยู่

ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัยส์าํหรบัสินทรพัยร์ายการเดียวกัน กลุ่มบริษัทและบริษัทจะบันทึกกลับ

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เป็นรายไดห้รือถือเป็นรายการเพ่ิมส่วนเกินทนุจากการตีราคาใหม่ 

เมื่อขอ้บ่งชีเ้ก่ียวกับการดอ้ยค่าของสินทรพัยไ์ม่มีอยู่อีกต่อไปหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีจาํนวนลดลง จาํนวน

เงินท่ีกลบัรายการจะตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าตามบญัชี (สทุธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชี) ท่ีควรเป็นหาก

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไม่เคยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยน์ัน้ในปีก่อน ๆ 

4.16 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

กลุ่มบรษิัทและบริษัทแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นเงินบาทเพ่ือการบนัทึกบญัชีโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินท่ีมีมลูค่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และมี

ยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้ กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

รบัหรือจ่ายชาํระเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีมีมูลค่าเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงักล่าว รบัรูเ้ป็นกาํไรหรือขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

4.17  ผลประโยชนพ์นักงาน 

ผลประโยชนปั์จจบุนัของพนกังาน 

กลุม่บรษิัทและบรษิัทรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มบริษัทและบรษิัทและพนกังานบรษิัทไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงาน

จ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบรษิัทและบรษิัทจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสาํรองเลีย้งชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรพัยข์องกลุ่มบรษิัทและบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพบนัทึก

เป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษัทและบรษิัทมีภาระสาํหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทตัง้คา่เผ่ือหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่

ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Un it Credit Method) ซึ่งคํานวนโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สาํหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนและรบัรูโ้ดยตรงเขา้

กาํไรสะสม 

หนีสิ้นของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน ์มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยโ์ครงการและผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

4.18  ภาษีเงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปีท่ีรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน ประกอบดว้ยภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีและภาษีเงินได้

ปัจจบุนัท่ีไม่ไดร้บัรูใ้นงบกาํไรหรือขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนหรือส่วนท่ีรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินไดปั้จจุบัน ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือท่ีเรียกรอ้งสิทธิได ้โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกาํไรขาดทนุท่ีปรากฎในงบการเงิน คูณดว้ยอตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ี

คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมรายการการปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปี

ก่อนๆ 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีบันทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นกับจาํนวนเก่ียวขอ้งท่ีใชส้าํหรบัการคาํนวณภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีคาํนวณโดยใช้

อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่า

มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อบริษัทมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัเมื่อภาษีเงิน

ไดนี้ป้ระเมินโดยกรมสรรพากรดว้ยยอดสทุธิ หรือเมื่อสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดั

บญัชีจะครบกาํหนดท่ีจะเกิดขึน้จรงิในเวลาเดียวกนั 

4.19  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบัปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีไดร้บัชาํระแลว้ท่ี

มีอยู่ระหว่างปีดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั    

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรบัลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

ปรบัปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด โดยสมมติว่าหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามัญ

ทัง้หมด บริษัทมีหุน้สามัญเทียบเท่าปรบัลด คือ สิทธิเลือกซือ้หุน้ท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ 

ปรับลด หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิเลือกซือ้หุ้นบริษัทคาํนวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลด โดย

พิจารณาจากมลูคา่ยตุิธรรม ซึง่ขึน้อยู่กบัมลูค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซือ้หุน้ท่ีมาพรอ้มกบัสิทธิเลือกซือ้หุน้ 

(กาํหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบรษิัทในระหว่างปี) การคาํนวณนีท้าํขึน้เพ่ือกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
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ท่ีตอ้งนาํมาบวกเพ่ิมกบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบคุคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรบัลด โดยไมม่ีการปรบักาํไร

สทุธิแตอ่ย่างใด    

 

4.20 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรม ตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็น 

ตราสารอนพุนัธเ์พ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้

การคา้ เจา้หนีก้ารคา้ และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซึ่งนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรบัแต่ละรายการไดเ้ปิดเผย

แยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.21  ส่วนงานดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท (ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จากส่วนงานดาํเนินงานนัน้โดยตรง รวมถึงรายการท่ีไดร้บัการปันส่วน

อย่างสมเหตสุมผล 

4.22  การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงิน ฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกับการรบัรู ้และการวดั

มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การ 

ประมาณการ และขอ้สมมตฐิานท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 

4.23  ประมาณการหนีส้ินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพยท์ีอ่าจเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกประมาณการหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทและบรษิัทมีภาระ

ผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็นภาระผกูพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตกุารณใ์นอดีต ซึ่งอาจทาํใหก้ลุ่ม

บรษิัทและบรษิัทตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผกูพนันัน้ และจาํนวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ยา่ง

สมเหตสุมผล สินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึน้จะถกูรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหาก เมื่อมีปัจจยัสนบัสนนุว่าจะไดร้บัแน่นอน 

5. ประมาณการทางบัญชีทีส่าํคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

5.1   ประมาณการทางบัญชีทีส่าํคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

5.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี ้

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้อนั

อาจเกิดจากการท่ีไม่สามารถเรียกชาํระหนีจ้ากลกูคา้ โดยประเมินจากประสบการณใ์นอดีตของการติดตาม

ทวงถามควบคูก่บัการสอบทานอายขุองลกูหนีค้งเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.2 ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง และเสื่อมคุณภาพ 

บริษัทประมาณการค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง และเส่ือมคุณภาพเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้

คงเหลือ โดยการประมาณการนัน้จะพิจารณาจากการหมนุเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือแต่

ละประเภท 
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5.1.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

บรษิทัพิจารณาคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ เมื่อพบว่ามลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่าวลดลงอย่าง

มีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมสีาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย

บรหิาร  

5.1.4 อาคารและอุปกรณ ์

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลือของอาคารและอปุกรณข์องกลุ่ม

บรษิัทและบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเมื่ออายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือมีความแตกต่าง

ไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรพัยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไมไ่ดใ้ชง้านอีกต่อไป 

5.1.5 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน

หนีสิ้นใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) 

ณ วนัท่ีวดัมลูค่า กลุ่มบริษัทและบรษิัทใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวัดมลูค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษัทและบริษัทจะประมาณมลูค่ายตุิธรรมโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้้อมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ใหม้ากท่ีสดุ 

ลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมท่ีใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นในงบการเงินแบ่ง

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรม ดงันี ้

•   ขอ้มลูระดบั 1 ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

•   ขอ้มูลระดับ 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ   

  ขอ้มลูทางออ้ม 

•   ข้อมูลระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่นข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ 

  ประมาณขึน้ 

ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทและบริษัทจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดับชั้นของมลูค่ายุติธรรมสาํหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด

มลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจาํ 

5.1.6 สัญญาเช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

โดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจงูใจในทางเศรษฐกิจสาํหรบักลุ่ม

บริษัทและบริษัทในการใชสิ้ทธิเลือกนัน้ ภายหลังจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทและบริษัทจะประเมิน

อายสุญัญาเชา่ใหม่หากมีเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์มีนยัสาํคญัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุและส่งผลต่อความ

แน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาว่า กลุ่มบรษิัทและบริษัทไดโ้อน

หรือรบัโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรพัยท่ี์เชา่ดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.1.7 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทพิจารณาวา่สินทรพัยม์ีการดอ้ยคา่ เมื่อพบว่ามลูคา่ยตุิธรรมของสินทรพัยด์งักล่าวลดลง

อย่างมีสาระสาํคญั และต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานจนทาํใหม้ลูค่าตํ่ากว่าตน้ทุน หรือมีหลกัฐานอ่ืนท่ีบ่งชีว้่า

สินทรพัย ์มีการดอ้ยค่าลง ทั้งนีก้ารพิจารณาความมีนยัสาํคญัหรือระยะเวลานานท่ีว่านานนั้นขึน้อยู่กับดลุย

พินิจของฝ่ายบรหิาร  

5.1.8 ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน ์

หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึ่งขอ้สมมติฐานในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด จาํนวนเงินเดือนท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ใน

อนาคต อัตรามรณะและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร ์ในการกาํหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้

พิจารณาถึงอตัราดอกเบีย้ท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณท์างเศรษฐกิจในปัจจบุนั ส่วนอตัรามรณะใชข้อ้มลูตาราง 

อัตรามรณะท่ีเปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตามผลประโยชนห์ลงัการเลิกจา้งงานท่ีเกิดขึน้จริงนั้นอาจ

แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

5.1.9 คดีความฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึ่งฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของขอ้พิพาท

แลว้ อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งไปจากท่ีไดม้ีการประมาณการไว ้ 

5.2   การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

วัตถุประสงคข์องบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ

บริษัท เพ่ือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทนุ

ท่ีเหมาะสม  

ในการดาํรงไวห้รือปรบัโครงสรา้งของทุน บรษิัทอาจออกหุน้ใหม่หรือออกหุน้กูเ้พ่ือปรบัโครงสรา้งหนี ้หรือการขาย

สินทรพัยเ์พ่ือลดภาระหนี ้ 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

  31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

เงินสดในมือ 48,095  70,009  38,690  59,549 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 108,721,860  87,430,466  82,909,205  84,229,126 

รวม 108,769,955  87,500,475  82,947,895  84,288,675 
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เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทมยีอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

ลกูหนีก้ารคา้           

บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,642,089  2,951,981  27,765,210  28,305,406 

บรษิัทอ่ืน 94,683,624  96,562,577  90,099,507  91,978,460 

รวม 96,325,713  99,514,558  117,864,717  120,283,866 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (40,063,956)  (40,063,956)  (61,602,960)  (60,833,264) 

ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ 56,261,757  59,450,602  56,261,757  59,450,602 

ลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน        

ลกูหนีอ่ื้น - บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  49,707,412  15,802,670 

          ลกูหนีอ่ื้น 124,090,446  140,480,343  49,104,990  54,767,992 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,322,369)  (1,322,369)  (1,322,369)  (1,322,369) 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอ่ืน -  

         สทุธิ 179,029,834 

 

198,608,576 

 

153,751,790 

 

128,698,895 

ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนีค้า้งชาํระ มีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 44,531,732  47,207,071  45,195,132  47,870,471 

เกินกาํหนดชาํระ        

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 11,730,025  12,243,531  11,744,942  12,267,781 

3 - 6 เดอืน  -  -  23,398  72,239 

6 - 12 เดอืน -  -  67,981  752,187 

12 เดอืนขึน้ไป 40,063,956  40,063,956  60,833,264  59,321,188 

รวม  96,325,713  99,514,558  117,864,717  120,283,866 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (40,063,956)  (40,063,956)  (61,602,960)  (60,833,264) 

สทุธิ 56,261,757  59,450,602  56,261,757  59,450,602 
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        ในระหว่างปีรายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมดีงัต่อไปนี ้

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

ยอดตน้ปี (41,386,325)  (41,438,325)  (62,155,633)  (61,358,957) 

เพ่ิมขึน้ -  -  (769,696)  (848,676) 

ลดลง -  52,000  -  52,000 

ยอดสิน้ปี (41,386,325)  (41,386,325)  (62,925,329)  (62,155,633) 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทไดโ้อนกลับค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จาํนวน 0.05 ลา้นบาท (งบเฉพาะของบริษัท: จาํนวน 0.05 

ลา้นบาท) เน่ืองจากไดร้บัชาํระเงินจากลกูหนี ้

8. รายการระหว่างบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

บรษิัทมีรายการบญัชีท่ีเกิดขึน้กบับุคคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีสรุปขา้งล่างนี ้รายการเหล่านีต้กลงราคาตามมลู

ฐานท่ีพิจารณารว่มกัน ซึ่งมลูฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมลูฐานท่ีใชส้าํหรบัรายการท่ีเกิด

ขึน้กบับคุคลหรือบรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั ใหบ้ริการท่าเทียบเรือและรบัฝากสนิคา้ บริษัทย่อยและมีผูถ้ือหุน้/กรรมการ/

ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั ใหบ้ริการคลงัสินคา้เหลว บริษัทย่อยและมีผูถ้ือหุน้/กรรมการ/

ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั ใหบ้ริการคลงัสินคา้และลานจดัเกบ็สนิคา้ บริษัทย่อยและมีผูถ้ือหุน้/กรรมการ/

ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั บริการขนส่งทางนํา้ มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั บริการขนสง่ทางบก มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั บริการขนสง่ทางบกและทางนํา้ มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั บริการนอกชายฝ่ังทะเล มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส ์จาํกดั บริการขนสง่ทางบกและทางนํา้ มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล 

 ด๊อคยารด์ จาํกดั 

อู่ซ่อม-สรา้งเรือ และงานวิศวกรรมออฟซอร ์ มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

 

บริษัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 

 

บริการใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร และจดัหาใหซ้ึ่งสิ่งอาํนวย

ความสะดวกในการใชพื้น้ที่  

มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส ์จาํกดั บริการขนสง่ทางบก มีผูถ้ือหุน้และกรรมการ/ผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี คอรป์อเรชั่น จาํกดั บริการคลงัก๊าซปิโตรเคมีเหลว มีผูถ้ือหุน้และกรรมการรว่มกนั 

บริษัท เอ็น พี มารีน จาํกดั บริการท่าเทียบเรือจดัเก็บสินคา้บริการขนส่งทางนํา้ มีผูถ้ือหุน้และกรรมการรว่มกนั 

บริษัท เอส ซี แคริเออร ์จาํกดั บริการขนสง่ทางบก มีกรรมการและผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท เคมีคลัส ์แอนด ์อาโรเมติก    

(ประเทศไทย) จาํกดั 

จดัจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ มีกรรมการและผูบ้ริหารรว่มกนั 

บริษัท ซีนา ออฟชอร ์จาํกดั บริการขนส่งทางนํา้ มีกรรมการและผูบ้ริหารรว่มกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรบัแต่ละประเภทรายการมดีงันี ้

ประเภทรายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย  ราคาตลาด 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร   ราคาตลาด 

รายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้มื   

     บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั   อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.84 - 6.87 ตอ่ปี 

     บรษิทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จาํกดั  อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 7.10 - 7.15 ตอ่ปี 

ซือ้สินคา้  ราคาตลาด 

คา่เช่าและค่าบรกิาร  ราคาตลาด 

รายการบญัชีกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเกดิขึน้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและรายไดอ่ื้น        

บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั -  -  2,620,000  2,620,000 

บรษิัท เอ็นเอฟซทีี จาํกดั  -  -  33,904,742  296,406,045 

บรษิัท เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จาํกดั 9,336,962  9,521,143  9,336,962  9,521,143 

บรษิัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 375,000  968,312  375,000  968,312 

บรษิัท เอส ซี จี โลจิสติกส ์จาํกดั 59,175  228,933  59,175  228,933 

บรษิัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 4,880  644,145  4,880  644,145 

บรษิทั เอส ซี แครเิออร ์จาํกดั 1,046,613  1,054,779  1,046,613  1,054,779 

      บรษิัท ซีนา ออฟชอร ์จาํกดั 7,500  -  7,500  - 

      บรษิัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั -  1,200  -  1,200 

รวม 10,830,130  12,418,512  47,354,872  311,444,557 

        

คา่บรกิาร        

บรษิทั ท่าเรือระยอง จาํกดั -  -  -  252,427 

บรษิัท เอส ซี แครเิออร ์จาํกดั 40,960,280  50,635,618  40,960,280  50,635,618 

บรษิทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 2,501,028  2,367,659  2,501,028  2,367,659 

บรษิทั เอ็น พี มารีน จาํกดั 851,311  802,980  851,311  802,980 

บรษิัท เอส ซ ีออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 9,600  9,600  9,600  9,600 

บรษิัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 4,386,355  4,311,509  4,386,355  4,311,509 

รวม 48,708,574  58,127,366  48,708,547  58,379,793 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ซือ้สินทรพัย ์         

       บรษิัท เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์จาํกดั 300,000  -  300,000  - 

       บรษิัท เอส ซี แครเิออร ์จาํกดั 127,000  -  127,000  - 

บรษิัท เอส ซี จ ีโลจสิติกส ์จาํกดั 392,523  -  392,523  - 

       บรษิัท เคมีคลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ 

           (ประเทศไทย) จาํกดั - 
 

1,600,000  - 
 

1,600,000 

       บรษิทั สตราทีจิค พอรท์ ลิงค ์จาํกดั -  26,000  -  26,000 

รวม 819,523  1,626,000  819,523  1,626,000 

        

ขายสินทรพัย ์         

       บรษิัท เอส ซ ีแครเิออร ์จาํกดั 2,700  -  2,700  - 

รวม 2,700  -  2,700  - 

        

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารสาํคญั          

       ผลประโยชนปั์จจบุนัของพนกังาน   27,497,079   36,671,008  27,497,079   36,671,008 

       ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน     3,197,057   1,315,232      3,197,057   1,315,232 

รวม   30,694,136   37,986,240     30,694,136   37,986,240 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วนัท่ี  2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น        

บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั -  -  26,123,121  25,353,425 

บรษิทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 1,250,786  2,677,299  1,250,786  2,677,299 

บรษิัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 99,510  49,220  99,510  49,220 

บรษิัท เอส ซี จ ีโลจสิติกส ์จาํกดั 12,463  31,928  12,463  31,928 

บรษิัท เอส ซี แครเิออร ์จาํกดั 277,056  186,686  277,056  186,686 

บรษิัท เอส ซี ออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 2,274  6,848  2,274  6,848 

บรษิทั เอ็นเอฟซทีี จาํกดั  -  -  49,707,412  15,802,670 

รวม 1,642,089  2,951,981  77,472,622  44,108,076 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -  -  (26,123,121)  (25,353,425) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

สทุธิ 1,642,089  2,951,981  51,349,501  18,754,651 

        

เงินมดัจาํ        

บรษิทั เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั   384,000  960,000  384,000  960,000 

รวม 384,000  960,000  384,000  960,000 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้        

      บรษิัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั -  -  502,100,000  484,000,000 

รวม -  -  502,100,000  484,000,000 

        

เงินจา่ยล่วงหนา้ผูข้าย        

      บรษิทั เอส ซี แครเิออร ์จาํกดั 22,800,000  10,450,000  22,800,000  10,450,000 

บรษิัท ไทยอินเตอรเ์นชั่นแนล           

ด๊อคยารด์ จาํกดั 210,183  

 

-  210,183  

 

- 

รวม 23,010,183  10,450,000  23,010,183  10,450,000 

        

 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
   

 
   

บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั -  -  56,342,719  56,342,719 

บรษิัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั 7,359,393  7,337,993  218,401  197,000 

บรษิทั เอส ซ ีแครเิออร ์จาํกดั 5,174,688  2,139,690  4,981,168  1,946,170 

บรษิัท เคมคีลัส ์แอนด ์อาโรเมตกิ                          

(ประเทศไทย) จาํกดั 4,709,398  4,709,398  -  - 

บรษิัท เอ็น พี มารีน จาํกดั 79,849  76,446  79,849  76,446 

บรษิัท เอ็น โฮลดิง้ จาํกดั 378,499  508,717  378,499  508,717 

บรษิทั เอส ซ ีออฟชอร ์เซอรว์ิส จาํกดั 856  856  856  856 

รวม 17,702,683  14,773,100  62,001,492  59,071,908 

  

รายไดร้บัล่วงหนา้จากการใหบ้รกิาร        

      บรษิัท ท่าเรือระยอง จาํกดั -  -  8,000,000  10,000,000 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

หนีสิ้นภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน        

ผูบ้รหิารคนสาํคญั 7,872,711  8,800,248  7,872,711  8,800,248 

 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาํหรบัเงินใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 

2563 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลดลง 

31 ธันวาคม 

2563 

เงนิใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั    

บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บรษิทั เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั - 27,000,000 (27,000,000) - 

     

บริษัทมีเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นจาํนวนเงิน 27.00 ลา้นบาท เป็นตั๋วสัญญาใชเ้งินชนิดหา้มเปล่ียนมือ 

อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 7.10 - 7.15 ต่อปี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 1 มกราคม 

2563 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลดลง 

31 ธันวาคม 

2563 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแกบ่ริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั    

บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
      บรษิทั เอ็นเอฟซทีี จาํกดั 484,000,000 18,100,000 - 502,100,000 

บรษิัท เอส ซี แมนเนจเมนท ์จาํกดั - 27,000,000 (27,000,000) - 

รวม 484,000,000 45,100,000 (27,000,000) 502,100,000 

บรษิัทมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นจาํนวนเงิน 502.10 ลา้นบาท เป็นตั๋วสัญญาใชเ้งินชนิดห้ามเปล่ียนมือ 

จาํนวน 502.10 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 5.84 - 6.87 ต่อปี และครบกาํหนดเมื่อทวงถาม 

รายการบัญชีท่ีมีสาระสาํคัญระหว่างบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันท่ีสาํคัญ ซึ่งไดร้วมไว้ในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563  และวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันี ้
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 

 2563 เพ่ิมขึน้ ลดลง 2563 

บริษทั เอส ซ ีแมนเนจเมนท ์ จาํกัด     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 2,610,000 - (1,080,000) 1,530,000 

ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (156,329) - 100,437 (55,892) 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สทุธิ 2,453,671 - (979,563) 1,474,108 

บริษทั เอ็น พี มารีน  จาํกดั     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 1,740,000 - (720,000) 1,020,000 

ดอกเบีย้จา่ยรอตดับญัช ี (104,220) - 66,959 (37,261) 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่า - สทุธิ 1,635,780 - (653,041) 982,739 

บริษัท เอน็ โฮลดิง้  จาํกัด     

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 9,216,000 - (2,304,000) 6,912,000 

ดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ี (878,792) - 373,007 (505,785) 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 8,337,208 - (1,930,993) 6,406,215 

9. สินค้าคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทมียอดสินคา้คงเหลือดงันี ้

      
                   (หน่วย : บาท) 

  
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

  

31 ธันวาคม 

2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

 
31 ธันวาคม 

2563 

 
31 ธันวาคม 

2562 

สินคา้สาํเรจ็รูป - ผลิตภณัฑเ์คมี  
 

27,999,615 
 

61,830,892 
 

27,999,615 
 

61,830,892 

วสัดสิุน้เปลืองและอ่ืนๆ 
 

20,899,404 
 

96,293,524 
 

20,897,562 
 

96,292,335 

สินคา้ระหวา่งทาง 
 

6,539,174 
 

32,652 
 

6,539,174 
 

32,652 

รวม 
 

55,438,193 
 

158,157,068 
 

55,436,351 
 

158,155,879 

หกั คา่เผ่ือการตีราคาสินคา้คงเหลือลดลง 
 

(4,729) 
 

(4,729) 
 

(4,729) 
 

(4,729) 

      คา่เผ่ือสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ 
 

(13,666,723) 
 

(79,667,048) 
 

(13,666,723) 
 

(79,667,048) 

สทุธิ 
 

41,766,741 
 

78,485,291 
 

41,764,899 
 

78,484,102 
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ในระหวา่งปีคา่เผ่ือการตีราคาสินคา้ลดลงและค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพมีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

ยอดยกมาตน้ปี (79,671,777)  (90,098,296)  (79,671,777)  (90,098,296) 

เพ่ิมขึน้ (8,255,333)  (4,784)  (8,255,333)  (4,784) 

ลดลง 74,255,658  10,431,303  74,255,658  10,431,303 

ยอดคงเหลือสิน้ปี (13,671,452)  (79,671,777)  (13,671,452)  (79,671,777) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทโอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้จาํนวน 74.26 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิัทมี

การขายวัสดุสิน้เปลืองและอ่ืนๆ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทโอนกลบัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้จาํนวน 

10.43  

ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมีการเบิกใชสิ้นคา้และขายวสัดสิุน้เปลืองและอ่ืนๆ) 

10. สินทรัพยท์างการเงนิหมุนเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทมยีอดสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

เงินฝากท่ีตดิภาระคํา้ประกนัไมเ่กิน 1 ปี 9,387,441  19,528,000  9,385,000  19,528,000 

 

11. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท์ีจ่ะจาํหน่าย ทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถื่อไว้เพื่อขาย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2562  เพ่ิม  ลด  โอนเขา้/โอนออก 

 31 ธันวาคม 

2563 

อาคาร (หมายเหต ุ14) -   -  -  30,923,178  30,923,178 

หกั ค่าเผ่ือดอ้ยคา่อาคาร -  -  -  (16,943,178)  (16,943,178) 

สทุธิ -  -  -  13,980,000  13,980,000 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารของบริษัทครัง้ท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให ้

รือ้ถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และขายเศษซากจากการรือ้ถอน ใหก้บับรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน 

13.98 ลา้นบาท ดังนั้นบริษัทจึงรบัโอนท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี จาํนวน 30.92 ลา้นบาท และจัด

ประเภทอาคารดงักล่าว เป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนหรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจาํหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือ

ขาย โดยรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าอาคาร ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ เป็นจาํนวน 16.94 ลา้นบาท 
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12. สินทรัพยท์างการเงนิไม่หมุนเวียนอื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บรษิัทมีสินทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอ่ืนท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย เงินฝากท่ีติด

ภาระคํา้ประกนัเกิน 1 ปี จาํนวน 10.66 ลา้นบาท และ 10.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทนุในบรษิัทย่อย มีดงันี ้

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สดัสว่นการถือหุน้ บาท 

 (รอ้ยละ) ทนุรบัชาํระแลว้ ตามวิธีราคาทนุ เงินปันผลรบั 

 31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2562 

บริษัทย่อย         

บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 83.25 83.25 764,000,000 764,000,000 636,000,000 636,000,000 - - 

 บริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกดั 100.00 100.00 326,000,000 326,000,000 325,999,700 325,999,700 - - 

 บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั 100.00 99.97 118,000,000 1,000,000 117,999,700 999,700 - - 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน 

ลงทนุ 

     

(636,000,000) 

 

(636,000,000) 

 

- 

 

- 

สทุธิ     443,999,400 326,999,400 - - 

การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จาํกัด (“NFCT”) ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 มีมติ

อนุมตัิใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 326 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวน 3,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ NFCT ไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์เสร็จสิน้

เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกดั (“NFCW”) ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2563 มีมติ

อนุมตัิใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียน จากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 196 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวน 1,950,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ NFCW ไดด้าํเนินการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์เสร็จสิน้

เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซี

ดับบลิว จาํกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ท่ีบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 เขา้ลงทุนในโครงการพัฒนาพืน้ท่ี

รองรบัการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสรา้งและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และ

ผูป้ระกอบการรือ้/ตัดแยกชิน้ส่วนท่อลาํเลียง โครงสรา้งแท่นขุดเจาะนํา้มัน (De-Commissioning) มลูค่าโครงการการ

ลงทนุฯหรือมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีจะไดม้าเท่ากบั 4,415.72 ลา้นบาท 
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ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 

ขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทย่อยท่ีกลุ่มบริษัทไม่ไดถื้อหุน้ทั้งหมดซึ่งมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคัญต่อกลุ่ม

บรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  และ 2562 มีดงัต่อไปนี ้

(หน่วย: บาท) 

บริษัท 

สดัส่วนที่ถือโดยส่วนไดเ้สีย 

ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ

ควบคมุในบริษัทย่อยสะสม 

กาํไรหรือ(ขาดทนุ)ที่แบ่งใหก้บั

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ

ในบริษัทย่อยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั 

ส่วนไดเ้สยีไม่มีอาํนาจ 

ควบคมุในระหว่างปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)       

บริษัท ท่าเรือระยอง จาํกดั 16.75 16.75 (2,169,030) (1,678,460) (490,575) (462,035) - - 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดจ้าํหน่ายสินทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันในมูลค่าตามบัญชีสุทธิ

จาํนวน 5.35 ลา้นบาท โดยขาดทุนจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่บรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันจาํนวน 3.32 ลา้นบาท ซึ่งได้

บนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนแลว้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทไดจ้าํหน่ายสินทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันในมูลค่าตามบัญชีสุทธิ

จาํนวน 0.85 ลา้นบาท โดยขาดทุนจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์นใหแ้ก่บรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันจาํนวน 0.38 ลา้นบาท ซึ่งได้

บนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัไดบ้นัทึกค่าใชจ้่ายท่ีรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานระหว่างกอ่สรา้ง ดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 4,539,192 

ตน้ทนุทางการเงิน 5,316,735 

คา่แรงงานทางตรง 9,529,014 

ค่าท่ีปรกึษา 8,442,600 

ค่าใชจ้า่ยโดยตรงอ่ืนๆ 4,292,049 

ค่าเส่ือมราคาสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 11,123,413 

รวม 43,243,003 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการบนัทึกตน้ทุนทางการเงิน เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนงานระหว่างก่อสรา้ง เป็นจาํนวน

เงิน 5.32 ลา้นบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทและบริษัทส่วนหน่ึงถูกตัดค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทนุกอ่นหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมจีาํนวนเงนิประมาณ 244 ลา้นบาท 

และ 244 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ส่วนของบรษิัท : 244 ลา้นบาท และ 244 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน โดยใชร้ายการของผูป้ระเมินราคาตามวิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด โดยนาํราคาขายของท่ีดินท่ีเปรียบเทียบกันไดบ้ริเวณใกลเ้คียงกันมาปรบัปรุง ซึ่งเป็นมลูค่ายุติธรรมอยู่ท่ี

ระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม (หมายเหต ุ5) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มลูค่ายุติธรรมของอาคารและเคร่ืองจกัร โดยใชร้ายการของผูป้ระเมินราคาตาม

วิธีวิเคราะหม์ลูค่าจากตน้ทนุ ซึ่งเป็นมลูค่ายตุิธรรมอยู่ท่ีระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชัน้มลูค่ายตุิธรรม (หมายเหต ุ5) 
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15. สินทรัพยส์ิทธกิารใช้ 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  มีดงันี ้

             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินรวม 

  ท่ีดิน   
 ท่ีดิน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง อาคารสาํนกังาน รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2563 459,957,334 1,635,780 8,913,208 470,506,322 

เพ่ิม 569,796,617 - - 569,796,617 

เปล่ียนแปลงเงื่อนไข/ตดัจาํหน่าย (14,009,787) - - (14,009,787) 

31 ธันวาคม 2563 1,015,744,164 1,635,780 8,913,208 1,026,293,152 

ค่าเสื่อมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 - - - - 

คา่เส่ือมราคาสาํหรบัปี* 46,557,333 678,793 2,088,582 49,324,708 

31 ธันวาคม 2563 46,557,333 678,793 2,088,582 49,324,708 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี     

31 ธันวาคม 2563 969,186,831 956,987 6,824,626 976,968,444 

 

 

             (หน่วย:บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบรษิัท 

  ท่ีดิน   
 ท่ีดิน พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง อาคารสาํนกังาน รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2563 160,623,240 1,635,780 8,913,208 171,172,228 

เปล่ียนแปลงเงื่อนไข/ตดัจาํหน่าย (11,807,059) - - (11,807,059) 

31 ธนัวาคม 2563 148,816,181 1,635,780 8,913,208 159,365,169 

คา่เสื่อมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 - - - - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรบัปี* 35,433,919 678,793 2,088,582 38,201,294 

31 ธันวาคม 2563 35,433,919 678,793 2,088,582 38,201,294 

มูลคา่สุทธิตามบัญช ี     

31 ธนัวาคม 2563 113,382,262 956,987 6,824,626 121,163,875 

 

 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยไดค้ิดค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้และบนัทึกไวเ้ป็นงานระหว่างก่อสรา้งของงบ

การเงนิรวม จาํนวน 11.12 ลา้นบาท (หมายเหต ุ14) 
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*ในระหวา่งปีกลุ่มบรษิัทไดน้าํแนวปฎิบตัิทางการบญัชีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาํหรบัทางเลือกเพ่ิมเตมิทางบญัชี

เพ่ือรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มบริษัท 

ไดร้บัการลดค่าเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าจาํนวน 0.59 ลา้นบาท ทัง้นีก้ลุ่มบรษิัทไดก้ลบัรายการค่าเส่ือมราคา

จากสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบีย้จากหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ียงัคงรบัรูใ้นแต่ละเดือนตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง 

และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึน้ในงบกาํไรหรือขาดทนุของกลุ่มบรษิัท 

16. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 

 2563 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลด 

โอนเขา้/โอน

ออก 

31 ธนัวาคม 

 2563 

ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ 3,162,553 36,000 (14,550) - 3,184,003 

หกั : คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,029,273) (641,074) 5,256 - (1,665,091) 

สุทธ ิ 2,133,280 (605,074) (9,294) - 1,518,912 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 1 มกราคม  

2563 

 

เพ่ิมขึน้ 

 

ลด 

โอนเขา้/โอน

ออก 

31 ธนัวาคม  

2563 

ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ 3,069,053 - (14,550) - 3,054,503 

หกั : คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,020,094) (619,644) 5,256 - (1,634,482) 

สุทธ ิ 2,048,959 (619,644) (9,294) - 1,420,021 

 

 

17. สินทรัพยแ์ละหนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี ้

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 39,017,947 38,069,417 37,090,040 38,069,417 

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  (27,509,382) (29,244,675) (16,891,308) (29,244,675) 

สินทรัพย ์(หนีส้นิ)  

     ภาษีเงนิได้รอการตดับัญช ี- สุทธ ิ

 

11,508,565 

 

8,824,742 

 

20,198,732 

 

8,824,742 
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การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย)  

 

1 มกราคม 

2563 งบกาํไรขาดทนุ 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษเีงนิไดร้อการตัดบัญชี :     

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้ 12,166,653 153,938 - 12,320,591 

ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 468,493 242,372 - 710,865 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน 2,172,610 (49,087) (310,569) 1,812,954 

ประมาณการหนีสิ้นคา่ขนยา้ยยปิซั่ม 3,685,437 (12,026) - 3,673,411 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีภายในระยะเวลา 5 ปี 19,576,223 (1,572,939) - 18,003,284 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - (8,121,232) - (8,121,232) 

การตีราคาสินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้ (29,244,674) 12,353,366 - (16,891,308) 

สทุธิ 8,824,742 2,994,392 (310,569) 11,508,565 

  

  

  

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บนัทึกเป็นรายได ้(คา่ใชจ้่าย)  

 

1 มกราคม 

2562 งบกาํไรขาดทนุ 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี :     

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้ 88,600 12,078,053 - 12,166,653 

คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 468,493 - - 468,493 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน 2,382,797 234,981 (445,168) 2,172,610 

ประมาณการหนีสิ้นค่าขนยา้ยยปิซั่ม 7,158,612 (3,473,175) - 3,685,437 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีภายในระยะเวลา 5 ปี 75,180,269 (55,604,046) - 19,576,223 

การตรีาคาสินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้ (39,882,102) 10,637,428 - (29,244,674) 

สทุธิ 45,396,669 (36,126,759) (445,168) 8,824,742 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ้า่ย)  

 

1 มกราคม 

2563 งบกาํไรขาดทนุ 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญช ี:     

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้ 12,166,653 153,938 - 12,320,591 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 468,493 242,372 - 710,865 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน 2,172,610 (253,671) (261,173) 1,657,766 

ประมาณการหนีสิ้นค่าขนยา้ยยปิซั่ม 3,685,437 (12,026) - 3,673,411 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีภายในระยะเวลา 5 ปี 19,576,223 (1,417,752) - 18,158,471 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - 568,936 - 568,936 

การตีราคาสินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้ (29,244,674) 12,353,366 - (16,891,308) 

สทุธิ 8,824,742 11,635,163 (261,173) 20,198,732 

  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

  บนัทึกเป็นรายได ้(ค่าใชจ้่าย)  

 

1 มกราคม 

2562 งบกาํไรขาดทนุ 

ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ 

31 ธันวาคม 

2562 

สินทรัพย ์(หนีส้นิ) ภาษีเงนิไดร้อการตัดบญัช ี:     

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้ 88,600 12,078,053 - 12,166,653 

คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 468,493 - - 468,493 

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน 2,382,797 234,981 (445,168) 2,172,610 

ประมาณการหนีสิ้นคา่ขนยา้ยยปิซั่ม 7,158,612 (3,473,175) - 3,685,437 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีภายในระยะเวลา 5 ปี 75,180,269 (55,604,046) - 19,576,223 

การตรีาคาสินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้ (39,882,102) 10,637,428 - (29,244,674) 

สทุธิ 45,396,669 (36,126,759) (445,168) 8,824,742 
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ภาษีเงินได ้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 2563 2562 2563 2562 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

    เก่ียวขอ้งกบัผลแตกตา่งชั่วคราวท่ีรบัรู ้

    เมื่อเริ่มแรกและท่ีกลบัรายการ 2,895,599 (36,126,759) 11,635,163 (36,126,759) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 2,895,599 (36,126,759) 11,635,163 (36,126,759) 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดร้บัรู ้เกิดจากรายการดงัตอ่ไปนี ้  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2562 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2562 

ผลแตกต่างชั่วคราว     

    คา่เผ่ือดอ้ยคา่ของวสัดสิุน้เปลือง 2,734,290 15,934,355 2,734,290 15,934,355 

    คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย - - 127,200,000 127,200,000 

คา่เส่ือมราคา และค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ทรพัยสิ์น 30,435,311 40,113,564 30,435,311 40,113,564 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีภายในระยะเวลา 5 ปี 

(คงเหลือ) 39,435,662 98,919,279 33,314,407 42,093,007 

รวม 72,605,263 154,967,198 193,684,008 225,340,926 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทบนัทึกสินทรพัยภ์าษีรอการตดับญัชีในส่วนของผลขาดทนุสะสมทางภาษียกมาตามจาํนวนท่ี

ประมาณการท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชนใ์นผลขาดทนุสะสมยกมานัน้ 

18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีเงินฝากท่ีมีขอ้จาํกัดในการใชอ้ยู่กับสถาบันการเงินจาํนวน 5.50 

ล้านบาท และ 5.49 ล้านบาท ตามลําดับ และอยู่กับกรมบังคับคดีจํานวน 5.35 ล้านบาท และ 5.57 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยบรษิัทสามารถเบิกถอนเงนิฝากท่ีอยูก่บักรมบงัคบัคดีได ้แต่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากท่ีประชมุเจา้หนีห้รือ

เจา้พนกังานพิทกัษ์ทรพัยก์่อน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้งเป็นจาํนวน 126.74 ลา้นบาท และ

จาํนวน 355.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ใหแ้ก่บรษิัทแห่งหน่ึง ซึ่งเป็น Engineering, Procurement and Construction of 

Storage facility (EPC) Contractor สาํหรบัโครงการคลงันํา้มนัเชือ้เพลิง โดยในระหว่างปี 2563 บรษิัทไดม้กีารโอนเงิน

จ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้งไปเป็นงานระหว่างก่อสรา้ง จาํนวน 228.27 ลา้นบาท (หมายเหต ุ14) 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอื่น 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

เจา้หนีก้ารคา้        

บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,025,079  13,990,081  4,981,168  1,946,170 

บรษิทัอ่ืน 9,552,387  31,240,546  9,552,387  27,080,709 

เจา้หนีก้ารคา้สทุธิ 26,577,466  45,230,627  14,533,555  29,026,879 

เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน        

เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 677,604  783,019  57,020,324  57,125,738 

เจา้หนีห้มนุเวียนอ่ืน - บรษิทัอ่ืน 27,151,502  21,719,328  21,857,156  17,632,887 

เจา้หนีค้า่กอ่สรา้ง - บรษิทัอ่ืน 272,694,850  -  -  - 

รายไดร้บัล่วงหนา้ - บรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  8,000,000  10,000,000 

เงินรบัล่วงหนา้ - บรษิัทอ่ืน 2,857,414  11,295,306  2,857,414  11,295,306 

เงินรบัมดัจาํล่วงหนา้ - บรษิัทอ่ืน 12,000,000  -  12,000,000  - 

คา่ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจา่ย 32,762,509  73,889,843  5,231,303  46,341,917 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอ่ืน - สทุธิ 374,721,345  152,918,123  121,499,752  171,422,727 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ค่าผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่ายและหนีสิ้นตามสญัญาร่วมดาํเนินงานในส่วนของบริษัท

ย่อยนัน้อยู่ในระหว่างการเจรจาเพ่ือชาํระค่าตอบแทนในส่วนท่ีเกิดขึน้ก่อนการพิทกัษ์ทรพัยใ์หแ้ก่ กนอ. เป็นจาํนวนเงิน 

27.53 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 27.53 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทไดร้บัเงินมดัจาํล่วงหนา้จาํนวน 12 ลา้นบาท จากบรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงรว่มทนุ (MOU) ในการศกึษาวางแผนการเช่าท่ีดินระยะยาวในอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

ธนาคารพาณิชย ์ 489,163,605  - 

หกั ส่วนท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 489,163,605  - 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

มลูคา่ตามบญัชตีน้ปี -  - 

กูเ้พ่ิม 495,345,800  - 

หกั ตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยในการกูย้ืม (6,182,195)  - 

ยอดคงเหลือปลายปี 489,163,605  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนเงิน 489.16 ลา้นบาท อตัรา

ดอกเบีย้คงท่ี และอัตราดอกเบีย้อ้างอิงในการกู้ยืมเงิน THBFIX6M ต่อปี และมีกําหนดชาํระเงินต้น ภายในเดือน

พฤษภาคม 2566 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2575 ซึ่งบริษัทย่อยไดน้าํกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีอยูภ่ายใตส้ญัญาการก่อสรา้ง

คลงัสินคา้เป็นหลกัประกนั 

 ภายใตข้อ้กาํหนดในการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงิน บรษิทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบใุนสญัญา 

เช่น ดาํรงไวซ้ึ่งอัตราส่วนของ “หนีสิ้นสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในอัตราส่วนไม่เกิน 1.10 เท่า และดาํรงอัตราส่วน 

“หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุน้” ในอตัราส่วนไม่เกิน 7 เท่า (เริม่คาํนวณตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป)  

22. หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

มลูค่าตามบญัชีของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่และการเคล่ือนไหวสาํหรบัปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  763,876,354  -  176,766,831  - 

เพ่ิมขึน้ 959,025,942  -  -  - 

เปล่ียนแปลงแกไ้ขสญัญา 19,916,952  -  21,215,325  - 

หกั  เงินจา่ยชาํระ (65,237,164)  -  (30,095,467)  - 

หกั  ดอกเบีย้รอตดั (751,550,541)  -  (21,864,565)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 926,031,543  -  146,022,124  - 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (41,080,311)  -  (39,360,248)  - 

สทุธิ 884,951,232  -  106,661,876  - 

 

23. ประมาณการหนีส้ินสาํหรับผลประโยชนพ์นักงาน 

- ค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายมีดงันี ้  
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562 

คา่จา้งและเงินเดือน 45,485,285  58,291,727 

ค่าใชจ้า่ยประกนัสงัคม 538,807  796,328 

เงินสมทบ - โครงการสมทบเงิน 649,818  2,252,793 

รวม 46,673,910  61,340,848 

- รายการเคล่ือนไหวสาํหรบัสาํรองหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  

มีดงันี ้

      (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 2563 2562 2563 2562 

     

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 

 

10,876,232 

 

11,913,983 

 

10,863,050 

 

11,913,983 

ตน้ทนุบรกิารปีปัจจบุนั 1,475,322 1,752,224 966,469 1,739,314 

ดอกเบีย้จ่าย 193,827 419,863 186,906 419,591 

การปรบัมลูค่า - ผลขาดทนุ (กาํไร) ตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจาก     

- การเปล่ียนแปลงสมมตฐิานทางการ

เงิน (1,058,881) (2,225,838) (1,305,864) (2,225,838) 

หกั หนีสิ้นลดลงจากการชาํระ (2,421,730) (984,000) (2,421,730) (984,000) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 

 

9,064,770 

 

10,876,232 

 

8,288,831 

 

10,863,050 

ไม่ไดจ้ดัตัง้เป็นกองทนุทัง้หมด 9,064,770 10,876,232 8,288,831 10,863,050 
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      (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 

     

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน     

- ประมาณการหนีสิ้นหมนุเวียนสาํหรบั

ผลประโยชนพ์นกังาน 

 

7,302,992 

 

- 

 

6,551,600 

 

- 

- ประมาณการหนีสิ้นไมห่มนุเวยีน

สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

1,761,778 

 

10,876,232 

 

1,737,231 

 

10,863,050 

รวมภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 9,064,770 10,876,232 8,288,831 10,863,050 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราการขึน้เงินเดือนและค่าแรงและอ่ืนๆ ในการคาํนวณผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน

แสดงไวภ้ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 

- ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ

หนีสิ้นผลประโยชนข์องพนกังานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

 งบการเงินรวม 
 

 31 ธนัวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

    

อตัราคดิลด (รอ้ยละต่อปี) 0.86  1.58-2.11 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืนโดยเฉล่ีย (รอ้ยละต่อปี) 4.36  5.31 

อตัราการลาออก (รอ้ยละต่อปี) 16  13 

เกษียณอาย ุ(ปี) 60  60 

 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 
 

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

    

อตัราคดิลด (รอ้ยละต่อปี) 0.86  1.58 

อตัราการเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืนโดยเฉล่ีย (รอ้ยละตอ่ปี) 4.36  5.31 

อตัราการลาออก (รอ้ยละต่อปี) 16  13 

เกษียณอาย ุ(ปี) 60  60 

 

มลูค่าปัจจบุนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน ถกูวดัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการ 

- ค่าใชจ้่ายในโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน 

ผลกาํไรหรือขาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องกลุม่บรษิัทและบรษิัทมีดงันี ้
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทนุการบรกิารปีปัจจบุนั 1,475,322  1,752,224  966,469  1,739,314 

ดอกเบีย้จา่ยสทุธิ 193,827  419,863  186,906  419,591 

รวมคา่ใชจ้า่ยท่ีรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ 1,669,149  2,172,087  1,153,375  2,158,905 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารในปัจจบุนัจะรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน และดอกเบีย้จ่ายสทุธิจะรวมอยู่ใน

ตน้ทนุทางการเงิน 

- ผลประโยชนใ์นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องกลุม่บรษิัทและบรษิัทมีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 2563 2562 2563 2562 

ผลขาดทนุ (กาํไร) ตามหลกัคณิตศาสตร ์    

     ประกนัภยัจาก 

   

 

- การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (1,058,881) (2,225,838) (1,305,864) (2,225,838) 

- หนีสิ้นลดลงจากการชาํระ (2,421,730) (984,000) (2,421,730) (984,000) 

รวมคา่ใชจ้า่ยท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุ 

     เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 

(3,480,611) (3,209,838) 

 

(3,727,594) (3,209,838) 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดขา้งตน้จะถูกรวมอยู่ในรายการท่ีจะไดร้บัการจดัประเภทเป็นรายการใหม่ไม่ได ้ภายหลงัในการ

ทาํกาํไรหรือขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 

- การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกั ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัซึ่งมีผลกระทบเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

ต่อภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะของ

บรษิัท 

อตัราคดิลดพืน้ฐาน    

     อตัราคิดลดพืน้ฐานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.50 (98,126)  (95,187) 

     อตัราคดิลดลดลงรอ้ยละ 0.50 102,496  99,365 

อตัราการขึน้เงนิเดือนในอนาคต    

     อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคตเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.50 95,733  92,726 

     อตัราการขึน้เงินเดอืนในอนาคตลดลงรอ้ยละ 0.50 (92,604)  (89,747) 
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 (หน่วย : บาท) 

 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมขึน้(ลดลง) 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงินเฉพาะของ

บรษิัท 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน    

    อตัราการหมนุเวียนพนกังานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.50 (80,597)  (78,527) 

    อตัราการหมนุเวยีนพนกังานลดลงรอ้ยละ 0.50 85,524  83,217 

การวิเคราะหก์ารครบกาํหนดของจาํนวนเงินผลประโยชนท่ี์ตอ้งจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีรายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

     
ภายใน 1 ปี  7,302,992  6,551,600 

ระหว่าง 2 - 5 ปี  1,800,902  1,800,902 

ระหว่าง 6 - 10 ปี  1,042,412  865,061 

ระหว่าง 11 - 15 ปี  1,200,281  1,146,233 

รวม  11,346,587  10,363,796 

24. เงนิปันผล 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบรษิัทฯ ไดม้ีมติงดการจ่ายเงินปันผล 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษัทฯ ไดม้ีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลสาํหรบัผล

ประกอบการปี 2561 จาํนวน 0.043 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 46,776,821 บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 และไดจ้่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

25. ทุนเรือนหุ้นและใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

25. (ก) ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 มีการแจง้ปรบัสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ท่ี 1 ตามท่ี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี                  

20 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 จาํนวน 0.043 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผล

รอ้ยละ 92.99 ของกาํไรต่อหุน้หลงัจากหกัสาํรองตามกฎหมาย ซึ่งอตัราเงินปันผลดงักล่าวเขา้ข่ายเงื่อนไขขอ้ 6.5 

การปรบัสิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ” หรือ “NFC-

W1”) เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บรษิัท (ท่ีไดม้ีการตรวจสอบแลว้) หลงัจากหกัขาดทุนสะสม สาํรองตามกฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยและ

ภาษีเงินไดจ้ากผลการดาํเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชใีด ๆ ในระหว่างอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษัทจึง
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ตอ้งปรบัราคาใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิ ตามสตูรคาํนวณและวธีิการท่ีระบุในขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าว ดงันัน้

บรษิัทขอแจง้การปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิดงันี ้

 เดมิกอ่นการปรับสิทธ ิ ภายหลังการปรับสิทธ ิ

ราคาการใชสิ้ทธิ 6.50 บาทตอ่หุน้ 6.48350 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ต่อหุน้สามญั 1.00255 หุน้ 

25. (ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญคร้ังที ่1 (NFC-W1) 

บรษิัทมใีบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อย่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ     : NFC-W1 

ตลาดรอง     : SET 

วนัท่ีเริม่ทาํการซือ้ขาย     : 8 มกราคม 2562 

จาํนวนหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน : 108,781,159 

อตัราการใชสิ้ทธิ (ใบสาํคญัแสดงสิทธิ : หุน้สามญัใหม่)  : 1 : 1.00255  

ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้)     : 6.48350  

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ                                     : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดง 

       สิทธิ (14 ธันวาคม 2561) 

ราคาใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)     : 0.00  

วนัใชสิ้ทธิครัง้แรก     : 28 มิถนุายน 2562 

วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย     : 13 ธันวาคม 2564 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัคงเหลือยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 108,781,159 

หน่วย 

26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน)   

 ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่งปี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ (8,762,679) (34,485,721) 36,603,671 263,942,020 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํา้หนกั  1,087,833,056 1,087,833,056 1,087,833,056 1,087,833,056 

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0081) (0.0317) 0.0336 0.2426 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้

สามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดโดยสมมติวา่หุน้

สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด บรษิัทมีหุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุน้สามญั ซึ่งบริษัทคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรบัลดโดยพิจารณาจากมลูค่ายุติธรรมซึ่งขึน้อยู่กับมลูคา่ท่ีเป็นตวั

เงินของราคาตามสิทธิซือ้หุน้ท่ีมาพรอ้มกับใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ (กาํหนดจากราคาถัวเฉล่ียของหุน้

สามญัของบรษิัทในระหวา่งปี)  

 การคาํนวณนีท้าํขึน้เพ่ือกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกับหุน้สามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณ

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด โดยไม่มีการปรบัปรุงกาํไรสทุธิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บรษิัทไม่ไดค้าํนวณกาํไรต่อหุน้

ปรบัลดสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากมลูค่ายตุิธรรมของหุน้สามญัมีราคาตํ่ากว่าราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้

สามญั 

27. สาํรองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญัติบรษิัท มหาชน จาํกดั บรษิัทจะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา(ถา้มี)จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

28. กองทุนสาํรองเลีย้งชีพพนักงานซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

บรษิัท บรษิัทย่อย และพนกังานบรษิัทไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญัติ

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบรษิัท บรษิทัย่อย และพนกังานจะจา่ยเงินสมทบและเงนิสะสมเขา้กองทนุใน

อตัรารอ้ยละตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของกองทนุ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพนีบ้รหิารโดย บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุเอ็มเอฟซ ี จาํกดั (มหาชน) ทัง้นี ้ พนกังานท่ีเป็นสมาชิกของกองทนุฯ จะไดร้บัคืนเงินท่ีจา่ยสมทบและส่วนของ

กลุ่มบรษิัทและบรษิัท เมื่อพนกังานลาออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุ  
 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 กลุม่บรษิัทและบรษิัทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.65 ลา้นบาท 

และ 2.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 

    และงานระหว่างทาํ 

 

(36,718,550) 

  

(39,350,033) 

  

(36,719,203) 

  

(39,351,222) 

ซือ้สินคา้ 488,540,929  935,341,040  488,540,276  935,339,851 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 122,156,509  106,178,780  122,080,716  106,164,417 

เงินเดือน คา่แรงและผลประโยชนพ์นกังาน 56,508,364  73,448,281  55,930,662  73,436,004 

คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 5,156,170  19,956,392  4,901,534  19,733,592 

คา่ตอบแทนจา่ยใหก้ารนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย                                     20,671,388  64,375,556 

 

20,671,388 

 

64,375,556 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) -  (52,000)  769,696  796,676 

คา่เผ่ือการดอ้ยค่าของสินคา้ (โอนกลบั) (66,000,325)  (10,426,519)  (66,000,325)  (10,426,519) 

ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์(โอนกลบั) (48,391,266)  (5,517,066)  (48,391,266)  (5,517,066) 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 16,943,178  -  16,943,178  - 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุระยะยาว 1,211,863  -  1,211,863  - 

30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบรษิัทแสดงรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลักประกัน ลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ่ื้น เงินลงทุนในบริษัท

ย่อย เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เจา้หนีก้ารคา้ รายไดร้บัล่วงหนา้จากการขายและใหบ้ริการ ค่าผลประโยชนต์อบแทนคา้ง

จ่ายและหนีสิ้นตามสัญญาร่วมดาํเนินงานและตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ เงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายบริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนั สาํหรบันโยบายการบญัชีท่ีบรษิัทใชใ้นการพิจารณาและวดัค่ารายการเหล่านีไ้ดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบาย

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหต ุ4) 
 

กลุม่บรษิัทและบรษิัทมีความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

30.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดท่ี้ลกูคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนีใ้หแ้ก่กลุ่มบริษัทและ

บริษัท ไดภ้ายในกําหนดเวลาโดยปกติของการค้า เพ่ือบริหารความเส่ียงนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ประเมิน

ความสามารถทางการเงินของลกูคา้เป็นระยะๆ 
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30.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเชื่อเกิดจากท่ีคู่สญัญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บักลุ่ม

บรษิัทและบริษัท กลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดม้ีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงนีโ้ดยการวเิคราะหฐ์านะทางการเงิน

ของคู่คา้และจาํกดัการอนมุตัิวงเงินสินเชื่อ 
 

มลูค่าตามบญัชีของลกูหนีท่ี้บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัทสทุธิ

จากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เป็นมลูค่าสงูสดุท่ีเกิดจากความเส่ียงทางดา้นสินเชื่อ 

30.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยท่ี์เป็นสกลุเงนิตรา

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษัทเน่ืองจากกลุ่มบริษัทไดม้ีการทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศไวบ้างส่วนตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมาย

เหต ุ34.2 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมีสินทรพัยท์างการเงิน หนีสิ้นทางการเงินและภาระผูกพนัท่ีเป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันี ้

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

หนีส้นิทางการเงนิ        

เจา้หนีก้ารคา้ (ดอลลารส์หรฐั) 299,810  129,290  299,810  129,290 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มลูค่ายุติธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรูแ้ละเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท่ี้ไม่มีความ

เก่ียวขอ้งกัน มลูค่ายุติธรรมไดม้าจากราคาตลาดท่ีกาํหนด กระแสเงินสดคิดลด หรือมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิแลว้แต่ความ

เหมาะสม 
 

กลุ่มบรษิัทและบรษิัทใชว้ิธีการและสมมตฐิานดงัต่อไปนีใ้นการประมาณมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั ลกูหนีก้ารคา้ และลกูหนีอ่ื้น มีราคาตามบญัชี

ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายตุธิรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงนิเหล่านีจ้ะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน ซึ่งไม่มีราคาขายในตลาด ไม่สามารถคาํนวณมลูค่ายุติธรรมไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

เจา้หนีก้ารคา้ รายไดร้บัล่วงหนา้จากการขายและใหบ้ริการ มีราคาตามบญัชขีองหนีสิ้นทางการเงินใกลเ้คียงกับมลูค่า

ยตุิธรรมเน่ืองจากเคร่ืองมอืทางการเงินเหล่านีจ้ะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
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31. การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกาํหนดใหม้ีการกาํหนดมลูค่ายุตธิรรมทัง้สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการ

เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดร้บัจากการขายสินทรพัย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้นใน

รายการท่ีเกดิขึน้ในสภาพปกติระหว่างผูร้ว่มตลาด ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ วตัถปุระสงคข์องการวดัมลูค่าและ/หรือการเปิดเผย

มลูค่ายตุิธรรมถกูกาํหนดโดยวธีิต่อไปนี ้  

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรพัย์

หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น และหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่าท่ี

ใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารทนุเผ่ือขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีรายงาน 

มลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกับราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ

ทางการเงินเหล่านีม้ีดอกเบีย้ในอตัราตลาด 

สาํหรบัสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มมีลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรมดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพยท์ีเ่ปิดเผยด้วย 

มูลค่ายุติธรรม         

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ - - 

178,966,84

2 

284,368,21

3 - - 

178,966,84

2 

284,368,21

3 
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32. ส่วนงานดาํเนินงาน 

รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 

 

ส่วนงาน

เคมภีณัฑ ์

ใหบ้รกิาร 

ถงัเก็บสารเคม ี

ใหบ้รกิาร 

ท่าเรือและอ่ืนๆ รวม 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คม ี- สทุธิ 615,675,848 - - 615,675,848 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 54,960,000 - 48,649,389 103,609,389 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คม ี (525,259,479) - - (525,259,479) 

ตน้ทนุบรกิาร (11,680,916) - (11,734,300) (23,415,216) 

กาํไรขัน้ตน้ 133,695,453 - 36,915,089 170,610,542 

รายไดอ่ื้น 15,302,032 183,570 404,928 15,890,530 

รายไดย้ปิซั่มสทุธิจากคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 565,628 - - 565,628 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (34,479,396) - - (34,479,396) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (93,822,152) (1,077,397) (3,077,344) (97,976,893) 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาว

อ่ืน (1,173,377) - (38,486) (1,211,863) 

คา่ใชจ้า่ยจากทรพัยสิ์นใชง้านไมเ่ต็มพืน้ท่ี

ใหบ้รกิาร - - (50,321,193) (50,321,193) 

คา่ใชจ้า่ยระหวา่งการปิดท่าเรือชั่วคราว - - (6,366) (6,366) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน     

    ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 20,088,188 (893,827) (16,123,372) 3,070,989 

ตน้ทนุทางการเงิน (14,725,165) (11,696) (482,981) (15,219,842) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 6,723,371 (4,048,297) 220,525 2,895,599 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 12,086,394 (4,953,820) (16,385,828) (9,253,254) 

     

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 98,031,383 1,102,829,448 118,072,682 1,318,933,513 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 6,824,626 287,487,317 682,656,501 976,968,444 

สินทรพัยอ่ื์น 290,171,361 196,823,458 56,722,753 543,717,572 

รวมสินทรัพย ์ 395,027,370 1,587,140,223 857,451,936 2,839,619,529 

 

 

 

 (หน่วย : บาท) 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2562 

 

ส่วนงาน

เคมีภณัฑ ์

ใหบ้รกิาร 

ถงัเก็บสารเคม ี

ใหบ้รกิาร 

ท่าเรือและอ่ืนๆ รวม 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คมี - สทุธิ 1,080,746,084 - - 1,080,746,084 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 54,960,000 - 45,946,974 100,906,974 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คม ี (974,691,073) - - (974,691,073) 

ตน้ทนุบรกิาร (10,153,878) - (9,344,530) (19,498,408) 

กาํไรขัน้ตน้ 150,861,133 - 36,602,444 187,463,577 

รายไดอ่ื้น 8,634,992 208,553 77,992 8,921,537 

รายไดย้ปิซั่มสทุธิจากคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 18,387,150 - - 18,387,150 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (43,151,566) - - (43,151,566) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (82,501,161) (726,166) (1,487,034) (84,714,361) 

คา่ใชจ้า่ยจากทรพัยสิ์นใชง้านไมเ่ตม็พืน้ท่ี   

    ใหบ้รกิาร - - (69,309,607) (69,309,607) 

ค่าใชจ้า่ยระหวา่งการปิดท่าเรือชั่วคราว - - (7,669) (7,669) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน     

    ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 52,230,548 (517,613) (34,123,874) 17,589,061 

ตน้ทนุทางการเงนิ (16,067,579) (52,871) (289,608) (16,410,058) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (35,487,125) - (639,634) (36,126,759) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 675,844 (570,484) (35,053,116) (34,947,756) 

     

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 130,563,022 87,917,311 167,432,775 385,913,108 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 

สินทรพัยอ่ื์น 325,225,667 448,662,594 42,669,107 816,557,368 

รวมสินทรัพย ์ 455,788,689 536,579,905 210,101,882 1,202,470,476 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2563 

 

ส่วนงาน

เคมีภณัฑ ์

ใหบ้รกิาร 

ถงัเก็บสารเคม ี

ใหบ้รกิาร 

ท่าเรือและอ่ืนๆ รวม 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คม ี- สทุธิ 615,675,848 - - 615,675,848 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 54,960,000 - 51,269,389 106,229,389 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คม ี (525,259,479) - - (525,259,479) 

ตน้ทนุบรกิาร (11,680,916) - (11,734,300) (23,415,216) 

กาํไรขัน้ตน้ 133,695,453 - 39,535,089 173,230,542 

รายไดอ่ื้น 47,995,765 - 1,598,559 49,594,324 

รายไดย้ปิซั่มสทุธิจากคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 565,628 - - 565,628 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (34,479,396) - - (34,479,396) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (93,870,061) - (3,331,697) (97,201,758) 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาว

อ่ืน (1,170,325) - (41,538) (1,211,863) 

คา่ใชจ้า่ยจากทรพัยสิ์นใชง้านไมเ่ตม็พืน้ท่ี 

    ใหบ้รกิาร - - (50,321,193) (50,321,193) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน     

    ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้ 52,737,064 - (12,560,780) 40,176,284 

ตน้ทนุทางการเงิน (14,686,513) - (521,263) (15,207,776) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ 11,236,355 - 398,808 11,635,163 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 49,286,906 - (12,683,235) 36,603,671 

     

ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 98,031,383 - 86,391,687 184,423,070 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 6,824,626 - 114,339,249 121,163,875 

สินทรพัยอ่ื์น 1,285,978,173 - - 1,285,978,173 

รวมสินทรัพย ์ 1,390,834,182 - 200,730,936 1,591,565,118 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 

 

ส่วนงาน

เคมีภณัฑ ์

ใหบ้รกิาร 

ถงัเกบ็สารเคม ี

ใหบ้รกิาร 

ท่าเรือและอ่ืนๆ รวม 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์คม ี- สทุธิ 1,080,746,084 - - 1,080,746,084 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 54,960,000 - 48,566,974 103,526,974 

ตน้ทนุขายผลิตภณัฑเ์คม ี (974,691,073) - - (974,691,073) 

ตน้ทนุบรกิาร (10,153,877) - (9,596,958) (19,750,835) 

กาํไรขัน้ตน้ 150,861,134 - 38,970,016 189,831,150 

รายไดอ่ื้น 299,319,317 - 5,786,982 305,106,299 

รายไดย้ปิซั่มสทุธิจากคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 18,387,150 - - 18,387,150 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (43,151,566) - - (43,151,566) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (82,813,136) - (1,624,474) (84,437,610) 

คา่ใชจ้า่ยจากทรพัยสิ์นใชง้านไมเ่ตม็พืน้ท่ี

ใหบ้รกิาร - - (69,309,607) (69,309,607) 

คา่ใชจ้า่ยระหว่างการปิดท่าเรือชั่วคราว - - - - 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน     

    ก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 342,602,899 - (26,177,083) 316,425,816 

ตน้ทนุทางการเงิน (16,042,348) - (314,689) (16,357,037) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (35,431,726) - (695,033) (36,126,759) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี 291,128,825 - (27,186,805) 263,942,020 

     

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 130,563,022 - 167,432,774 297,995,796 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 

สินทรพัยอ่ื์น 1,152,027,736 - - 1,152,027,736 

รวมสินทรัพย ์ 1,282,590,758 - 167,432,774 1,450,023,532 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณข์องแต่ละส่วนงานเป็นสินทรพัยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงานของส่วนงานนัน้ๆ ส่วนสินทรพัยอ่ื์นส่วน

ใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้ ลูกหนีอ่ื้น สินคา้คงเหลือ สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

เงินลงทนุและสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 

ลูกค้ารายใหญ่ 

บรษิัท ศกัดิ์ศรีอตุสาหกรรม จาํกดั และ บรษิัท อิวิคท ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นลกูคา้ภายนอกรายใหญ่ของบรษิัท 
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33. สัญญาระยะยาว 

ตัง้แตเ่ริ่มเปิดดาํเนินการ บรษิัทตอ้งจ่ายค่าสินคา้นาํเขา้หรือส่งออกผ่านท่าเรือในอตัรา 6.1 บาทต่อตนัของสินคา้นาํเขา้

หรือส่งออกแลว้แต่กรณีตามจาํนวนสินคา้ท่ีผ่านท่าจรงิ อตัราดงักล่าวจะเพ่ิมขึน้ปีละรอ้ยละ 4 ของอตัราค่าผ่านท่าในปีท่ี

ผ่านมา และนับตัง้แต่ปี 2545 หากสินคา้ผ่านท่าน้อยกว่า 700,000 ตันต่อปี บริษัทจะตอ้งจ่ายค่าสินคา้นาํเขา้หรือ

ส่งออกตามจาํนวนเท่ากบัสินคา้ผ่านท่า 700,000 ตนัตอ่ปี 

34. ภาระผูกพัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ  2562 

34.1 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายคา่เช่าและคา่บริการกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีค่าเช่าท่ีตอ้งจ่าย

ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั ดงันี ้
 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

ปี 
 31 ธนัวาคม 

 2563 

 31 ธนัวาคม 

 2562 

ไม่เกนิหน่ึงปี  2,040,000  1,836,000 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกนิหา้ปี  3,360,000  - 

ภาระผูกพนัท่ีลดจากงวดสิน้ปี เกิดจากการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาใช ้ทาํ

ใหต้อ้งจดัประเภทสญัญาเช่าท่ีเขา้เงื่อนไขเป็นสญัญาเช่าทางการเงินออกจากภาระผกูพนั ส่วนภาระผกูพนัท่ีเหลือ

จะเป็นสญัญาบรกิารและสญัญาเช่าท่ีเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

34.2 สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี

เปิดสถานะไวม้ีอาย ุ6 เดือน ถึง 12  เดอืน จาํนวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดร้บัตามสญัญามีดงันี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 จาํนวนเงินตามสญัญา อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา (หน่วย : บาท) 

สกลุเงินต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 

 2563 

31 ธนัวาคม 

 2562 

31 ธนัวาคม 

 2563 

31 ธนัวาคม 

 2562 

31 ธันวาคม 

 2563 

31 ธนัวาคม 

 2562 
       

ดอลลารส์หรฐั 1,225,648 1,801,290 29.80 - 31.12 30.15 - 30.32 37,478,340 54,375,630 

มลูค่ายตุิธรรม 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็น

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเป็นหนีสิ้นจาํนวน 20,458 บาท และสินทรพัยจ์าํนวน 12,749 บาท 

ตามลาํดบั 
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34.3 หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบรษิทั 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธันวาคม 

2562 

 31 ธันวาคม 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

วงเงินสินเชื่อเลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตรี์ซีท        

     วงเงินสินเชื่อ (ดอลลาหส์หรฐั) 5,000,000  10,000,000  5,000,000  10,000,000 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(ดอลลาหส์หรฐั) 3,031,085  2,739,857  3,031,085  2,739,857 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลอื (ดอลลาหส์หรัฐ) 1,968,915  7,260,143  1,968,915  7,260,143 

วงเงินสินเชื่อสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ         

     วงเงินสินเชื่อ (ดอลลาหส์หรฐั) 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(ดอลลาหส์หรฐั) 1,225,648  1,801,290  1,225,648  1,801,290 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลือ (ดอลลาหส์หรัฐ) 8,774,352  8,198,710  8,774,352  8,198,710 

วงเงินสินเชื่อบตัรเครดิต        

     วงเงินสินเชื่อ (บาท) 700,000  700,000  700,000  700,000 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(บาท) 62,313  84,445  62,313  84,445 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลอื (บาท) 637,687  615,555  637,687  615,555 

วงเงินสินเชื่อเงินกูย้ืม        

     วงเงินสินเชื่อ (บาท) 1,100,000,000  1,100,000,000  -  - 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(บาท) 495,345,800  -  -  - 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลือ (บาท) 604,654,200  1,100,000,000  -  - 

        

วงเงินสินเชื่อเงินเบิกเกนิบญัชธีนาคาร         

     วงเงินสินเชื่อ (บาท) 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(บาท) -  -  -  - 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลือ (บาท) 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 

หนงัสือคํา้ประกนัธนาคาร         

     วงเงินสินเชื่อ (บาท) 400,844,920  403,844,920  50,844,920  53,844,920 

     วงเงินสินเชื่อท่ีใช ้(บาท) 363,083,539  365,945,727  49,174,760  51,800,160 

     วงเงนิสินเชื่อคงเหลือ (บาท) 37,761,381  37,899,193  1,670,160  2,044,760 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดน้าํสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนและไม่หมุนเวียนอ่ืนไปเป็นหลักทรพัยค์ ํา้ประกัน

วงเงนิสินเชื่อท่ีไดร้บัจากสถาบนัการเงิน รวมถึงไดม้ีกรรมการเขา้รว่มคํา้ประกนัวงเงนิสินเชื่อดงักล่าวดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไดน้าํสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน สิทธิเรียกรอ้ง รวมไปถึงผลประโยชนใ์นประกันภัย

ของบริษัทไปเป็นหลักทรพัยค์ ํา้ประกันวงเงินสินเชื่อท่ีไดร้บัจากสถาบนัการเงิน ภายใตส้ญัญาหลักประกันทางธุรกิจท่ีตกลง

รว่มกนั 
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35. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสาํหรบัปี 2562 ไดถู้กจัดประเภทใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับประกาศของกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 เร่ืองการกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2562 

    (หน่วย : บาท) 

บญัชี งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

ของบรษิัท การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม ่

เงินฝากท่ีติดภาระ 

คํา้ประกนัเกนิ 1 ปี 

 

10,238,810 

 

10,238,810 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน สินทรพัยท์างการเงิน 

ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ี

จ่าย 

 

2,829,998 

 

2,829,998 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้   

หมนุเวยีนอ่ืน 

สินทรพัยภ์าษีเงนิไดข้อง

งวดปัจจบุนั 

36. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 มีมติรบัทราบการชาํระหุ้นสามัญจาํนวน 

1,950,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 23 บาท ของบรษิัท เอ็นเอฟซีดบับลิว จาํกัด (งวดท่ี 3) จาํนวน 5.85 ลา้นบาท ในวนัท่ี 14 

มกราคม 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2564 มีมติอนมุตัิการรือ้ถอนอาคารโรงงานท่ีไม่ได้

ใชง้านและขายเศษซากจากการรือ้ถอน ใหก้บับรษิัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน 9.98 ลา้นบาท 

37. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไ้ดร้บัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัทฯ เมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564   
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	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดระลอกใหม่ในประเทศที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีความรุนแรงมากขึ้น จะยังคงทำให้เศรษฐกิจของ...
	ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าของกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในโครงการใหม่ที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษั...
	นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด (“NFCW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อ (Steel Fabrication and Modularization) และผู้ประก...
	อย่างไรก็ตาม การขยายการลงทุนของบริษัทยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้กา...
	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
	โครงสร้างผู้ถือหุ้น
	วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 81,587,479.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (NFC-W1) จำนวนไม่เกิน 108,783,306 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้...
	ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีสหภาพแรงงาน
	นโยบายการพัฒนาบุคลากร

	บริษัทได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ในการควบคุมการดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ( ปัจจุบัน บริษัท ท่าเรือระยอ...
	เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 เกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทตั้งแต่วันที่                 1 มกราคม 2562 เป็นดังต่อไปนี้
	บริษัทมีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวดุจเดือน บุญซื่อ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ของบริษัท โดยมีประสบการณ...
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