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01เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

   ด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทท่ีจะพัฒนาบริษัทให้มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจึงได้ริเร่ิมโครงการบรรจุภัณฑ์กราเวียร์ 

หรือที่เรียกว่า Flexible Packaging เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและ

สร้างผลกำาไรให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้กำาลังเป็น

ที่นิยมในตลาดและมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้ง

ยังมีแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์นี้สูงขึ้นทุกปี

   ผมต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจากการเพิ่มทุน

ในปี 2559 เพ่ือลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการติดต้ัง

และทดสอบเครื่องจักรใหม่ คาดว่าจะสามารถดำาเนินการผลิตได้ภายใน

ไตรมาสที่ 1 / 2560 ซึ่งหากเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ประมาณการไว้

จะสามารถเพิ่มรายได้และส่งผลให้บริษัทเริ่มมีผลประกอบการต่อเดือน

ที่เป็นกำาไรได้ในช่วงปลายปี 2560

  สำาหรับธุรกิจกระสอบพลาสติกในปีที่ผ่านมามียอดขายต่ำากว่าปีก่อน

หน้าเล็กน้อย เนื่องจากการลดกำาลังการผลิต จำาหน่ายเครื่องเก่าที่ไม่มี

ประสิทธิภาพออกไป แต่จากการพัฒนาระบบการผลิตรวมถึงการควบคุม

ของเสียท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจกระสอบพลาสติกเร่ิมมีกำาไรข้ันต้น และมีผล

การดำาเนินงานที่ดีกว่าปีก่อนๆ ซึ่งในปี 2560 บริษัทจะยังคงพัฒนา

ประสิทธิภาพให้ดีข้ึนต่อไป และยังคงให้ความสำาคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการบริหารให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ

    ปี 2559 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอีกครั้งของบริษัทที่ได้มี 

การขยายธุรกิจเพิ่มเติมจากธุรกิจเดิม และมีแนวโน้มในการพลิกฟื้น

ผลประกอบการของบริษัทด้วยทิศทางท่ีชัดเจน ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ผมขอยืนยันและให้ความม่ันใจ

แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกๆท่าน ว่าจะยังคงมุ่งม่ันทุ่มเทเช่นท่ีผ่านมา เพ่ือนำาพา

บริษัทไปสู่ทิศทางท่ีประสบความสำาเร็จในอนาคตให้จงได้ และขอขอบคุณ

ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด 

พลเอก อัครเดช ศศิประภา
ประธานกรรมการ

สาส์นประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายณรงค์ พหลเวชช์ 
เป็นประธานคณะกรรมการ พลเอก เสง่ียม สวางควัฒน์ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ เป็นกรรมการ (ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2559
เน่ืองจาก นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธ์ุ  ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิมได้ลาออกไป)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี พ.ศ. 2559 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวน 6 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
เพื่อสอบทานแผนงานและรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และมีการประชุม 1 ครั้ง ที่เป็นการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือหารือและรับทราบความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญ ดังน้ี
1. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำาปี 2559 ของบริษัท โดยได้สอบถาม รับฟังคำาชี้แจง ให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้     
คำายืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบที่มีประสิทธิผล มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
ผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
โดยติดตามความคืบหน้าของคดีความท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตท่ีต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เห็นควร
นำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 ในนามบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำาปี 2560 รวมท้ังเสนอจำานวนเงินค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีเสนอ
แต่งต้ังมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการเรื่องการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำาเนินการ
6. อ่ืนๆ : รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเน่ือง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Commitee Self-Assessment) โดยการตอบแบบสอบถามของ
สมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจำานวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ พหลเวชช์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

              รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ                 การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2559   

1. นายณรงค์ พหลเวชช์ 6/6

6/6

2/3

3/3

2. พลเอกเสง่ียม สวางควัฒน์์

3. นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธ์ุ

4. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
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คณะกรรมการบริษัท

พลเอก อัครเดช ศศิประภา

ประธานกรรมการ

อายุ 77 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ.(ทบ.) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  หลักสูตร Ranger Airborne จาก Fort Benning,   

  Georgia สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36   

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• 16,000,000

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ปี 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

• ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด

01 พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

รองประธานกรรมการ

อายุ 75 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตร Financial for Non-Finance Director (8/2004),

  Director Accreditation Program (6/2003),

  Director Certification Program (40/2004),

  Audit Committee Program (6/2005),

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด

• เม.ย. 2549 - พ.ย. 2552 กรรมการอิสระ

  และรองประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร

กรรมการอิสระ

อายุ 79 ปี

พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

วุฒิการศึกษา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 4 

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• อบรมหลักสูตร Financial for Non-Finance Director (38/2007),

  Understanding the Financial Statement (1/2006),

  Director Accreditation Program (67/2007),  

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ.(ทบ.) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 53

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (67/2007)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2550- มิ.ย. 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ธ.ค. 2547 - ปัจจุบัน

  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

03 04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -



5

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• B. ARCH, University of Minnesota, U..S.A.

• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (25/2002)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

• ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท คาซ่า จำากัด

• ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำากัด

• ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคช่ัน คอสท์ คอนซัลแทนต์ จำากัด

• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด

06

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

นายณรงค์ พหลเวชช์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 75 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2556 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• เม.ย. 2544 - ม.ค. 2556 กรรมการบริหาร

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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นางสาวศิรสา กันต์พิทยา

กรรมการ

อายุ 56 ปี

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร Company Secretary (2004)

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

• ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำานวยการ

  สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

• ก.ย. 2557 - ก.ย. 2558 ผู้อำานวยการ

  สำานักบริหารการชำาระหนี้ สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

• มี.ค. 2557 - ก.ย. 2557 เลขานุการกรม

  สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

• มิ.ย. 2553 - มี.ค. 2557 ผู้อำานวยการ

  สำานักจัดการหนี้ 2 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน)

• ม.ค. 2540 - มิ.ย. 2555 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

  และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์์ จำากัด (มหาชน)

07 08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

กรรมการ

อายุ 48 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy)
  University of Innsbruck, Austria
• ปริญญาโท M.A.Economics University of Memphis, U.S.A.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Pubic Finance)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ
  และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10/2555
  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 
• ปี 2559 กรรมการ บริษัท ปตท.ค้าสากล จำากัด  
• ปี 2556 - 2558 กรรมการปิโตรเลียม กระทรวงพลังงาน
• ปี 2556 - 2558 กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
• ปี 2556 - 2558 กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• ปี 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริม
  และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ปี 2556 - 2558 ผู้อำานวยการ
  สำานักนโยบายภาษี สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
• ปี 2555 - 2556 ผู้อำานวยการ
  สำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
  สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

นายพงศ์กานต์ หงสกุล 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA, Major : Marketing University of Denver, 

  Denver, Colorado, U.S.A.

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ต.ค.. 2559 - ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2557 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

• ปี 2557 - 2559 กรรมการ

  องค์การจัดการน้ำาเสีย

• ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ย่งกี่ จำากัด

• ปี 2550 - 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส (การตลาด)

  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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คณะผู้บริหาร

นายพงศ์กานต์ หงสกุล 

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 51 ปี

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน

รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA, Major : Marketing University of Denver, 

  Denver, Colorado, U.S.A.

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ส.ค. 2552 - ธ.ค. 2556 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาด

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

01 02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ต.ค.. 2559 - ม.ค. 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2557 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

• ปี 2557 - 2559 กรรมการ

  องค์การจัดการน้ำาเสีย

• ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท ย่งกี่ จำากัด

• ปี 2550 - 2555 ผู้จัดการส่วนอาวุโส (การตลาด)

  บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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นายหัฏฐจิต หนุนภักดี

รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 55 ปี

นายสมัคร ส่องสว่าง*

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์

อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท City University (Seattle), ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารจัดการ ประเทศญ่ีปุ่น

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

จำ นวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

* พนักงานสัญญาจ้าง (หมดสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2554 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำ งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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- Flexo Printing Woven Bag
- High Precision Flexo Printing Woven Bag 
  (Half-Tone)
- Gravure Printing Woven Bag
- Paper Lamitanated Woven Bag
- Kraft Paper Laminated Woven Bag
- Flexible Packaging



Vision
บริษัท เอ็นอีพีฯ ดำ เนินธุรกิจด้วยการยึดม่ันอุดมการณ์
“การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน” โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 
- การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง
  ด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
  (Value Added) ให้กับสินค้าและบริการ
 
- การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลการตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับการ
  ลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

- การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และ
  การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- การบริการองค์กรควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม
  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี ทำ ให้มั่นใจในความชำ นาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร ซึ่งเราไม่หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
เท่านั้น เรายังมุ่งมั่นการบริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ 
เสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำ หรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพ
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บริษัท เอ็นอีพีฯ เป็นผู้ดำ เนินงานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมานานกว่า 60 ปี ด้วยความชำ นาญ
ประกอบกับชื่อเสียงที่มี ทำ ให้วันนี้ NEP ภูมิใจที่จะนำ เสนอโครงการใหม่ในปี 2559 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการขยายกำ ลังการผลิตตามแผนธุรกิจ โดยจะเป็นการผลิตและจำ หน่ายถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 
(Flexible Packaging) ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภคได้หลากหลายอุตสาหกรรม NEP มุ่งหวังเป็นผู้ผลิตและจำ หน่ายถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน
เพื่อการบรรจุในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดย NEP ตระหนักอยู่เสมอ
ว่าบรรจุภัณฑ์มีความสำ คัญต่อการสร้างตราสินค้าและยอดขายผลิตภัณฑ์ และ NEP มีความมุ่งมั่น       
ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยดำ เนินงานภายใต้ระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ด้วยเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำ นาญ

โครงการใหม่

ปี 2559
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โดย “ถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน“ เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของฟิล์มพลาสติกหลายช้ัน เช่น โอพีพี 
(OPP) พีอีที (PET) ไนล่อน (Nylon) หรือแผ่นฟอยล์โลหะจำ พวกอลูมิเนียม (Aluminum) เป็นต้น 
โดยผ่านข้ันตอนการพิมพ์ และเคลือบประกบ (Laminate) ตามความเหมาะสมของประเภทสินค้าท่ีจะนำ 
มาบรรจุ จากน้ันจะถูกนำ ไปเข้าม้วน หรือข้ึนรูปตามรูปแบบต่างๆ
ด้วยประสบการณ์ของการทำ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มายาวนานพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร 
และมีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ประกอบกับการมีทำ เลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการจัดส่ง 
บุคลากรดั้งเดิมที่มีความชำ นาญ  และพื้นฐานของลูกค้าเดิมมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ NEP
ทำ ให้เป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งกับ NEP ต่อผู้ประกอบการรายอื่นๆ



1 6

กิจกรรมของบริษัท
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
จัดกิจกรรม CSR ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่  9  มกราคม  2559 บริษัทได้สนับสนุนของขวัญ
ของรางวัล วันเด็ก ณ เทศบาลตำ บลโคกกรวด อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา และได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบของขวัญใน
การแจกของรางวัล

เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2559 บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก จัดกิจกรรมเล้ียงอาหารและบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช้
ท่ีจำ เป็นแก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธ์ิกลาง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เม่ือวันท่ี 7-8 มิถุนายน 2559 บริษัทได้ร่วมบริจาคของ
รางวัลสนับสนุนวันนัดพบแรงงาน  ร่วมกับสำ นักงานจัดหางาน
จังหวัดนครราชสีมา

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 บริษัทได้แจกน้ำ ด่ืม ให้กับผู้คน
ท่ีเข้าสักการะพระบรมศพฯ ณ มณฑทพิธีท้องสนามหลวง



17บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม จำ�กดั (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
	 บรษิทั	เอน็อพี	ีอสงัหารมิทรัพย์และอตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขทะเบียนที	่0107537000831	ประกอบธรุกิจหลกัคือ	 
อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ส�ำนักงำนใหญ่	 :	 เลขที่	41	ซอยราชครู	ถนนพหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 10400	โทรศัพท์	0-2271-4213-6	โทรสาร	0-2271-4416,	0-2279-6717
โรงงำนของบรษัิท	 :	 ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร	เลขที่	999/5	หมู่	1	ถนนมิตรภาพ	กม.	231
	 	 	 ต�าบลนากลาง	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	30380
	 	 	 โทรศัพท์	044-3353-520	โทรสาร	044-335-448
ทนุจดทะเบยีน	 :	 ทุนจดทะเบียน	:	3,397,024,487	บาท	ช�าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ	1,865,376,587	หุ้น	 
	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	คิดเป็นเงิน	1,865,376,587	บาท
Website		 :	 www.nep.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
	 บรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธรุกิจเก่ียวกับการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์และนคิมอตุสาหกรรมเพือ่ขายและให้เช่า 
และการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในนิคมอุตสาหกรรม

ส�ำนักงำนปทมุธำนี	 :	 เลขที	่999	หมู	่13	ถนนพหลโยธนิ	ต�าบลคลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวัดปทมุธานี	 
	 	 	 12120	โทรศัพท์	0-2529-0031	โทรสาร	0-2529-2176		
ส�ำนักงำนจงัหวดันครรำชสมีำ	 :	 เลขที	่999/1	ถนนมติรภาพ	กม.231	ต�าบลนากลาง	อ�าเภอสงูเนนิ	จงัหวัดนครราชสมีา	 
	 	 	 30170	โทรศัพท์	(044)	000-111-5	โทรสาร	(044)	291-723
ทนุจดทะเบยีน	 :	 ทุนจดทะเบียน	:	2,048,254,862	บาท	ช�าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ	2,048,254,862	หุ้น		 
	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	คิดเป็นเงิน	2,048,254,862	บาท
website		 :	 www.navanakorn.co.th

บุคคลอ้างอิง
นำยทะเบยีนหลักทรพัย์
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	02-009-9000	โทรสาร	02-009-9991

ผู้สำอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด
นายพีระเดช	 พงษ์เสถียรศักดิ์	 ผู้สอบบัญชีเลขที่	 4752	 หรือ
นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	 ผู้สอบบัญชีเลขที่	 6838	 หรือ
นายธนะวุฒิ	 พิบูลย์สวัสดิ์	 ผู้สอบบัญชีเลขที่	 6699	 หรือ
ผูส้อบบัญชีท่านอืน่ที	่ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบ	ซ่ึงบรษิทัสอบบญัชีมอบหมายให้เป็นผูส้อบบัญชีรบัผดิชอบจากบริษทั	สอบบัญชีธรรมนติิ	จ�ากัด 
267/1	ถนนประชาราษฎร์สาย	1	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	10800	โทรศัพท์		0-2587-8080
โทรสาร	0-2586-0301



18 บริษัท เอน็อพี ีอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม จำ�กดั (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บรษิทั	เอน็อพี	ีอสงัหารมิทรัพย์และอตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	ผูผ้ลติและจ�าหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศไทย	ได้รเิริม่ 

ก่อตั้งขึ้นโดย	จอมพล	ผิน	ชุณหะวัน	กับ	นายเลื่อน	บัวสุวรรณ	พร้อมด้วยทหาร	ต�ารวจ	พ่อค้า	ประชาชน	ได้ประชุมก่อตั้ง	บริษัท	 

กระสอบอิสาน	จ�ากัด	ขึ้นเมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2496	และได้จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2496

ต่อมาเมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2502	บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ	โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมด	 

จนกระทัง่เมือ่วันที	่16	กรกฎาคม	2530	บรษิทัถือเป็นรัฐวสิาหกิจแห่งแรกทีไ่ด้รบัการแปรสภาพเป็นบรษิทัเอกชน	และในปีเดียวกัน 

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และในปี	 2537	 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชนจ�ากัด	 ภายใต้ชื่อ	 “บริษัท	 เอ็นอีพี	 อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต 

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ	ต่อมาในปี	2534	บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภท 

บรรจุภัณฑ์

ปัจจบุนั	บรษิทัมผีลติภณัฑ์หลกัเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีผลติจากพลาสติก	และยังคงแนวทางในการพฒันาคณุภาพสนิค้า	และการบริการ 

อย่างต่อเนือ่ง	จากการวางรากฐานในปี	2555-2556	โดยการย้ายฐานการผลติจาก	ต.จอหอ	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	ไปยังเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

นวนคร	อ.สงูเนนิ	จ.นครราชสมีา	และมกีารปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงาน	ลงทนุเครือ่งจกัรใหม่	และพฒันาระบบการผลติสนิค้า 

ให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานสากล	GMP	และ	มอก.	729-2553

นอกจากนี	้บรษิทัได้มกีารลงทนุในบรษิทัร่วม	คอื	บรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ในสดัส่วนร้อยละ	12.01	ของทนุจดทะเบียน 

ช�าระแล้ว	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	โดยบรษิทัร่วมด�าเนนิธรุกิจธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรัพย์ในรปูแบบเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

นวนคร	พร้อมระบบสาธารณปูโภคอย่างครบถ้วน	ต้ังอยู่กิโลเมตรที	่46	ถนนพหลโยธนิ	ต�าบลคลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวัด 

ปทมุธาน	ีแบ่งเป็นพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม	เขตทีอ่ยู่อาศยั	เขตพาณชิยกรรม	และเขตปลอดอากร	นอกจากนียั้งได้ขยายการลงทุนใหม่ 

ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม	 อ�าเภอสูงเนิน	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งอยู่พื้นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 (เขต	 3)	 ที่จะได้รับ 

การส่งเสริมการลงทนุจาก	BOl	โดยมพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ	2,000	ไร่	ถือเป็นนคิมทีท่นัสมยัทีส่ดุในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	 

ซ่ึงปัจจบุนัโรงงานของบรษิทั	ได้ย้ายเข้ามาต้ังอยู่ในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม	นวนคร	อ�าเภอสงูเนนิ	จงัหวดันครราชสมีา	นีเ้ช่นเดียวกัน

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

• วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้น�าทางด้านบรรจุภัณฑ์	 (Packaging)	 ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม 

ตามความต้องการของลกูค้า	และในด้านคณุภาพและบรกิาร	ซ่ึงไม่ได้เน้นหนกัแต่เพยีงผลติภณัฑ์กระสอบพลาสตกิเท่านัน้	 

แต่ยังรวมถึงการขยายสายผลติภณัฑ์ไปสูบ่รรจภุณัฑ์อืน่ๆ	อกีด้วย	โดยยึดมัน่ในนโยบาย	การผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ	 

ตรงเวลา	และราคายุติธรรม

• เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

1.	 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรม	 และส่งมอบทันเวลา	 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค 

	 ผู้ใช้สินค้าจากบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ

2.	 เพิ่มยอดขายในปี	ให้เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า	10%

3.	 มีผลก�าไรสุทธิประจ�าปีเติบโต	และสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

4.	 มช่ีองทางทีม่าของรายได้ทีห่ลากหลาย	เพือ่ลดความเสีย่งจากการพึง่พาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจภุณัฑ์ 

	 พลาสติก

5.	 ด�าเนนิธุรกิจโดยยึดถือความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	เช่น	พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่า	เจ้าหนี	้สงัคม	ภาครฐั	 

	 ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม
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• กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

1.	 การปรับเปลี่ยน	Business	Model	 ใหม่	 ในรูปแบบ	The	One	Stop	Service	Packaging	Solution	 

	 เพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทแบบครบวงจร	 ตั้งแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบสินค้า	 

	 เพือ่เพิม่ยอดขายด้วยการ	Outsource	บางส่วน	ท�าให้ลดข้อก�าจดัด้านก�าลงัการผลติ	และสามารถตอบสนอง 

	 ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

2.	 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่	 

	 รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 และสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	 โดยใช้หน่วยงาน 

	 ลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	เป็นศูนย์กลาง

3.	 ลดการสูญเสียจากการผลิต	และการสูญเสียจากการบริหารจัดการ	Inventory	ที่ไม่มีประสิทธิภาพ	โดยการ 

	 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน	 การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน	 และ	 น�าโปรแกรมส�าเร็จรูป	 (ERP)	 

	 มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ

4.	 ขยายสายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่นๆ	เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลก�าไร

41.	 ปัจจบัุนบรษิทัมกีารขายสนิค้าหรือการรับค�าสัง่ซ้ือจากลกูค้าในปริมาณท่ีครอบคลมุก�าลงัการผลติอยู่แล้ว	 

	 ซ่ึง	Order	ส่วนเกินจากก�าลงัการผลตินัน้	ได้ใช้การ	Outsource	ตามทีไ่ด้ช้ีแจงในข้อ	1.	โดยในส่วนโรงงาน 

	 มีประสิทธิภาพในการผลิตประมาณ	 80%	 ของก�าลังการผลิตสูงสุด	 ซ่ึงการจะเพิ่มประสิทธิภาพ 

	 ในการผลิตนั้น	 ข้ึนอยู่กับ	 การควบคุมและการพัฒนากระบวนการท�างานให้มีความรวดเร็ว	 และ 

	 การจัดสัดส่วนของการรับ	 Order	 ตามประเภทผลิตภัณฑ์	 ให้สอดคล้องกับชนิดและความสามารถ 

	 ของเครื่องจักรที่มีอยู่ด้วย

42.	 สนิทรพัย์ท่ีใช้ในการด�าเนนิการ	(Operating	Asset)	ในส่วนของการผลติและขายกระสอบพลาสติกนัน้	 

	 มเีพยีง	1	ใน	3	ของสนิทรัพย์ทัง้หมด	โดยอกี	2	ใน	3	นัน้เป็นการลงทนุในบริษทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	 

	 จึงท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการเพิ่มรายได้จากโครงสร้างการลงทุนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน	 ประกอบกับลักษณะ 

	 ตลาดกระสอบพลาสติกเป็นสินค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้น	หรือ	Gross	margin	ค่อนข้างต�่า	คือประมาณ	 

	 8-10%	(เปรยีบเทียบกับบริษทัในอตุสาหกรรมเดยีวกัน)	ซ่ึงจะต้องใช้การผลติและขายแบบ	Mass	Products	 

	 เพื่อให้เกิด	Economies	of	Scale

ดังนั้นกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท	 จึงต้องท�าการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในเคร่ืองจักรและ 

การผลิตเพิ่มเติม	 เพื่อสร้างรายได้จากขายและก่อให้เกิดผลก�าไรสุทธิในที่สุด	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาขยายสายการผลิตเพิ่มเติม	 ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 (Flexible	 Packaging)	 ซึ่งเป็น 

ตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดกระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว	 และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม 

เป็นอันดับ	 1	 อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากฤดูกาลของสินค้าทางการเกษตรค่อนข้างน้อย	 โดยโครงการ 

ขยายสายการผลิตดังกล่าวจะพร้อมผลิตและขายสินค้าได้ภายในไตรมาสที่	1	ปี	2560

5.	 การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร	รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ	เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ

6.	 กระจายความเสี่ยง	(Diversify)	และขยายตลาด	โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรม 

	 ตามฤดูกาลของสินค้าทางการเกษตร	 เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม�่าเสมอ	 และขยายช่องทางการตลาด 

	 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ	AEC

7.	 มุ่งเน้นการท�าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
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1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

บริษัท	 เอ็นอีพี	 อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	 (มหาชน)	 เริ่มด�าเนินกิจการเมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	2496	 

ในชื่อบริษัท	กระสอบอิสาน	จ�ากัด	(NORTH	EAST	JUTE	MILL	COMPANY	LIMITED)	มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	10	ล้านบาท	 

เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ	บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2530	ต่อมาในปี	2534	บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

ของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์

ในปี	2550	เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง	และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ	บริษัทจึงยกเลิกส่วนงาน 

การผลิตผลิตภัณฑ์ปอ	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	10/2550	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2550	ปัจจุบันบริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์ 

หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว

ต่อมาในปี	2554	บรษิทัฯ	ได้ย้ายโรงงานการผลติจากต.จอหอ	อ.เมอืง	จ.นครราชสมีา	มายังเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม	นวนคร	 

อ.สงูเนนิ	จ.นครราชสมีา	บนพืน้ท่ี	19-3-45	ไร่	ซ่ึงมกีารแบ่งเฟสการก่อสร้างออกเป็น	3	เฟส	ปัจจบัุน	บรษิทัได้ด�าเนนิการก่อสร้าง 

แล้วเสร็จทั้ง	3	เฟส	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	โดยแบ่งเป็นอาคารส�านักงานพื้นที่	600	ตารางเมตร	อาคารผลิต	1	(Weaving)	ส�าหรับ 

การทอผนืผ้ากระสอบพืน้ที	่2,900	ตารางเมตร	อาคารผลติ	2	(Finishing)	ส�าหรบัการพมิพ์	เคลอืบ	ตดั	และเย็บพืน้ที	่3,900	ตารางเมตร	 

รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น	6,800	ตารางเมตร	อาคารคลังสินค้า	(ส�าหรับจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว)	 

พื้นที่	600	ตารางเมตร	และโรงอาหาร	ส่วนโรงงานในเฟสที่	3	เป็นการขยายก�าลังการผลิตผืนผ้ากระสอบ

ปี	 2559	 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม	 (RO)	 เป็นจ�านวน	 965,518,334	 หุ้น	 

จ�านวนหุ้นรวมท่ีขายได้	 416,819,746	 หุ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการขยายสายการผลิต	 ส�าหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 

(Flexible	 Packaging)	 ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	 โดยโครงการขยายสายการผลิตดังกล่าวจะพร้อมผลิตและขายสินค้าได้

ภายในไตรมาสที่	1	ปี	2560

ปรับปรุงระบบปฏิบัติกำร สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และสำธำรณูปโภค

นอกเหนอืจากสิง่ก่อสร้างอาคารโรงงาน	และการจดัซ้ือเครือ่งจกัรใหม่แล้ว	บรษิทัได้มกีารพฒันาระบบปฏบัิตกิาร	และได้ท�าการ 

เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรดังนี้

• ด�าเนินการผลิตด้วยระบบปิดภายใต้	 Evaporative	 system	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง	 สิ่งปนเปื้อน 

	 หรอืแมลงต่างๆ	ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน	GMP	(Good	Manufacturing	Practice)	และ	HACCP	(Hazard	Analysis	 

	 and	Critical	Control	Point)

• จัดวาง	 Layout	 เครื่องจักรให้มีความต่อเนื่องในการท�างาน	 และมีการจัดพื้นที่การวางสินค้าระหว่างผลิต	 (WIP)	 

	 อย่างเป็นสัดส่วน	เพื่อง่ายต่อการควบคุม

• ปรับเปลีย่นมาใช้	พาเลทพลาสตกิ	แทน	พาเลทไม้ทัง้หมด	ในการขนถ่าย	และ	จดัเก็บสนิค้า	รวมถึงมกีารตดิตัง้ตูเ้หลก็ทึบ 

	 แบบมปีระตปิูดกับรถขนส่งทกุคนัของบรษิทั	เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนจากเศษไม้และการปนเป้ือนอืน่ใด	ทีอ่าจจะเกิดข้ึน 

	 ในระหว่างการขนส่ง

• ตดิต้ังระบบ	GPS	Tracking	กับรถขนส่งของบรษิทั	เพือ่ควบคุมและติดตามการจดัส่งสนิค้าให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	 

	 สามารถจัดส่งและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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• ติดต้ังระบบ	 ERP	 (Enterprise	 Resource	 Planning)	 เพื่อใช้ในการประมวลผล	 และบริหารจัดการทรัพยากร 

	 ภายในบริษัทตั้งแต่วัตถุดิบ	สินค้าระหว่างการผลิต	แรงงาน	และสินค้าส�าเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถ 

	 น�าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง	แม่นย�า	และรวดเร็ว

• ตดิตัง้กล้องวงจรปิดในกระบวนการผลติและรอบอาคารจ�านวน	16	จดุ	และจดัท�าห้อง	Control	Room	เพือ่ใช้ในการตรวจสอบ	 

	 และควบคุมการปฏิบัติงานส่วนการผลิตทั้งหมด

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในปี	 2534	 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท	 นวนคร	 จ�ากัด	 ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย	 ในสัดส่วนร้อยละ	 53.35	 ของทุนจดทะเบียน	 

ซ่ึงบรษิทัดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม	“บริษทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)”	 

ตัง้แต่วันที	่18	พฤษภาคม	2547	ปัจจบัุนบริษทัมสีดัส่วนเงินลงทนุในนวนครเท่ากับร้อยละ	12.01	ของทุนช�าระแล้ว	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	 

ซ่ึงยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วมถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต�่ากว่าร้อยละ	 20	 แล้วก็ตาม	 เนื่องจากมีกรรมการส่วนมาก 

เป็นชุดเดียวกันกับบริษัท	นวนครฯ

การด�าเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม	 และบริษัทที่เก่ียวข้องนั้น	 บริษัทได้แต่งต้ังตัวแทนของบริษัทเข้าไป 

เป็นกรรมการในบริษัทร่วม	 เพื่อร่วมบริหารงานและก�าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทก�าหนด	 โดยบริษัทประกอบธุรกิจ 

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์	ส่วนบริษัทร่วมด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรม
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โครงสำร้างของกลุ่มบริษัท เอ็นอีพี อสำังหาริมทรัพย์และอุตสำาหกรรม จ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บมจ.	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

ทุนช�าระแล้ว	1,865.30	ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	(NNCL)

ทุนช�าระแล้ว	2,048.25	ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

บมจ.	นวนคร	อินเตอร์เนชั่นแนล	การ์ด	จ�ากัด	(NIG)

ทุนช�าระแล้ว	6.30	ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจด้านให้บริการด้านความปลอดภัย

บรษิทั	ซูมโิช	โกลบอล	โลจสิติคส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด*

ทุนช�าระแล้ว	180.00	ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง

บมจ.	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	จ�ากัด

ทุนช�าระแล้ว	1,525	ล้านบาท

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน

12.01	%

15.08	%

1.71	%

30	%

*	เดิมชื่อบริษัท	นวนคร	ดิสตริบิวชั่น	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(NDC)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสำร้างรายได้

	โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัท	สามารถแยกตามลักษณะการด�าเนินงานได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ผลิตภัณฑ์/บริกำร 2559 2558 2557

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ %
รายได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 298.86 99.11 323.29 91.38 307.04 87.97
รายได้เงินปันผล - - - - 35.59 10.20
ก�าไรจากการขายสนิทรพัย์	เงินลงทุนและรายได้อืน่ 2.69 0.89 30.49 8.62 6.37 1.83
รวมรายได้ 301.56 100.00 353.78 100.00 349.00 100.00

• รายได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลงจากปี	 2558	 เนื่องจากการลดก�าลังการผลิต	 โดยการจ�าหน่ายออก 

	 เครื่องจักรที่มีอายุการงานนานกว่า	20	ปี	และเงื่อนไขของสิทธิบัตรการผลิตกระสอบเคลือบ	Gravure	

• ในปี	2559	บริษทัไม่มรีายได้จากเงินปันผลของบรษิทัร่วม	เนือ่งจากบริษทัร่วมมผีลขาดทุนในปี	2558	และงดจ่ายเงินปันผล

• ในปี	2559	บริษัทมีการขายสินทรัพย์ส่วนของเครื่องจักรที่อายุการใช้งานนานกว่า	20	ปี

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	ดังนี้

1.1.1 ผลิตและจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษทัด�าเนนิธรุกิจในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์	โดยผลติและจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์กระสอบพลาสตกิสาน	(Plastic)	ตัง้แต่ปี	2534	 

จนถึงปัจจบุนั	กลุม่ลกูค้าของบรษิทัมอียู่ในหลากหลายอตุสาหกรรม	ประกอบด้วย	ข้าวสาร	อาหารสตัว์	แป้ง	ปุ๋ย	น�า้ตาล	เคมภีณัฑ์	 

น�า้แข็ง	เป็นต้น	ซ่ึงจดุเด่นของผลติภณัฑ์ของบรษิทั	คอื	เป็นกระสอบสานทีม่คีวามเรียบ	และมคีวามแข็งแรงทนทานต่อการน�าไปใช้งาน 

รวมถึงความสวยงามในการพมิพ์ตราสนิค้าเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้กับสนิค้าทีน่�าไปบรรจอุกีด้วย	ทัง้นีบ้ริษทัยังมกีารจดัจ�าหน่าย 

บรรจุภัณฑ์อื่นๆ	ที่นอกเหนือจากกระสอบพลาสติกสาน	เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า	ปัจจุบันสามารถ 

แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจ�าหน่ายได้เป็น	4	ประเภทดังนี้

• กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)

เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ	Flexo	คือ	ใช้บล๊อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์ 

แบบ	2	มติิ	ทีเ่ห็นตามท้องตลาดท่ัวไปในตลาดระดับกลางและระดับล่าง	ซ่ึงอาจจะมกีารเคลอืบหรอืสวมถุงรองใน	(PE)	 

เพื่อป้องกันความชื้นตามคุณลักษณะของสินค้าที่ลูกค้าน�าไปบรรจุ

• กระสอบเคลือบกรำเวียร์ (Gravure Printing)

เป็นการพมิพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ	Gravure	ลงบนแผ่นฟิล์ม	แล้วน�ามาเคลอืบลงบนกระสอบ	ได้เป็นงานพมิพ์ 

แบบ	3	มิติ	ที่ให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้	Graphic	Design	ได้ตามความต้องการเหมาะส�าหรับกลุ่มลูกค้า 

ที่ต้องการภาพลักษณ์ทางการตลาดในตลาดระดับบน	หรือระดับ	Premium

• บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)

เป็นบรรจภุณัฑ์ทีท่�าจากพลาสติก,	ฟิล์ม,	อลมูเินยีมฟอยด์	แล้วน�ามาเคลอืบรวมกันเป็นแผ่นและตดัรูปให้ได้ขนาด 

ตามแบบท่ีต้องการ	 ซ่ึงจะเน้นไปท่ีความสวยงามและลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ	 

เช่น	ถุง	Nylon	ถุง	LLDPE	และถุงฟอยด์	เป็นต้น
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• บรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่นกล่องลูกฟูกและฉลำก (Others Packaging: Carton, Label)

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากกลุ่มของบรรจุภัณฑ์พลาสติก	เช่น	กล่องลูกฟูก	โดยผลิตจากกระดาษคราฟท์ 

น�ามาข้ึนลอนและพิมพ์ตามแบบท่ีลูกค้าต้องการ	 รวมถึงฉลากประเภทต่างๆ	 ที่หลากหลายข้ึนกับความต้องการ 

ใช้งานของลกูค้า	เช่น	ฉลากกระดาษหรอืฉลากพวีีซีกันน�า้	เป็นต้น	โดยบรรจภุณัฑ์เหล่านี	้จะไม่ได้ผลติเอง	โดยจะอาศัย 

วิธีการซื้อมาขายไปตามก�าไรที่เหมาะสม

1.1.2. ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บรษิทัด�าเนนิธรุกิจพฒันานคิมอตุสาหกรรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์	ผ่านบริษทัร่วม	คอื	บรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	 

ซึ่งด�าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม	นวนคร	พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน	 

โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่	46	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	ในพื้นที่ประมาณ	6,135	ไร่	 

แบ่งพืน้ทีใ่นโครงการเป็นพืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรม		เขตท่ีอยู่อาศัย	เขตพาณชิยกรรม	และเขตปลอดอากร	ส�าหรับเขตพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมนวนคร	 

ได้จัดสรรพื้นท่ี	 ทางด้านทิศเหนือของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส�าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 

ปัจจบุนับริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ	12.01	ของทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	นอกจากนียั้งได้ขยายการลงทุนใหม่ 

ไปยังเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม	อ�าเภอสงูเนนิ	จงัหวัดนครราชสมีา	ซ่ึงอยู่ในพืน้ทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุจาก	BOI	โดยมพีืน้ทีโ่ครงการ 

ประมาณ	2,000	ไร่	ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน

1.2.1 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดและกำรขำยในปี 2559

การด�าเนนิงานด้านการตลาดและการขายในปี	2559	นัน้ยังคงมุง่เน้นการเพิม่ยอดขายควบคู่กับการท�าตลาดในรูปแบบ	 

The	 One	 Stop	 Service	 Packaging	 Solution	 โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์ 

ให้กับลกูค้า	ไม่เฉพาะเพยีงแต่กระสอบพลาสตกิเท่านัน้	แต่ยังให้บริการตัง้แต่การออกแบบไปจนถึงการส่งมอบสนิค้าส�าหรับบรรจภุณัฑ์ 

ทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ	 โดยผลการด�าเนินงานด้านการขายสินค้า	 (เฉพาะสินค้าเกรด	A)	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

แสดงได้ดังนี้

2559 2558
ประเภทสินค้ำ จ�ำนวน คิดเป็น จ�ำนวน คิดเป็น

(บำท) (ตัน) (%) (บำท) (ตัน) (%)
Normal	Goods
	 กระสอบพิมพ์	Flexo 165,408,896.06 2,429.29 62.88% 153,226,942.41 2,113.85 52.73%
	 กระสอบพมิพ์	Flexo	เคลอืบ 39,357,462.31 487.05 12.61% 41,458,241.45 497.57 12.41%
	 กระสอบไม่พมิพ์ 21,395,738.82 339.37 8.78% 31,251,793.30 454.99 11.35%
รวม	Normal	Goods 226,162,097.19 3,255.71 84.28% 225,936,977.16 3,066.41 76.49%
Premium	Goods
	 กระสอบพมิพ์	Half	Tone - - 0.00% 48,782.10 0.48 0.01%
	 กระสอบพมิพ์เคลอืบ	Gravure 20,523,824.60 186.02 4.82% 5,5091,717.00 510.66 12.74%
รวม	Premium	Goods 20,523,824.60 186.02 4.82% 55,140,499.10 511.14 12.75%
รวม	Outsourcing 38,886,996.30 421.38 10.91% 39,109,760.79 431.15 10.76%
รวมทุกประเภท 285,572,918.90 3,863.11 100.00% 320,187,237.05 4,008.70 100.00%

จะเห็นได้ว่าในภาพรวมยอดการขายสินค้าในปี	 2559	 มีปริมาณที่ลดลงกว่าปี	 2558	 ทั้งในด้านปริมาณผลผลิต 

และด้านรายได้	 โดยปริมาณผลผลิตในส่วนของโรงงานนั้นลดจาก	 4,008.70	 ตัน	 เป็น	 3,863.11	 ตัน	 หรือคิดเป็น	 -3.63%	 

ส่วนในด้านรายได้จาก	320.19	ล้านบาท	ลดลงเป็น	285.57	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	-10.81%
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การลดลงของยอดขายในปี	2559		เป็นผลมาการปรบัลดก�าลงัการผลติของเครือ่งจกัรในปีทีผ่่านมา	โดยการลดจ�านวน 

เครื่องผลิตเส้นเทป	และเครื่องทอผืนผ้า	เนื่องจากเป็นการลดเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานผ่านมานานกว่า	20	ปี	ซึ่งเป็นต้นเหตุ 

การเกิดของเสียในกระบวนการผลิต	และส่งผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟ้า	อีกทั้งระหว่างปี	2559	บริษัทได้ท�าบันทึก 

ข้อตกลงในการแบ่งส่วนการผลิตกระสอบเคลือบ	 Gravure	 ตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิบัตรของ	 กลุ่มบริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม	 

จึงท�าให้ปริมาณการผลิตส่วนของกระสอบเคลือบ	Gravure	ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

แต่ทัง้นีบ้รษิทั	ได้ปรับแผนการผลติและการขายโดยให้เพิม่สดัส่วนประเภทสนิค้า	Normal	Goods	อาทิกระสอบพมิพ์	 

Flexo	 โดยการมุ่งเน้นการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็น	 Mass	 products	 ในรูปแบบของการประมูล	 

รวมถึงสนิค้าประเภท	Outsourcing	ทีส่ามารถสร้างยอดขายได้อย่างสม�า่เสมอซ่ึงการลดก�าลงัการผลติจากการยกเลกิเครือ่งจกัรเท่านัน้	 

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระสอบต�า่ลง	 และเป็นการน�าพื้นท่ีอาคารโรงงานที่มีอยู่มาปรับปรุงส�าหรับโครงการบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 

(Flexible	Packaging)	เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายในอนาคต	โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของโครงการในหัวข้อต่อไป

1.2.2 ลักษณะลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

กลุม่ลกูค้าของบรษิทัเป็นลกัษณะของโรงงานอตุสาหกรรมหรือผูผ้ลติสนิค้าทางการเกษตร	อาท	ิผูผ้ลติและบรรจขุ้าวสาร 

หรือโรงสีข้าว,	 ผู้ผลิตอาหารสัตว์,	 ผู้ผลิตแป้งมันส�าปะหลังหรือแป้งข้าวโพด,	 ผู้ผลิตปุ๋ย,	 ผู้ผลิตน�้าตาล	 และโรงน�้าแข็ง	 เป็นต้น	 

ซ่ึงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น	 ก็จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภคและตามฤดูกาลเก็บเก่ียว 

ของพชืผลนัน้ๆ	เช่น	อตุสาหกรรมน�า้ตาลท่ีจะมกีารเปิดหีบในช่วงเดอืนตลุาคม	และปิดหีบในช่วงเดอืนเมษายน	อตุสาหกรรมปุ๋ยทีจ่ะ 

มีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าหน้าฝน	หรือในกลุ่มโรงน�้าแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วงเทศกาลต่างๆ

การก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

ของกลุ่มลูกค้าน้ันด้วย	 โดยในปีท่ีผ่านมาน้ัน	 บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์,	 ผู้ผลิตแป้งมันส�าปะหลังหรือ 

แป้งข้าวโพด	และอตุสาหกรรมข้าว	เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่คีวามเป็นฤดูกาลน้อย	มยีอดการสัง่ซ้ือทีส่ม�า่เสมอตลอดท้ังปี	ซ่ึงในอนัดับ 

ยอดขายลูกค้า	10	อันดับแรกของบริษัทนั้น	มีรายละเอียดดังนี้

1.	 ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	 จ�านวน	6	ราย

2.	 ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมข้าว	 	 จ�านวน	3	ราย

3.	 ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมแป้ง	 	 จ�านวน	1	ราย

นอกจากนัน้บริษทั	ยังมุง่เน้นในส่วนของลกูค้ากลุม่อืน่ๆ	ทีน่อกเหนอืจากผูใ้ช้กระสอบ	เช่นกลุม่อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์,	 

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์	 รวมไปถึงกลุ่มสถานพยาบาล	 ซ่ึงมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่างกันไป	 

โดยบริษทัมุง่หวงัจะท�าการตลาดเพือ่สร้างพืน้ฐานในส่วนของกลุม่บรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อนตวั	(Flexible	Packaging)	และ	บรรจภุณัฑ์อืน่ๆ	 

ให้เป็นที่รู้จัก	เพื่อขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต

จากลกัษณะลกูค้าของบรษิทัทีเ่ป็นโรงงานอตุสาหกรรม	และลกัษณะสนิค้าทีม่คีวามหลากหลายเรือ่งส่วนประกอบต่างๆ	 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับความต้องการของลกูค้าแต่ละราย	(Customize	Products)	บริษทั	จงึใช้พนกังานขายเป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายหลกั	 

เพื่อให้เกิดการสื่อสาร	 2	 ทางระหว่างลูกค้า	 ในการอธิบายและรับความต้องการของลูกค้ามาท�าการผลิตให้ถูกต้อง	 โดยมีการ 

แบ่งทมีขายออกเป็น	2	ทมีตามลกัษณะผลติภณัฑ์และตามพืน้ทีภ่มูศิาสตร์	เพือ่ให้พนกังานขายมคีวามช�านาญเฉพาะด้านในผลติภณัฑ์นัน้ๆ	 

และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นท่ีที่ตนเองดูแลอยู่ได้	 โดยจะมุ่งเน้นการบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง 

เพือ่รองรบัและตอบสนองความต้องการทีแ่ตกต่างของลกูค้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเลก็ขนาดกลางและขนาดใหญ่	และเป็นทีป่รกึษา 

ทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้แก่ลูกค้า	 ท้ังน้ีเพื่ออ�านวยความสะดวกและในการลดช่องทางการติดต่อซ่ึงอาจเกิดการเสียเวลา 

กับธุรกิจของลกูค้าได้	บริษทั	จะด�าเนนิการให้บริการแบบ	One	Stop	Service	กล่าวคอืพนกังานผูข้ายจะสามารถรองรบัความต้องการ 

และอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
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ด้านการกระจายสินค้าน้ัน	 บริษัทมีรถขนส่งของบริษัทเอง	 ซ่ึงมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง	 20	 ตันต่อวัน	 

และมีการใช้บริการ	Outside	source	จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง	ในกรณีที่ออกนอกเส้นทางประจ�า	โดยในการจัดส่งแต่ละครั้ง

ทางบริษัทจะค�านึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเสมอ

1.2.3 กำรแข่งขันของธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์พลำสติก

การขยายตวัของอตุสาหกรรมกระสอบพลาสตกิในปัจจบุนัข้ึนอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสตกิแทนกระสอบปอ 

เพือ่บรรจขุ้าวสาร	นอกจากนัน้ก็ยังมกีารใช้กระสอบพลาสติกเป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรับปุ๋ยเคม	ีอาหารสตัว์	และผลผลติทางการเกษตร	 

เป็นต้น	 อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2534	ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการ 

ตัง้และขยายโรงงานผลติกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสร	ีอตุสาหกรรมกระสอบพลาสติกเพือ่ส่งออกในระยะแรกสามารถ 

ขยายตัวได้ดีจากการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป	 โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกระสอบพลาสติกขนาดเล็ก	 ต่อมา 

ตลาดประชาคมยุโรปได้เปลีย่นขนาดกระสอบทีใ่ช้เป็นขนาด	500-1,000	กิโลกรัม	(1	ตนั)	ซ่ึงสามารถใช้ซ�า้ได้	5	ครัง้	ท�าให้จ�านวนการใช้ 

ต่อกระสอบหนึ่งใบเพิ่มข้ึนและต้นทุนการใช้ลดลง	 แต่ในขณะนั้นผู้ผลิตในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตกระสอบขนาดใหญ่ได	้ 

ประกอบกับประเทศไทยถูกตดัสทิธิพเิศษทางศลุกากร	(GSP)	ท�าให้ไทยสญูเสยีตลาดส่งออกท่ีส�าคัญนีไ้ป	ผูผ้ลติส่วนใหญ่จงึหันมาผลติ 

เพือ่ขายในประเทศแทน	โดยมกีารขยายตวัอย่างสงูในช่วงทีก่ารใช้กระสอบปอหดตวัอย่างมากและอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้งกุลาด�า 

ก�าลังขยายตัว	ท�าให้มีการใช้กระสอบพลาสติกเพื่อบรรจุอาหารส�าหรับเลี้ยงกุ้ง

การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร	 อุตสาหกรรมปุ๋ย	 อุตสาหกรรมเคมี	 

และอตุสาหกรรมอาหารสตัว์	รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจขุ้าวสารส่งออกซ่ึงใช้แทนกระสอบปอท�าให้ก�าลงัการผลติ 

โดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก	และคาดว่ามีปริมาณการผลิตกว่าแสนตันต่อปีในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่และขนาดกลาง	แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ

1.	 กลุ ่มผู ้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช ้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง	 ทั้งปุ ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร	 เช่น	 

	 บริษัท	ไทยเซ็นทรัลเคมี	จ�ากัด	บริษัท	เกษตรรุ่งเรืองพืชผล	จ�ากัด	เป็นต้น

2.	 กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน	แต่มีก�าลังการผลิตเหลือ	จึงออกจ�าหน่ายบางส่วนด้วย	เช่น	บริษัท	แหลมทอง 

	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด	บริษัท	ซีพี	อุตสาหกรรม	จ�ากัด	เป็นต้น

3.	 กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจ�าหน่ายท้ังหมด	 เช่น	 บริษัท	 เอ็นอีพี	 อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

	 บรษิทั	อตุสาหกรรมผ้าเคลอืบพลาสตกิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บรษิทั	นธิกิรอตุสาหกรรม	จ�ากัด	บรษิทั	อตุสาหกรรม 

	 อ�านวยไชย	จ�ากัด	บริษัท	โรงงานลักกี้สตาร์การทอ	จ�ากัด	เป็นต้น

ตลาดบรรจภุณัฑ์กระสอบพลาสตกินัน้	มลีกัษณะตลาดเป็นแบบ	Perfectly	competitive	market	หรอืผูข้ายมากราย	 

คอืไม่มผีูน้�าตลาดอย่างชัดเจนรายใดรายหนึง่	หรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่	สนิค้ามคีวามแตกต่างกันเลก็น้อยท�าให้ระดบัราคาสนิค้าของผูผ้ลติ 

ในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนัก	 หรือกล่าวได้ว่าผู้ผลิตมีอ�านาจในการก�าหนดราคาค่อนข้างต�่า	 ข้ึนอยู่กับคุณภาพและบริการ 

ท่ีแตกต่างกันออกไปตาม	กลยุทธ์ของแต่ละบริษทั	อกีท้ังลกูค้าไม่มต้ีนทนุในการเปลีย่นผูผ้ลติ	(Switching	cost	ต�า่)	การแข่งขันในตลาด 

จงึค่อนข้างรนุแรง	โดยส�าหรับบรษิทั	เอน็อพี	ีอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	จดัอยู่ในกลุม่ผูผ้ลติเพือ่จ�าหน่ายทัง้หมด	 

โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ	2-3	%

จากการท่ีเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนที่สูงมาก	 ท�าให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคา 

เม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต	 ราคา	 และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก	 

โดยทีเ่มด็พลาสตกิเป็นผลติภณัฑ์ข้ันปลายของอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีแต่รัฐบาลไทยมนีโยบายส่งเสรมิและคุ้มครองอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

ในประเทศมาโดยตลอด	โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอื	การตัง้อตัราภาษนี�าเข้าไว้ค่อนข้างสงู	เช่น	ช่วงก่อนปี	2538	อตัราภาษสีงูถึงร้อยละ	40	 

ของราคาน�าเข้า	ท�าให้ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกไทยสามารถบวกส่วนต่างก�าไรพิเศษได้สูงเท่ากับอัตราภาษีน�าเข้า	ผลก็คือ	แม้ผู้ผลิตถุง 

และกระสอบพลาสตกิไทยจะหันมาใช้เมด็พลาสตกิท่ีผลติภายในประเทศ	แต่ต้นทุนวัตถุดิบก็มไิด้ลดลง	รฐับาลเพิง่จะเริม่ผ่อนคลาย 
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การคุ้มครองอตุสาหกรรมปิโตรเคมไีทยเมือ่ไม่นานมานีเ้อง	โดยมกีารลดอตัราภาษนี�าเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรอีาเซียน	หรอื	อาฟตา 

ในช่วงปี	2538-2539	ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เริ่มลดต�่าลงมาบ้าง

อตุสาหกรรมถุงกระสอบพลาสตกิมกีารแข่งขันท้ังกับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ประเภทอืน่ๆ	เช่น	ถุงกระดาษ	กล่องลกูฟกู	 

ถุงบรรจภุณัฑ์แบบอ่อน	เป็นต้น	ในกรณนีี	้อตุสาหกรรมกระสอบพลาสตกิมคีวามสามารถในการแข่งขันทีดี่เนือ่งจากกระสอบพลาสติก 

มีคุณสมบัติที่หลากหลายในทั้งด้านขนาด	ความทนทาน	ราคา	และรูปแบบสีสันต่างๆ	ท�าให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้ดี	 

นอกจากนี้	 ผู้ผลิตกระสอบพลาสติกก็ยังมีการแข่งขันกันเองภายในอุตสาหกรรม	 ซ่ึงเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง	 ทั้งเรื่องราคา	 

และคุณภาพ

โดยปัจจุบันการส่งออกถุงและกระสอบพลาสติกไทยไปยังตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับมาตรการกีดกัน 

ที่มิใช่ภาษีมากข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดยุโรป	 ญ่ีปุ่น	 และสหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงอาจมีมาตรการกีดกันสองประเด็นใหญ	่ 

คือ	 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงก�าหนดให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถย่อยสลายได้ง่าย	 หรือต้องสามารถน�ากลับมาหมุนเวียน	 

(รีไซเคิล)	 ได้ง่าย	 เป็นต้น	 ตลอดจน	 มาตรฐานด้านสุขอนามัย	 เช่น	 ถุงและกระสอบพลาสติกที่บรรจุอาหารหรือพืชผลเกษตร 

ต้องไม่มีการซึมของสารเคมี	จะต้องไม่ฉีกขาดง่าย	หรือต้องไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก	เป็นต้น	ทั้งนี้ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีบทบาทส�าคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมถุงและกระสอบพลาสติกไทย 

ให้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกส�าคัญของประเทศ	 โดยก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมถุงและกระสอบพลาสติก 

แก่ทัง้ผูผ้ลติเดิมและผูผ้ลติรายใหม่เพือ่การส่งออก	เช่น	มข้ีอก�าหนดให้ส่งออกผลติภณัฑ์ถุงและกระสอบพลาสตกิในสดัส่วนทีแ่น่นอน 

ของผลผลติท้ังหมด	เป็นต้น	นอกจากนี	้การส่งเสรมิการลงทนุได้มกีารก�าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผลติภณัฑ์	สขุอนามยั	ความปลอดภยั 

ส�าหรับผู้บริโภค	และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศส่งออก	มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย	ทั้งนี้โดยความร่วมมือกับ 

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี	 2559	 มีแนวโน้มที่ดีข้ึนจากปีก่อน	 โดยธุรกิจจะได้รับปัจจัยบวก 

จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปลายทาง	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารท่ีใช้วัตถุดิบเช่น	 แป้ง	 ข้าว	 ปริมาณการผลิตกลับมา 

ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 รวมท้ังการขยายตัวของธุรกิจโมเดิร์นเทรด	 โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อและไฮเปอร์มาเก็ตที่มีจ�านวนสาขาเพิ่มขึ้น 

ต่อเนื่องตามการขยายตัวของชุมชนเมือง	ส่งผลให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้น	ขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกที่ลดลง 

ตามระดับราคาน�า้มนั	และอตัราดอกเบีย้ทีอ่ยู่ในระดับต�า่	ช่วยให้ต้นทนุในการด�าเนนิธรุกิจลดลง	ด้านตลาดส่งออกได้รบัปัจจยับวก 

จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทีเ่ป็นผูน้�าเข้าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิจากไทยมากเป็นอนัดับ	2	รองจากญ่ีปุน่	อย่างไรก็ตาม	 

ยังควรต้องจับตาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 ซ่ึงมีแนวโน้มจะฟื้นตัวอย่างล่าช้า	 และอาจกระทบต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ 

พลาสติกที่ลดลง

ทัง้นีส้ภาวะอตุสาหกรรมกระสอบพลาสติกปัจจบัุน	ในภาพรวมยังมกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากมคีวามต้องการใช้ 

ทีส่งูข้ึนและยังไม่มสีนิค้าทดแทนในลกัษณะบรรจภุณัฑ์	การคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอกี	5-6	ปีข้างหน้าจะยังคงมกีารเติบโต 

อย่างต่อเนือ่ง	เพราะสนิค้าทีน่�ามาบรรจกุระสอบพลาสตกินัน้	เป็นสนิค้าทางการเกษตรและสนิค้าทีอ่ยู่ในห่วงโซ่ของการอปุโภคบรโิภค 

ประจ�าวัน	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ	อีกทั้งในด้านของบรรจุภัณฑ์ทดแทน	เช่น	ไบโอ-พลาสติก	ยังคงต้องใช้เวลา 

อีกหลายปีกว่าจะพัฒนาได้ส�าเร็จ	แต่ทั้งนี้ปัญหาในเรื่องนโยบายของรัฐ	รวมถึงสภาพภูมิอากาศ	เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ 

ค่อนข้างรุนแรงต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม	 ดังนั้นบริษัทจะต้องวางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยค�านึงความเสี่ยง 

จากปัจจัยเหล่านั้นให้ดี

แนวโน้มในปี	2559	นัน้	จะได้รับอทิธพิลจากการเปิด	AEC	เมือ่ช่วงปลายปี	2558	ทีผ่่านมา	ซ่ึงเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรค	 

เนือ่งจากลกัษณะตลาดแบบคูแ่ข่งขันมากรายนัน้	ม	ีBarrier	to	Entry	ค่อนข้างต�า่	คอืคูแ่ข่งขันรายใหม่สามารถเข้าสูต่ลาดได้โดยง่าย	 

แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตหากผู้ผลิตรายใดสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี	 และสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการจาก 

คู่แข่งในตลาดเพื่อให้เป็นที่จดจ�าของลูกค้าได้	ย่อมจะมีความได้เปรียบกว่า	อย่างไรก็ดี	จากการวางรากฐานในการปรับปรุงโรงงาน 

จนได้รับมาตรฐานสากลต่างๆ	การปรับปรุงเครือ่งจกัรใหม่ทีม่เีทคโนโลยีทนัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดการใช้แรงงานทีไ่ม่จ�าเป็น	 
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รวมถึงการน�าวัตถุดบิรไีซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลติเพือ่ลดต้นทนุ	ถือเป็นจดุแข็งของบริษทัทีจ่ะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การขยายตลาดในส่วนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	 (Flexible	 Packaging)	 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทพิจารณาลงทุน 

ขยายสายการผลิตใหม่ในอนาคต	 เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น	 พื้นฐานของลูกค้าเดิมซ่ึง 

เช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 นับเป็นจุดเด่นท่ีส�าคัญของบริษัท	 โดยจะท�าให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด	 

ซ่ึงท�าให้บรษิทั	สามารถวางแผนการบริการลกูค้าด้านบรรจภุณัฑ์ได้แบบครบวงจร	รวมถึงการมที�าเลทีต่ัง้เหมาะสมแก่การกระจายสนิค้า	 

โดยโรงงานผลิตนั้นต้ังอยู่ในศูนย์กลางการกระจายสินค้าสู ่ภาคอีสานและส่วนภาคกลางตอนบน	 ซ่ึงติดกับถนนมิตรภาพ	 

ท�าให้เป็นข้อได้เปรยีบเร่ืองการจดัส่งและกระจายสนิค้าได้อย่างรวดเร็ว	อกีท้ังสามารถใช้ทรพัยากรเดิมทีม่	ีและไม่จ�าเป็นต้องลงทนุสงู 

เนือ่งจากเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีมลีกัษณะการผลติใกล้เคียงกับกระสอบพลาสตกิ	สามารถใช้ทมีงานผลติ,	บรหิารและขาย	ทีม่อียู่เดมิทัง้หมด	 

รวมถึงพื้นที่อาคารเดิมของบริษัทซึ่งพร้อมรองรับระบบมาตรฐาน

1.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ

• Raw	material	(วัตถุดบิ)	:	วัตถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติคือ	เมด็พลาสตกิ	PP	(Polypropylene)	เกรด	Yarn	ผสมกับเมด็	Calcium	 

	 ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม	โดยใช้วัตถุดบิในประเทศ	จากผูผ้ลติเมด็พลาสตกิในประเทศ	จ�านวน	2	ราย	คอื	IRPC	และ	HMC	 

	 ซ่ึงปัจจบัุนบริษทัจะท�าการจองเมด็พลาสตกิล่วงหน้า	1	เดอืนในปรมิาณ	60%	ของความต้องการใช้ของเดอืนนัน้ๆ	กับผูผ้ลติ	 

	 และอีก	 40%	 จะท�าการสั่งซ้ือตามรอบการสั่งซ้ือกับตัวแทนจ�าหน่ายอื่นๆ	 เพื่อควบคุมความผันผวนของราคา	 

	 และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ

กระบวนกำรผลิต และก�ำลังกำรผลิต

• Extrude	(ฉดีเส้นเทป)	:	น�าเมด็	PP	และ	เมด็	Calcium	มาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ	แล้วจงึตัดย่อย	(	Slit	)	ออกเป็นเส้นเทป	 

	 ตามความหนาและขนาดความกว้างทีต้่องการ	กรอเข้าแกนหลอดเพือ่รอการน�าไปเข้าเคร่ืองทอ	ในปี	2559	บริษทัได้ลด 

	 เคร่ืองฉีดเส้นเทปลงจ�านวน	 1	 เคร่ือง	 ซ่ึงเป็นเครื่องที่อายุการใช้งานมานานกว่า	 20	 ปี	 มีก�าลังการผลิตต่อวันต�่า	 

	 ไม่เกิดความคุม้ค่าในต้นทนุการผลติ	ท�าให้ปัจจบัุนบรษิทัมเีครือ่ง	Extruder	ทัง้หมด	1	เครือ่ง	ย่ีห้อ	Hengli	ก�าลงัการผลติ 

	 รวม	300	ตันต่อเดือน

• Weaving	(การทอ)	:	น�าหลอดเส้นเทปทีไ่ด้จากเคร่ือง	Extruder	มาเข้าเครือ่งทอ	สานข้ึนเป็นผนืผ้ากระสอบตามหน้ากว้าง 

	 ทีต้่องการ	ซ่ึงสามารถทอได้ท้ังลกัษณะทรงกระบอก	(ทอกลม)	และทอเป็นแผ่น	ปัจจบัุนบริษทัมเีครือ่งทอรวมจ�านวน	56	เครือ่ง	 

	 ก�าลังการผลิต	300	ตันต่อเดือน

• Laminate	 (การเคลือบ)	:	น�าม้วนผืนผ้าไปเคลือบพลาสติกทั้ง	 2	 ด้าน	 เพื่อป้องกันความชื้น	 ซึ่งในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับ 

	 ความต้องการของลูกค้าว่าจะท�าเคลือบหรือไม่ก็ได้	 โดยสามารถผลิตได้ทั้งแบบเคลือบเป็นมันวาว	 และเคลือบด้าน	 

	 ในกรณีที่เป็นสินค้ากราเวียร์จะน�าฟิล์มที่มีการพิมพ์ลวดลาย	โลโก้แล้ว	มาท�าการเคลือบติดกับกระสอบในขั้นตอนนี้เลย	 

	 ปัจจุบันมีเครื่องเคลือบจ�านวน	2	เครื่องก�าลังการผลิตรวมประมาณ	150	ตันต่อเดือน

• Printing	(งานพมิพ์)	:	ใช้บลอ็กยางทีแ่กะลวดลาย	โลโก้	ติดบนลกูกลิง้ผ่านสแีล้วพมิพ์กดลงบนผนืผ้ากระสอบ	ซ่ึงเรยีกวิธกีารพมิพ์ 

	 เช่นนี้ว่าการพิมพ์	Flexo	ซึ่งจะได้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดต�่ากว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์	ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์	12	สี	 

	 จ�านวน	3	เครื่อง	และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก	5	สีแบบป้อนใบ	จ�านวน	3	เครื่อง	และเครื่องพิมพ์	6	สี	จ�านวน	1	เครื่อง	 

	 ก�าลังการผลิตรวมประมาณ	250	ตันต่อเดือน
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• Cutting	 &	 Sewing	 (งานตัดและงานเย็บ)	:	น�าม้วนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ	 และเย็บก้นถุง	 

	 โดยในข้ันตอนนี้อาจจะมีการบิดหรือจับจีบข้างกระสอบด้วยข้ึนอยู่กับลักษณะที่ลูกค้าต้องการ	 ปัจจุบันบริษัทได้น�า 

	 เครือ่งจกัรอตัโนมตัมิาใช้ในส่วนของการตัดเย็บ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ	โดยมกี�าลงัการผลติ	350	ตนัต่อเดือน	

1.4 โครงกำรลงทุนในอนำคต

ในปี	 2559	 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจบรรจุภัณฑ์	 และต้ังเป้าการเป็นผู้ผลิตและบริการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร	 

จงึได้ขออนมุติัต่อคณะผูถื้อหุ้นในการเพิม่ทนุจดทะเบียน	เพือ่น�าไปขยายโครงการลงทนุต่างๆ	และผลกัดนัธรุกิจให้เตบิโตอย่างย่ังยืน 

ในอนาคต	 ได้แก่	 “โครงการบรรจุภัณฑ์กราเวียร์”	 ซ่ึงเป็นสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 (Flexible	 Packaging)	 ที่ใช้ได้ 

กับหลายอุตสาหกรรม	เช่น	อาหารส�าเร็จรูป,ข้าวสาร,ขนมขบเคี้ยว	และของใช้ประจ�าวันทั่วไป	เป็นต้น	ซึ่งเป็นโครงการที่ให้อัตรา 

ก�าไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจเดิม	อีกทั้งยังมีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว

บริษทัเตรยีมเงินลงทนุกว่า	90	ล้านบาท	เพือ่การลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพือ่เพิม่สายการผลติ	ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์กราเวียร์	 

แบ่งเป็น	2	เฟส	โดยเฟสแรกจะเริ่มติดตั้งในช่วงไตรมาส	4/2559	และคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์	(COD)	พร้อมรับรู้รายได้ 

ในช่วงปลายไตรมาสที	่1/2560	ขณะทีเ่ฟส	2	จะเริม่ติดต้ังในช่วงไตรมาส	1/2561	และเร่ิม	COD	เพือ่รบัรูร้ายได้ในไตรมาส	2/2561	เป็นต้นไป	 

อกีทัง้ยังได้ท�าการปรบัปรงุอาคารสถานที	่และระบบสาธารณปูโภคทีใ่ช้ในการผลติสนิค้า	เพือ่รองรบัในสายการผลติใหม่	และสนบัสนนุ 

การผลิตสายการผลิตสินค้าเดิมของบริษัทฯ	อีกด้วย

การติดตั้งเครื่องจักรใหม่	 จะด�าเนินการติดตั้งในพื้นที่อาคารโรงงาน	 1	 ซึ่งจะว่างลงจากการที่บริษัทจ�าหน่ายเครื่องจักรเก่า 

ส�าหรบัการผลติกระสอบท่ีมอีายุการใช้งานมานาน	และไม่มปีระสทิธภิาพออกไป	จงึเป็นการประหยัดเงินลงทนุ	และจากการทีธุ่รกิจใหม่นี้	 

มีกระบวนการรวมถึงฐานลูกค้าท่ีคล้ายคลึงกับธุรกิจเดิม	 บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคคลท่ีมีอยู ่

ให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้	โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริหารมากนัก

บริษทัคาดว่าการลงทนุในครัง้นีจ้ะ	ส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิทั	เนือ่งจากเป็นสายการผลติสนิค้าทีต่อบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าของบริษัท	ได้ครอบคลุมความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์	อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตของสายการผลิตเดิมของบริษัท
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ปัจจัยความเสำี่ยง
ปัจจัยภายนอก

1. รำคำเม็ดพลำสติก
เมด็พลาสติกเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลติ	โดยบริษทัต้องใช้เมด็พลาสตกิถึง	70%	ของต้นทนุการผลติท้ังหมด	ซ่ึงในปี	2559	 

ราคาน�า้มนัตลาดโลกปรบัราคาลงค่อนข้างมาก	ส่งผลให้ราคาเมด็พลาสตกิลดลงอย่างมนียัส�าคัญ	แต่เริม่มกีารปรบัตัวสงูข้ึนในช่วง 
ไตรมาสท่ี	 4	 และมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี	 2560	 ซ่ึงบริษัทจะต้องบริหารวัตถุดิบให้เป็นไปตามการสั่งผลิต 
และพฤตกิรรมการสัง่ซ้ือของลกูค้า	เนือ่งจากลกัษณะของธรุกิจเป็นแบบผลติตามค�าสัง่ซ้ือ	(Made	to	Order)	จะต้องมกีารรบัค�าสัง่ซ้ือ 

ไว้ล่วงหน้าอยู่ตลอด

2. อัตรำแลกเปลี่ยน
ในปี	2559	อตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงินดอลล่าร์	และเงินบาทมคีวามผนัผวนเลก็น้อยเมือ่เทยีบกับปีทีผ่่านมา	โดยอตัราแลกเปลีย่น 

ระหว่างเงินดอลล่าร์	และเงินบาทจะส่งผลให้ราคาเมด็พลาสติกมคีวามผนัผวนตามไปด้วย	ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทนุการผลติโดยตรง	 

นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อเครื่องจักรหรือสินค้าจากต่างประเทศ	แต่ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อย

3. นโยบำยของรัฐบำล
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 ข้ึนโดยตรงกับอุตสาหกรรมการเกษตร	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในอุตสาหกรรมข้าว	 

และอุตสาหกรรมน�้าตาล	 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรหรือการประกันราคา	 อาจจะส่งผลให้ 
ลักษณะของตลาดบิดเบือนไปจากปกติ	เช่น	การกระจุกตัวของสินค้า	หรือการสต็อกสินค้ามากเกินความจ�าเป็น	ซึ่งจะมีผลกระทบ 
ต่อบริษัทบ้างในบางช่วงเวลา	 แต่ทางบริษัทก็ได้มีการบริหารความเสี่ยง	 โดยกระจายสัดส่วนของลูกค้าตามประเภทอุตสาหกรรม 

ให้มีความเหมาะสม	(ข้าว	ปุ๋ย	แป้งมัน	และอาหารสัตว์)	ไม่กระจุกอยู่ที่อุตสาหกรรมเดียวมากเกินไป

4. สภำพภูมิอำกำศ และภัยธรรมชำติ
จากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษทัทีเ่ป็นกลุม่เกษตรกรรม	เช่น	ข้าว	ปุ๋ย	แป้งมนั	และอาหารสตัว์	เป็นต้น	ดงันัน้สภาพภมูอิากาศ 

รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น	 ภัยแล้ง	 หรืออุทกภัย	 ถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัท 

ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน

ปัจจัยภายใน

1. ขำดเงินลงทุน และ เงินทุนหมุนเวียน
นบัต้ังแต่บรษิทัได้ออกจากแผนพืน้ฟอูนัเนือ่งจากภาระหนีส้นิท่ีมากกว่าทรัพย์สนิและ	การด�าเนนิธรุกิจบรษิทัก็ประสบปัญหา 

ในเรือ่งเงินลงทนุมาโดยตลอด	อกีทัง้สดัส่วนในการลงทุนของ	ธรุกิจหลกักับบริษทัร่วม	ก็มสีดัส่วนทีไ่ม่สมดุลก่อเกิดให้การพฒันาธุรกิจ 
เป็นไปอย่างจ�ากัด	แต่อย่างไรก็ด	ีบรษิทัให้ความตระหนกัต่อวินยัทางการเงิน	เช่น	การประหยัดค่าใช้จ่าย	การบรหิารเงินโดยให้ความส�าคัญ 
กับทรัพย์สินที่ก่อเกิดรายได้มาโดยตลอด	 และในปี	 2559	 ได้มีการริเริ่มโครงการบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน	 (Flexible	 packaging)	 
โดยได้รับแหล่งเงินทุนด้วยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายเดิม	ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาธุรกิจจนมีผลก�าไร 

อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

2. กำรพัฒนำบุคลำกร
พืน้ฐานธรุกิจของบรษิทั	เริม่จากการแปรรปูผลติภณัฑ์ปอเพือ่ท�าเป็นกระสอบ	ดงันัน้	พนกังานส่วนใหญ่ในอดตี	เป็นพนกังาน 

ที่ใช้แรงงานมาโดยตลอด	ประกอบกับการขาดเงินทุนหมุนเวียนมาโดยตลอด	ท�าให้บริษัทไม่สามารถปรับค่าแรงงานเพื่อการจูงใจ 
ในการท�างาน	อกีท้ังขาดงบประมาณในการอบรมและพฒันาบุคลากร	ด้วยเหตุดังกล่าว	บริษทัจงึได้พยายามใช้เครือ่งจกัรมาแทนแรงงาน	 
และใช้พนักงานที่มีประสบการณ์	และการใช้ธุรกิจ	Outside	Source	และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเข้ามาอบรม	 
รวมทั้งใช้พนักงานที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้แก่พนักงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิต
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจำดทะเบียนและชำ�ระแล้ว

บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน	จ�านวน	3,397,024,487	บาท	ทนุช�าระแล้วเป็นเงิน	1,865,376,587	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน	 

1,865,376,587	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ณ	วันที่	31	มกราคม	2560

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	10	รายแรก

ณ	วันที่	31	มกราคม	2560	มีดังนี้

รายชือ่ผูถื้อหุ้น จ�านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 

1. กระทรวงการคลัง 295,847,860 15.86%
2. ครอบครัวกาญจนจารี 307,160,200 16.47%
  2.1 นางสาวนฤพร	กาญจนจารี 187,260,200 10.04%
  2.2 นางสาวอรยาพร	กาญจนจารี 64,900,000 3.48%
  2.3 นายพรประเสริฐ	กาญจนจารี 55,000,000 2.95%
3. นายณัฐพล	จุฬางกูร 180,865,900 9.69%
4. นายบพิธ	ภัทรรังรอง 101,815,900 5.46%
5. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 43,208,865	 	2.32%
6. นายณรงค์ชัย	สิมะโรจน์ 28,212,000 1.51%
7. นางสาวเสาวลักษณ์	พลีชีพสัปยุทธ 25,833,333 1.38%
8. นายอนันต์	เกษมปิยารมณ์ 23,938,333 1.28%
9. นางสาววรรณณี	โรจนวณิชยากร 23,638,500 1.27%
10. นายชัยยันต์	เอื้อวัฒนา 22,666,666 1.22%

การออกหลักทรัพย์อื่น
เมื่อวันที่	7	เมษายน	2554	ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	

3,500,000,000	บาท	เป็น	1,357,902,201	บาท	มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ	1	บาท	โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีมิได้ออกจ�าหน่าย	 

และหุ้นสามัญท่ีออกเพื่อรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิซ้ือหุ ้นสามัญครั้งสุดท้ายและได้หมดอายุลง	 

รวมจ�านวน	2,142,097,799	หน่วย	โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 

วันที่	20	เมษายน	2554

เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2554	ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2554	ครั้งท่ี	1/2554	ของบริษัทได้มีมติอนุมัติ 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	1,357,902,201	บาท	เป็น	2,104,748,411	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน	 

746,846,210	หุ้น	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ส�ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่	2	(NEP-W2)	และใบส�าคญัแสดงสทิธิทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและ/หรอืพนกังาน 

ของบริษัทครั้งท่ี	2	(ESOP-W2)	โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ 

วันที่	16	พฤศจิกายน	2554

เมื่อวันท่ี	2	กันยายน	2559	ในที่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น	คร้ังที่	1/2559	ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จาก	2,104,748,411	บาท	เป็น	1,918,746,986	บาท	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยการตดัหุ้นสามญัทีม่ไิด้ออกจ�าหน่าย	โดยบริษทั 

ได้จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนกับกระทรวงพาณชิย์เมือ่วันที	่19	กันยายน	2559	และได้มกีารอนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบียน 
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ของบริษัทจาก	1,918,746,986	บาท	เป็น	3,397,024,487	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวน	1,478,277,501	หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	ดังนี้

(1)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	965,518,334	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 

	 ของบริษทั	ตามสดัส่วนการถือหุ้น	(Right	Offering)	ในอตัราส่วน	3	หุ้นสามญัเดิม	ต่อ	2	หุ้นสามญัใหม่	โดยจะเสนอขาย 

	 ในราคาหุ้นละ	0.45	บาท

(2)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	482,759,167	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 

	 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(NEP-W3)

(3)	 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	30,000,000	หุ้น	เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 

	 ของบริษัท	คร้ังท่ี	2	(NEP-W2)	ท่ีจะเกิดข้ึนเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต�่ากว่าร้อยละ	90	ของราคาตลาดที่จะ 

	 เกิดขึ้นในอนาคตโดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	20	กันยายน	2559

ใบสำ�คัญแสำดงสำิทธิที่จะซื้อหุ้น

(1)	 เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2554	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 
	 746,846,210	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 
	 คร้ังท่ี	2	(NEP-W2)	จ�านวน	678,951,100	หุ้น	และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ 
	 และพนักงาน	คร้ังท่ี	2	(ESOP-W2)	จ�านวน	67,895,110	หุ้น	ส�าหรับรายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีออกนั้น	 
	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ครั้งที่	2	(NEP-W2)	ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

	 ในอตัราส่วนใบส�าคัญแสดงสทิธิ	1	หน่วยต่อ	2	หุ้นสามญัเดิม	ในราคาเสนอขาย	0.05	บาท	ต่อหน่วย	มรีายละเอยีด	ดงันี้

อัตราการใช้สิทธิ	 :	 1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ต่อ	1	หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ	 :	 0.50	บาทต่อหุ้น

อายุ	 :	 5	ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 :	 ทกุวันที	่15	ของเดอืนมนีาคม	มถุินายน	กันยายน	และธนัวาคม	ทัง้นีวั้นใช้สทิธิ 

	 	 ครั้งแรกตรงกับวันที่	15	มีนาคม	2555

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 วันที่	15	ธันวาคม	2559

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2554	มีผู้ถือหุ้นได้จองซ้ือใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ�านวน	492,949,785	หน่วย	 

คดิเป็นเงิน	24,647,489.25	บาท	เหลือจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มีผู้จองซ้ือจ�านวน	186,001,215	หน่วย	บริษัท 

ได้น�าใบส�าคัญ	แสดงสทิธิท่ีมผีูใ้ช้สทิธจิองซ้ือแล้วจ�านวน	492,949,785	หน่วย	เข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย	 	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	(NEP-W2)	เป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเริ่มท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตั้งแต่วันที่	2	กุมภาพันธ์	2555	 

ส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มีผู้จองซ้ือจ�านวน	186,001,215	หน่วย	บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ

ส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน
เมื่อวันท่ี	2	กันยายน	2559	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนควบใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	คร้ังท่ี	3	(NEP-W3)	ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้น	(Right	Offering)	ในอัตราส่วน	3	หุ้นสามัญเดิม	ต่อ	2	หุ้นสามัญใหม่	ควบคู่กับ	1	หน่วยใบส�าคัญ 
แสดงสิทธิ	(3:2:1)	ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ	0.45	บาท	ราคาเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธฺหน่วยละ 
0.00	บาท	(ไม่คิดมูลค่า)	และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	0.55	บาท	ต่อหุ้น	(เว้นแต่กรณีมีการ 
ปรับสทิธ)ิ	ทัง้นี	้การเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ต่อผูถื้อหุ้นเดิมในครัง้นีท้ีร่าคาหุ้นละ	0.45	บาท	เป็นราคาเสนอขายทีต่�า่กว่า 
ร้อยละ	90	ของราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุ้นสามญัของบรษิทั	7	วันท�าการก่อนวันท่ีผูซ้ื้อหุ้นสามญัจะไม่ได้รบัสทิธิ 
ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่	(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย	XR	คือ	วันที่	8	กันยายน	2559)	 

เป็นผลให้ต้องมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W2	เพื่อรักษา 
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ผลประโยชน์	ผลตอบแทนของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W2	ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	 :	 1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิต่อ	1.078	หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	 :	 0.464	บาทต่อหุ้น

วันมีผลบังคับใช้	 :	 8	กันยายน	2559

บริษัทเพิ่มทุนเพื่อรองรับ	NEP-W2	อีก	 เนื่องจากการออกหุ้น	RO	จ�านวน	30,000,000	หุ้น	ดังนั้นรวมจ�านวนหุ้น 

ทั้งหมดที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	NEP-W2	มีจ�านวน	522,949,785	หุ้น

รายละเอียดของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W2	ของบริษัทในวันก�าหนดการใช้สิทธ ิ

จ�านวน	20	ครั้ง	มีดังนี้

1.	 ครั้งที่	 1	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2555	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

2.	 ครั้งที่	 2	 วันที่	 15	 มิถุนายน	 2555	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

3.		 ครั้งที่	 3	 วันที่	 14	 กันยายน	 2555	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

4.		 ครั้งที่	 4	 วันที่	 14	 ธันวาคม	 2555	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 7,500	 หน่วย	

5.		 ครั้งที่	 5	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2556	 จ�านวน	 4	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 20,510,300	 หน่วย

6.	 ครั้งที่	 6	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2556	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

7.	 ครั้งที่	 7	 วันที่	 13	 กันยายน	 2556	 จ�านวน	 2	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 19,000	 หน่วย

8.	 ครั้งที่	 8	 วันที่	 13	 ธันวาคม	 2556	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย	

9.	 ครั้งที่	 9	 วันที่	 14	 มีนาคม	 2557	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

10.	 ครั้งที่	 10	 วันที่	 13	 มิถุนายน	 2557	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 42,000	 หน่วย

11.	 ครั้งที่	 11	 วันที่	 15	 กันยายน	 2557	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 44,000	 หน่วย

12.	 ครั้งที่	 12	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2557	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

13.	 ครั้งที่	 13	 วันที่	 13	 มีนาคม	 2558	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 5,000	 หน่วย

14.	 ครั้งที่	 14	 วันที่	 15	 มิถุนายน	 2558	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 4,000	 หน่วย

15.	 ครั้งที่	 15	 วันที่	 15	 กันยายน	 2558	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

16.	 ครั้งที่	 16	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2558	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

17.	 ครั้งที่	 17	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2559	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 1,848,500	 หน่วย

18.	 ครั้งที่	 18	 วันที่	 15	 มิถุนายน	 2559	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

19.	 ครั้งที่	 19	 วันที่	 15	 กันยายน	 2559	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

20.	 ครั้งที่	 20	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 จ�านวน	 10	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 259,129	 หน่วย

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W2	ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น	 	 	 	 22,739,429	 หน่วย

	 จ�านวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่	(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)	จ�านวน	 	 	 	 470,210,356	 หน่วย

	 จากการปรับสิทธิ	ท�าให้จ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	คงเหลือ	500,190,145	หุ้น

(2)	 เมื่อวันท่ี	11	พฤศจิกายน	2554	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบส�าคัญแสดง 

	 สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	คร้ังท่ี	2	(ESOP-W2)	จ�านวน	67,895,110	หน่วยให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน 

	 ของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า	มีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	 :	 1	หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ต่อ	1	หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ	 :	 0.50	บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 :	 5	ครัง้	คอืทกุวันท่ี	15	ของเดอืนมนีาคม	มถุินายน	กันยายน	และธันวาคม	 

	 	 ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่	15	ธันวาคม	2554

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 วันที่	30	พฤศจิกายน	2555
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บริษัทจะไม่น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผลการจัดสรรคือ 

บริษัทได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จ�านวน	67,895,000	หน่วย	คงเหลือ	110	หน่วย	ซ่ึงบริษัทจะได้ยกเลิก 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนนี้ทั้งจ�านวนต่อไป

รายละเอียดของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ESOP-W2	ของบริษัท	ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ	 

จ�านวน	5	ครั้ง	มีดังนี้

1.	 ครั้งที่	 1	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2554	 จ�านวน	 104	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 25,780,000	 หน่วย

2.	 ครั้งที่	 2	 วันที่	 15	 มีนาคม	 2555	 จ�านวน	 71	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 16,400,000	 หน่วย

3.	 ครั้งที่	 3	 วันที่	 15	 มิถุนายน	 2555	 จ�านวน	 47	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 11,225,000	 หน่วย

4.	 ครั้งที่	 4	 วันที่	 15	 กันยายน	 2555	 จ�านวน	 26	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 12,490,000	 หน่วย

5.	 ครั้งสุดท้าย	 วันที่	 30	 พฤศจิกายน	2555	 จ�านวน	 1	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 2,000,000	 หน่วย	

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ESOP-W2	ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น	 	 	 	 67,895,000 หน่วย

ณ	วันท่ี	30	พฤศจกิายน	2555	ซ่ึงเป็นวันสิน้สดุอายุของใบส�าคญัแสดงสทิธ	ิESOP-W2	มกีรรมการและพนกังาน 

ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	จ�านวนทั้งสิ้น	67,895,000	หน่วย	คิดเป็นเงิน	33,947,500	บาท	

มลูค่ายุติธรรมของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัครัง้ที	่2	(ESOP-W2)	ประมาณโดยใช้แบบจ�าลอง 

การวัดมูลค่าโดยใช้สูตร	Black	Scholes	มีมูลค่า	0.3643	บาทต่อสิทธิ	ข้อมูลส�าคัญที่ใช้ในแบบจ�าลองคือราคาหุ้น	 

ณ	วันทีใ่ห้สทิธมิลูค่า	0.83	ราคาใช้สทิธเิท่ากับ	0.50	บาท	ค่าความผนัผวนร้อยละ	59.48	อตัราผลตอบแทนของเงินปันผล 

ร้อยละ	0.00	อายุของสิทธิ	1	ปี	และอัตราดอกเบ้ียปราศจากความเสี่ยงร้อยละ	3.28	ต่อปี	โดยบันทึกรับรู้รายการ 

เป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานจ�านวน	24.73	ล้านบาท	ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับป ี

สิ้นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2554	และส�ารองส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยจ�านวนเดียวกันภายใต้ส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน

จนถึงวันท่ี	31	ธันวาคม	2555	ได้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	2	(ESOP-W2)	ตามใบส�าคัญ 

แสดงสิทธิท้ังหมดแล้ว	ซ่ึงท�าให้ส่วนต�่ามูลค่าหุ้นเพิ่มข้ึน	ส�ารองส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ลดลงและ 

ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

จ�านวนหุ้น 

(พันหน่วย)

พันบาท

จ�านวนสิทธิที่ใช้ 

ซื้อหุ้นสามัญ

ส่วนต�่ากว่ามูลค่า 

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

ส�ารองส�าหรับการจ่าย 

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ลดลง

ทุนหุ้นสามัญ 

เพิ่มขึ้น

วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
	15	ธันวาคม	 2554 25,780 3,498 9,392 25,780
	15	มีนาคม	 2555 16,400 2,225 5,975 16,400
	15	มิถุนายน	 2555 11,225 1,523 4,089 11,225
	15	กันยายน	 2555 12,490 1,695 4,550 12,490
	30	พฤศจิกายน	2555 2,000 271 729 2,000

67,895 9,212 24,735 67,895
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(3)	 เมื่อวันท่ี	2	กันยายน	2559	ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	 

	 482,759,167	หุ้น	เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	ครั้งที่	3	(NEP-W3)	 

	 จ�านวน	482,759,167	หน่วย	เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ท�าการจองซ้ือและช�าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

	 ของบริษัท	ในอัตราส่วน	2	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ	 :	 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น		

ราคาใช้สิทธิ	 :	 0.55	บาทต่อหุ้น

อายุ	 :	 3	ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 :	 ทกุวันที	่15	ของเดอืนมนีาคม	มถุินายน	กันยายน	และธนัวาคม	ทัง้นีวั้นใช้สทิธิ 

	 	 ครั้งแรกตรงกับวันที่	15	ธันวาคม	2559

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ	 :	 วันที่	15	กันยายน	2562

ณ	วันที่	6	ตุลาคม	2559	มีผู ้ถือหุ้นได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของผู้ถือหุ้นเดิม	(Right	Offering)	จ�านวน	208,409,779	หน่วย	เหลอืจ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน	274,349,388	หน่วย	 

บริษัทได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีมีผู ้ใช้สิทธิจองซ้ือแล้วจ�านวน	208,409,779	หน่วย	เข้าจดทะเบียนซ้ือขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

(NEP-W3)	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเริ่มท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ต้ังแต ่

วันที่	7	พฤศจิกายน	2559	ส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซ้ือจ�านวน	274,349,388	หน่วย	บริษัทด�าเนินการ 

ยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน

รายละเอียดของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W3	ของบริษัท	ในวันก�าหนด 

การใช้สิทธิ	จ�านวน	1	ครั้ง	มีดังนี้

1.	 ครั้งที่	 1	 วันที่	 15	 ธันวาคม	 2559	 จ�านวน	 0	 ราย	 จ�านวนใช้สิทธิ	 0	 หน่วย

	 จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ	NEP-W3	ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น		 	 	 	 0	 หน่วย

	 จ�านวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่	(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ)	 จ�านวน	 	 	 	 208,409,779	 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และเงินส�ารอง 

ตามกฎหมาย	 แต่อย่างไรก็ตาม	การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด	ภาระการลงทนุของบริษทั	และความจ�าเป็น

อืน่ๆ	ในอนาคตด้วย
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โครงสำร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
สรรหา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลและธุรการ

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายบริหาร
คุณภาพ

นิติกร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายขาย

ฝ่ายแผน
และกลยุทธ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาดและขาย

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและปฏบัิตกิาร
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คณะกรรมการบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น	10	ท่าน	ประกอบด้วย

-	 กรรมการทีไ่ม่เป็นกรรมการบรหิารและผูบ้ริหารจ�านวน	9	คน	โดยในจ�านวนนีป้ระกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	4	คน

-	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	1	คน	ได้แก่	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	และจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี	2559	มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�านวนการถือหุ้น 
NEP	(หุ้น)

1.	 พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา ประธานกรรมการ 11/11 16,000,000
2.	 พลต�ารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี รองประธานกรรมการ 11/11 -
3.	 พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร กรรมการ,	กรรมการอิสระ	 8/11 -
4.	 พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์ กรรมการ,	กก.ตรวจสอบ,	กก.อิสระ 11/11 -
5.	 นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 8/8 -
6.	 นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์ กก.ตรวจสอบ,	กรรมการอิสระ 4/5 -
7.	 ดร.	วโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 5/5 -
8.	 นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา กรรมการ 9/11 -
9.	 นายณรงค์	พหลเวชช์ กรรมการ,	ปธ.กก.ตรวจสอบ,	กรรมการอิสระ 10/11 -
10.	นายพงศ์กานต์	หงสกุล กรรมการ,	กรรมการผู้จัดการ 2/2 -

หมายเหตุ

-	 ในปี	2559	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ทั้งสิ้น	11	ครั้ง

-	 นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	แทนนายมานิต	นิธิประทีป	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	8	เมษายน	2559

-	 นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	แทนนางสาว	กรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์ 

	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	2559

-	 ดร.	วโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	แทนนายลวรณ	แสงสนิท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	2559

-	 นายพงศ์กานต์	หงสกุล	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	แทนพลเอก	 วรพันธ์	 วรศักดิ์โยธิน	 โดยมีผล 

	 ตั้งแต่วันที่	11	ตุลาคม	2559

-	 ล�าดับท่ี	1,	2,	8,	10	เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท	โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา 

	 ส�าคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี	2559	มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้ง
ที่เข้าประชุม

จ�านวนการถือหุ้น 
NEP	(หุ้น)

1.	 พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี กรรมการ,	ประธานกก.บริหาร 3/3 -
2.	 พลเอก	นิพัฒน์	บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ,	ปธ.กก.ค่าตอบแทน,	กรรมการอสิระ 2/3 -
3.	 นายมานิต	นิธิประทีป กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 2/3 -
4.	 นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการ,	ปธ.กก.ตรวจสอบ,	กรรมการอิสระ 3/4 -
5.	 นายลวรณ	แสงสนิท กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 2/5 -
6.	 พลเอก	วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน กรรมการ,	กรรมการผู้จัดการ 8/8 3,166,666
7.	 นายชาญวิทย์	นาคบุรี กรรมการ	(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 7/10 -
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หมายเหตุ

-	 พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี	และ	พลเอก	นิพัฒน์	บุณยรัตพันธุ์	ไม่ประสงค์ต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ซ่ึงครบ 

	 วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	8	เมษายน	2559

-	 นายมานิต	นิธิประทีป	กรรมการ	(ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง)	ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	เมื่อ 

	 วันที่	8	เมษายน	2559	โดยกระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง	นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา	เพื่อด�ารงต�าแหน่งแทน	

-	 นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ ์	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	 

	 1	มิถุนายน	2559

-	 นายลวรณ	แสงสนิท	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	7	กรกฎาคม	2559

-	 พลเอก	วรพนัธ์	วรศักด์ิโยธนิ	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ	โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี	1	ตุลาคม	2559

-	 นายชาญวิทย์	นาคบุรี	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	2559

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

1.	 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าทีจ่ัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงคแ์ละข้อบงัคบัของบริษัท	 

	 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

2.	 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูก้�าหนดเป้าหมายและทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทั	และก�ากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการ 

	 ด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อเพิ่มมูลค่า 

	 ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บรษิทัและก�ากับดแูลงบประมาณทีค่ณะกรรมการได้ให้ไว้บนพืน้ฐานของหลกัการก�ากับดแูล 

	 กิจการท่ีดี	โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงาน 

	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 กรรมการบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต	มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

	 โดยสม�า่เสมอ	ด�าเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น	มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผูล้งทนุอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน 

	 มีมาตรฐานและโปร่งใส	

4.	 กรรมการบริษทัเป็นผูม้คีวามรู	้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกิจ	และมคีวาม 

	 สนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

5.	 กรรมการบริษัทมีความต้ังใจในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	และพิจารณาอนุมัติกิจการอื่น	ๆ 	ที่ส�าคัญ 

	 อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะด�าเนินการนั้น	ๆ 	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัท

1.	 เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท	ในการก�ากับดูแล	ติดตาม	การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและ 

	 คณะกรรมการชุดย่อย	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	นโยบาย	และแผนงานที่ก�าหนดไว้

2.	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

การเข้าร่วมอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม

1.	พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา -
2.	พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี DCP	25/2002,	DCP	Refresher	Course	4/2007,	CMA6
3.	พลต�ารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี FND	8/2004,	DAP	6/2003,	DCP	40/2004,	ACP	6/2005
4.	พลเอก	นิพัฒน์	บุณยรัตพันธุ์ DCP	24/2002,	ACP	2/2004,	UFS	1/2006,	QFR	2/2006
5.	พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร FND	38/2007,	UFS	1/2006,	DAP	67/2007
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ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม

6.	พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์ DAP	67/2007
7.	นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์ FSD	7/2010,	DCP	158
8.	นายลวรณ	แสงสนิท --
9.	นายมานิต	นิธิประทีป --
10.	นายชาญวิทย์	นาคบุรี --
11.	นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา DCP	25/2002
12.	นายณรงค์	พหลเวชช์ --
13.	พลเอก	วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน DAP	2003,	DCP	2004,	ACP	2005,	MIR	2006,	MFR	2006
14.	นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา --
15.	นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์ Company	Secretary	2004
16.	ดร.	วโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล --
17.	นายพงศ์กานต์	หงสกุล --

ผู้บริหาร

ผูบ้ริหารของบรษิทัตามนยิามของประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	มจี�านวนท้ังสิน้	6	คน	ประกอบด้วย

1.	 นายพงศ์กานต์	 หงสกุล*	 กรรมการผู้จัดการ

2.	 นายวีร์	 วรศักดิ์โยธิน	 รองกรรมการผู้จัดการ

3.	 นายหัฏฐจิต	 หนุนภักดี**	 รองกรรมการผู้จัดการ

4.	 นายสมัคร	 ส่องสว่าง***	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์

5.	 นางสาวฉัตรทอง	น้อยสันเทียะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6.	 นางสาวชมพูนุช	 เกวลินวิภัช	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ

*	 นายพงศ์กานต์	หงสกุล	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน	พลเอก	วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2559

**	 นายหัฏฐจิต	หนุนภักดี	เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2559

***	 นายสมคัร	ส่องสว่าง	เข้าด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายผลติและโลจสิตกิส์	(ลกูจ้างสญัญาจ้าง	หมดสญัญา	15	พฤษภาคม	2560)	 

	 แทนนายฐน	ขจัดภัย	ซึ่งด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2559

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

ดแูล	บรหิาร	ด�าเนนิงาน	และปฏบิตังิานประจ�าตามปกตธุิรกิจเพือ่ประโยชน์ของบริษทั	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบรษิทั	ตลอดจนระเบียบ	มติ	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทเป็นผู้รับมอบอ�านาจในการกระท�าการใด	ๆ 	ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้	เป็นผู้น�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 

พจิารณาอนมุติัการลงทนุในการพฒันาโครงการใด	ๆ 	ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจ�าปีของบริษัท	อ�านาจหน้าที่ของกรรมการ 

ผู้จัดการไม่รวมถึงการด�าเนินงานท่ีเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและ/หรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ของบริษัท	ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ	บริษัทจึงได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและ 

มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมที่จะท�าหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 

ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัและบรหิารงานตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการทีดี่	รวมทัง้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ	และงานสมัมนา 

ต่างๆ	ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		



40 บริษัท เอน็อพี ีอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม จำ�กดั (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

ตามที่	นางสาวอาคีรา	วิทยวรโชติ	เลขานุการบริษัท	ได้ลาออกจากต�าแหน่งเลขานุการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	 
9	สิงหาคม	2559	 จึงได้มีการสรรหาเลขานุการบริษัทคนใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	7/2559	ซ่ึงประชุมเมื่อ 
วันที่	11	สิงหาคม	2559	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวชนิสรา	ย่ิงนอก	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนางสาวอาคีรา	วิทยวรโชต ิ

ให้มีผลตั้งแต่วันที่	11	สิงหาคม	2559	เป็นต้นไป

• หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทมีดังนี้

1.	 ประสานงานในการก�าหนดวันประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ตลอดทัง้ปี	และการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี	พร้อมท้ัง 

	 แจ้งให้คณะกรรมการฯ	ทราบล่วงหน้า

2.	 จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม	เอกสารประกอบการประชุม	จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

	 คณะกรรมการ

3.	 จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น	 ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม	จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 

	 เชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น	และถูกต้องตามกฎหมาย

4.	 เข้าร่วมประชุมและจดัท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั	และการประชมุผูถื้อหุ้น	โดยบันทกึสาระส�าคัญ 

	 ในการประชุม	ตลอดจนค�าถาม	และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5.	 ตดิตามให้มกีารด�าเนนิการตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั	และมตขิองทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น	รวมท้ังรายงาน 
	 ให้คณะกรรมการบริษัท	ทราบเป็นระยะๆ
6.	 ให้ข้อมูลหรือค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหาร	ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	รวมทั้ง 
	 ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 ประเทศไทย	ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก�ากับดูแลกิจการ
7.	 จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล	56-1	และรายงานประจ�าปี	ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ 
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อมส่งให้ 
	 หน่วยงานดังกล่าว	และผู้ถือหุ้น	(ส่งเฉพาะรายงานประจ�าปี)
8.	 จัดท�าประวัติและทะเบียนกรรมการ	ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
9.	 จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ 
	 และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
10.	 เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้	ให้ครบถ้วน	เป็นระบบ	และตรวจสอบได้ง่าย

• หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมเอกสาร 
	 ประกอบการประชุม
• รายงานประจ�าปี
• ทะเบียนกรรมการ
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

11.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม 
และเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ต้องการ	และได้ขออนุมัติมติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 
กรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
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ในปี	2559	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ	ซึ่งได้แก่	เงินประจ�าต�าแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทน	(ล้านบาท)
1. พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา 2.75
2. พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี 0.38
3. พลต�ารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี 0.86
4. พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร 0.24
5. พลเอก	นิพัฒน์	บุณยรัตพันธุ์ 0.14
6. พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์ 0.31
7. พลเอก	วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน 0.21
8. นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา 0.17
9. นายมานิต	นิธิประธีป 0.08
10. นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา 0.27
11. นายชาญวิทย์	นาคบุรี 0.23
12. นายณรงค์	พหลเวชช์ 0.32
13. นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์ 0.11
14. นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์ 0.16
15. นายลวรณ	แสงสนิท 0.14
16. ดร.	วโรทัย	โกศลพิศิษฐ์กุล 0.09
17. นายพงศ์กานต์	หงสกุล 0.05
18. พลโท	วิจัย	จันทรานุตร 0.10
19. นายวัฒนา	ยุกแผน 0.10
20. พลเอก	สมหมาย	วิชาวรณ์ 0.10
21. นางสาวอรยาพร	กาญจนจารี 0.10

รวม 6.91

ค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วยเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าเบี้ยประชุม	ดังนี้

1.	 ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจ�าต�าแหน่งในปี	2559	เป็นเงินรวมเท่ากับ	3,262,776	บาท				

2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี	2559	เป็นเงินรวมเท่ากับ	2,980,950	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป 

	 เบี้ยประชุม

3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2559	เป็นเงินรวมเท่ากับ	201,450	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป 

	 เบี้ยประชุม

4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ในปี	2559	เป็นเงินรวมเท่ากับ	61,200	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทน 

	 ในรูปเบี้ยประชุม

5.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	 ในปี	 2559	 เป็นเงินรวมเท่ากับ	408,000	 บาท	 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป 

	 เบี้ยประชุม

2. ค่ำตอบแทนในรูปอื่น ๆ

• รถประจ�าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จ�านวน	1	คัน	ใช้งานตั้งแต่ปี	2551	มูลค่าคงเหลือปัจจุบัน	 

	 2,000,465.82	บาท

• รถประจ�าต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการ	จ�านวน	1	คนั	ใช้งานต้ังแต่ปี	2558	มลูค่าคงเหลอืปัจจบัุน	3,415,790.24	บาท	 

	 ซ่ึงจ�าหน่ายไปเมือ่วันท่ี	23	ธนัวาคม	2559	ราคา	2,200,000	บาท	และได้เช่ารถยนต์ประจ�าต�าแหน่งกรรมการ 

	 ผู้จัดการ	ตั้งแต่วันที่	22	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	1	คัน	เดือนละ	30,500	บาท
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทและผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอ 

จ�านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย	

ในปี	2559	บริษัทมีจ�านวนกรรมการลดลงจากปี	 2558	และได้ปรับลดค่าตอบแทนลงจากปี	2558	โดยบริษัทได้จ่าย 

ค่าตอบแทนต่าง	ๆ 	ให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรอบปี	2559	ดังนี้

บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน จ�านวน	(คน) ลักษณะผลตอบแทน จ�านวนเงิน	(ล้านบาท)

กรรมการ  13 * เบี้ยประชุม 2.98

กรรมการบริหาร  5 ** เบี้ยประชุม 0.41

กรรมการตรวจสอบ  3 เบี้ยประชุม 0.20

กรรมการค่าตอบแทน  3 *** เบี้ยประชุม 0.06

ผู้บริหารระดับสูง  6 **** เงินเดือน 6.77

หมายเหตุ

*	 จ�านวนกรรมการได้มีการปรับลดเหลือ	11	คน	หลังจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ

**	 ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2559

***	 ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2559

****	 ผู้บริหารระดับสูง	ประกอบด้วย
1)	 พลเอก	วรพันธ์	วรศักดิ์โยธิน	 กรรมการผู้จัดการ	(1	ม.ค.-30	ก.ย.	2559)
2)	 นายพงศ์กานต์	 หงสกุล	 กรรมการผู้จัดการ	(11	ต.ค.-31	ธ.ค.	2559)
3)	 นายวีร์	 วรศักดิ์โยธิน	 รองกรรมการผู้จัดการ
4)	 นายหัฏฐจิต	 หนุนภักดี	 รองกรรมการผู้จัดการ	(1	ส.ค.-31	ธ.ค.	2559)
5)	 นายฐน	 ขจัดภัย	 รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์	(1	ม.ค.-15	พ.ค.	2559)
6)	 นายสมัคร	 ส่องสว่าง	 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและโลจิสติกส์	(16	พ.ค.-31	ธ.ค.	59)

บุคลากร

ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559	บริษทัมพีนกังานทัง้หมด	337	คน	แบ่งเป็นผูบ้รหิาร	4	คน	และพนกังาน	333	คน	ประกอบด้วย 
ฝ่ายผลติพลาสติก	207	คน	ฝ่ายขายและการตลาด	13	คน	แผนกจดัซ้ือ	4	คน	ฝ่ายบญัชี	และการเงิน	9	คน	ฝ่ายส�านกับรหิาร	6	คน 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธรุการ	32	คน	แผนกสารสนเทศ	2	คน	ฝ่ายโลจสิติกส์	17	คน	แผนกซ่อมบ�ารุง	15	คน	ฝ่ายบรหิารคณุภาพ	 
18	คน	ฝ่ายวางแผนการผลติ	10	คน	โดยมผีลตอบแทนรวมในปี	2559	ซ่ึงได้แก่	เงินเดอืนรวมและเงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ 
เท่ากับ	56.2	ล้านบาท

ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บริษทัมพีนกังานทัง้หมด	381	คน	แบ่งเป็นผูบ้รหิาร	4	คน	และพนกังาน	377	คน	ประกอบด้วย 
ฝ่ายผลติพลาสติก	246	คน	ฝ่ายขายและการตลาด	14	คน	แผนกจดัซ้ือ	4	คน	ฝ่ายบัญชี	และการเงิน	10	คน	ฝ่ายส�านกับรหิาร	7	คน	 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธรุการ	29	คน	แผนกสารสนเทศ	2	คน	ฝ่ายโลจสิติกส์	20	คน	แผนกซ่อมบ�ารุง	16	คน	ฝ่ายบรหิารคณุภาพ	 
18	คน	ฝ่ายวางแผนการผลติ	15	คน	โดยมผีลตอบแทนรวมในปี	2558	ซ่ึงได้แก่	เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี 
เท่ากับ	60.74	ล้านบาท

ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2557	บริษทัมพีนกังานทัง้หมด	338	คน	แบ่งเป็นผูบ้รหิาร	4	คน	และพนกังาน	334	คน	ประกอบด้วย	 
ฝ่ายบรหิาร	7	คน	ฝ่ายผลติพลาสติก	239	คน	ฝ่ายขายและการตลาด	13	คน	ฝ่ายจดัซ้ือ	3	คน	ฝ่ายบญัชี	และการเงินและ	IT	5	คน 
ฝ่ายส�านกัผูจ้ดัการ	4	คน	ฝ่ายบุคคล	16	คน	ฝ่ายคลงัสนิค้าและจดัส่ง	12	คน	ฝ่ายซ่อมบ�ารงุ	18	คน	ฝ่ายควบคมุคณุภาพ	16	คน	 
ฝ่ายวางแผนการผลิต	1	คน	โดยมีผลตอบแทนรวมในปี	2557	ซึ่งได้แก่	เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 

59.81	ล้านบาท
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กำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในที่ท�ำงำน

1.	 ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2.	 บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

3.	 บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง	ๆ 	ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน	เช่น	การอบรม	 

	 จูงใจ	ประชาสัมพันธ์	การแข่งขันด้านความปลอดภัย	เป็นต้น	

4.	 ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี	เป็นผู ้น�า	อบรม	ฝึกสอน	จูงใจ	ให้พนักงานปฏิบัติ 

	 ด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.	 พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง	เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส�าคัญ 

	 ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	

6.	 พนักงานต้องดูแลความสะอาด	และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

7.	 พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท	และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น 

	 ในการปรับปรุงสภาพการท�างาน	และวิธีท�างานให้ปลอดภัย

8.	 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า

สถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตรำกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนของพนักงำนประจ�ำปี 2559

ปี	2559	จ�านวนพนกังานเกิดอบัุตเิหตจุากการท�างาน	รวม	6	ราย	คิดเป็น	1.7	%	ของอตัราก�าลงัพนกังานเฉลีย่	350	คน	ลดลง 

จากปี	2558	=	57.41	%

นโยบำยในกำรฝึกอบรมบุคลำกร

บริษัทได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร	และพนักงานของบริษัท	 ทุกระดับช้ัน	เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะความรู ้

ความช�านาญในการปฏิบัติงาน	โดยในปี	2559	ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย

1.	 อบรม	“ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม	WI”	ตั้งแต่	เดือนมกราคม-กันยายน	2559	จ�านวน	199	คน

2.	 อบรม	“การควบคมุใบมดีและโลหะ/การควบคมุสขุลกัษณะส่วนบคุคล	GMP”	วันท่ี	7,	12	มกราคม	2559	จ�านวน	23	คน

3.	 อบรม	“ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน”	วันที่	18	มกราคม	2559		จ�านวน	25	คน

4.	 อบรม	“วิธีการใช้น�้ายาท�าความสะอาด”	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	จ�านวน	3	คน

5.	 อบรม	“เทคนิคการบริหารงานแบบ	Lean	Manufacturing”	วันที่	3,	12	พฤษภาคม	2559	จ�านวน	61	คน

6.	 อบรม	“การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย”	วันที่	28,	30	พฤษภาคม	2559	จ�านวน	58	คน

7.	 อบรม	“ความรู้เกี่ยวกับระบบ	GMP”	วันที่	1,	4	มิถุนายน	2559	จ�านวน	53	คน

8.	 อบรม	“การควบคุมสัตว์พาหะ”	วันที่	25	กรกฎาคม	2559	จ�านวน	30	คน

9.	 อบรม	“Flexible	Packaging”	วันที่	15	สิงหาคม	2559	จ�านวน	9	คน

10.	 อบรม	”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน”	วันที่	16-17	กันยายน	2559	จ�านวน	27	คน

11.	 อบรม	“กฎหมายแรงงานเบ้ืองต้นส�าหรับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ”	วันที่	28	กันยายน	2559	 

	 จ�านวน	10	คน

12.	 อบรม	“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตเส้นเทป”	วันที่	10	ตุลาคม	2559	จ�านวน	7	คน

13.	 อบรม	“การจัดการพลังงาน	8	ขั้นตอน”	วันที่	3	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	3	คน

14.	 อบรม	“ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กราเวียร์”	วันที่	21	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	22	คน

15.	 อบรม	“การดับเพลิงขั้นต้น”	วันที่	1	ธันวาคม	2559	จ�านวน	37	คน

16.	 อบรม	“การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”	วันที่	1	ธันวาคม	2559	จ�านวน	185	คน

17.	 อบรม	“เครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”	 

	 วันที่	8	กุมภาพันธ์	2559	จ�านวน	1	คน



44 บริษัท เอน็อพี ีอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม จำ�กดั (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2559

18.	 อบรม	“ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม”	วันที่	23	มีนาคม	2559	จ�านวน	2	คน

19.	 อบรม	“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร”	วันที่	17-18	มีนาคม	2559	จ�านวน	1	คน

20.	 อบรม	“เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานสัมพันธ์”	วันที่	28	มีนาคม	2559	จ�านวน	3	คน

21.	 อบรม	“การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	วันที่	9-10	มีนาคม	2559	จ�านวน	2	คน

22.	 อบรม	“ต้นแบบคนพิการมีงานท�า	มีอาชีพ”	วันที่	8	มีนาคม	2559	จ�านวน	1	คน

23.	 อบรม	“ส่งเสริมธุรกิจให้ก้าวไกลด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค๊ด”	วันที่	22	เมษายน	2559	จ�านวน	2	คน

24.	 อบรม	“งานก�ากับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย”	วันที่	24	พฤษภาคม	2559	จ�านวน	2	คน

25.	 อบรม	“ข้ันตอนการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ	E-service”	วันท่ี	13	พฤษภาคม	2559	 

	 จ�านวน	1	คน

26.	 อบรม	“ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ	(โรงงาน)	:	ผชร.”	วันที่	30	พฤษภาคม	-	4	มิถุนายน	2559	จ�านวน	1	คน

27.	 อบรม	“Challenges	of	initiating	cloud	solution”	วันที่	3	มิถุนายน	2559	จ�านวน	2	คน

28.	 อบรม	“ขับขี่ปลอดภัยหัวใจบริการ	6	ชั่วโมง”	วันที่	16	มิถุนายน	2559	จ�านวน	2	คน

29.	 อบรม	“คลินิกแรงงานสัมพันธ์เคลื่อนที่”	วันที่	16	มิถุนายน	2559	จ�านวน	1	คน

30.	 อบรม	“กิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด”	วันที่	24	มิถุนายน	2559	จ�านวน	2	คน

31.	 อบรม	“การออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน	วสท.	และกฎหมายอาคารประเภทควบคุมการใช้	(อ.6)”	 

	 วันที่	2	กรกฎาคม	2559	จ�านวน	2	คน

32.	 อบรม	“การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีของ	SKF”	วันที่	28	กรกฎาคม	2559	จ�านวน	2	คน

33.	 อบรม	“คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน”	วันที่	18-19	สิงหาคม	2559		 

	 จ�านวน	4	คน

34.	 อบรม	“เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม”	วันที่	16	สิงหาคม	2559	จ�านวน	1	คน

35.	 อบรม	“Modern	Manufacturing	Forum	2016”	วันที่	27	กันยายน	2559	จ�านวน	2	คน

36.	 อบรม	“วิธีการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	Pay	Day”	วันที่	7	ตุลาคม	2559	จ�านวน	4	คน

37.	 อบรม	“การพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ”	วันที่	7	ตุลาคม	2559	จ�านวน	1	คน

38.	 อบรม	“Myanmar	Investment	:	Strategies,	Challenges	and	Opportunities”	วันท่ี	19	ตลุาคม	2559	จ�านวน	1	คน

39.	 อบรม	“พื้นฐานเลขานุการบริษัท”	วันที่	17-19	ตุลาคม	2559	จ�านวน	1	คน

40.	 อบรม	“Company	Reporting	Program	(CRP)”	วันที่	28	ตุลาคม	2559	จ�านวน	1	คน

41.	 อบรม	“FAIFA	FORUM”	วันที่	10	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	2	คน

42.	 อบรม	“ชี้แจงแนวทางการจ้างงานคนพิการและการใช้สิทธิตามมาตรา	35”	วันที่	18	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	2	คน

43.	 อบรม	“คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน”	วันที่	24-25	พฤศจิกายน	 

	 2559	จ�านวน	2	คน

44.	 อบรม	“Company	secretary	program	(CSP)”	วันที่	17-18	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	1	คน

45.	 อบรม	“ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท”	วันที่	3,	24,	29,	30	พฤศจิกายน	2559	จ�านวน	1	คน

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

1.	 ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ

2.	 สร้างจิตส�านึกในการท�างานให้แก่พนักงาน

3.	 พัฒนาความรู้	ความสามารถให้กับพนักงาน

4.	 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

5.	 ค�านึงถึงค่าตอบแทน	สิทธิ	สวัสดิการของพนักงาน

6.	 ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท

7.	 มีมาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบ	กฎเกณฑ์ของบริษัทอย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม
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แนวทำงบริหำร

1. กำรช่วยเหลือสังคม
• ผลิตสินค้าท่ีดีเลิศ	บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต	เพื่อให้ได ้

	 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
• การคุ้มครองผู้บริโภค	บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของ 

	 ผูบ้รโิภค	อนัเกดิจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก	การด�าเนินธุรกิจของบริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก 

	 โดยมกีารผลกัดนันโยบายการรักษาสิง่แวดล้อมและป้องกันการท�าลายธรรมชาติ	การประหยัดพลงังาน	การรไีซเคิล 
	 ผลิตภัณฑ์	และการลดปริมาณขยะ	เป็นต้น

• การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม	บริษัทด�าเนินธุรกิจในท้องถ่ิน	โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ	 
	 และใกล้ชิดของคนในท้องถ่ินนั้น	ๆ 	ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม	จากการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม 
	 ดั่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น

• การสื่อสาร	บริษัทให้ความส�าคัญกับการสื่อสารท่ีดีกับสังคมทั่วไป	และมีความเพียรพยายามท่ีจะท�าให้ทุกคน 

	 ในสังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท

2. กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมยุติธรรม
• การแข่งขันด้วยความยุติธรรม	บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง	หรือทุจริตที่ส่งผลร้าย 

	 ต่อการแข่งขันของตลาด	และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท�าใด	ๆ 	ที่จะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลง 
	 สงสัยจากสังคม

• การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท	บริษัทจะไม่ด�าเนินธุรกิจใด	ๆ 	ที่ขัดต่อจริยธรรม
• การน�าเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง	บริษัทจะน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง	ทันต่อเหตุการณ์	อีกทั้งมีความ 

	 ซ่ือสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด	รวมทั้งไม่ท�าการโฆษณาใด	ๆ 	เกินความจริงซ่ึงอาจ 

	 ท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3. หลักกำรปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหำรกับพนักงำน
• พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์	ผู้บริหารมีความยุติธรรม	ไม่กระท�าการใด	ๆ 	ที่เป็นการไม่ยุติธรรมหรือ 

	 ผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ
• ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย	พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท	และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 

	 และถูกกฎหมาย

กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือท้ิงมาท�าประโยชน์	เช่น	การน�ากากสี	/	สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น	IPA	(Isopropyl	Alcohol)	 

เป็นตัวท�าละลายทั่วไป	ใช้ท�าความสะอาดหรืออื่น	ๆ
การน�าเศษสแคร็ป	ในขบวนการผลิตมารีไซเคิลเพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ ์

ใหม่แทนการขายเศษสแคร๊ปท่ีมีมูลค่าต�่า	การน�าสแคร๊ปที่เกิดในขบวนการเคลือบและขบวนการผลิตเส้นเทป	มารีไซเคิลเพื่อ 
น�ากลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกคร้ัง	การน�าเศษขอบริมฟิล์มมามัดกระสอบแทนเชือกฟาง	การเดินงาน	7	วันต่อสัปดาห์	โดยใช้ 
การสลับวันหยุดของพนักงาน	ของแผนกผลิตเส้นเทปที่เป็นเคร่ืองจักรที่ต้องเดินงานต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ	Setup 
ทุก	ๆ 	คร้ังในการเร่ิมเดินเคร่ืองใหม่ของวันเร่ิมต้นสัปดาห์	กรณีที่หยุดทุกวันอาทิตย์ในการท�างานแบบเดิม	การขายเครื่องจักร 
รุน่เก่าท่ีด้อยประสทิธิภาพออกไป	เพือ่ลดการใช้พลงังานทีม่ากเมือ่เทยีบกับ	Output	และลดของเสยีท่ีเกิดจากสภาพของเคร่ืองจกัร 
ที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน	ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาเป็นต้น

การรณรงค์การใช้กระดาษ	REUSE	การประหยัดไฟฟ้า	โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด	LED	ทั้งบริษัท	 
การก�าหนดเวลาปิด-เปิด	เคร่ืองปรับอากาศ	การประหยัดค่าเดินทางมีการประชุม	VDO	Conference	ระหว่างส�านักงานใหญ่	 

และสาขานครราชสีมา	การท�ากิจกรรม	5ส	สัญจร
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การก�กับดูแลกิจการ
นโยบายการก�กับดูแลกิจการ

บริษทัได้เลง็เห็นความส�าคญัของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร	(Good	Corporate	Governance)	เพือ่ให้บรษิทัมรีะบบ 

การบริหารจดัการท่ีมคีณุธรรม	โปร่งใสและตรวจสอบได้	สร้างประโยชน์สงูสดุของบริษทั	ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น	ผูล้งทุน	 

ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการก�าหนดทิศทาง	บริหารจัดการ	ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท	โดยยึดหลักการก�ากับ 

ดแูลกิจการท่ีดี	อกีทัง้ได้มกีารสือ่สารให้ผูบ้ริหาร	และพนกังานของบริษทั	ได้รับทราบและปฏบัิติหน้าทีใ่ห้สอดคล้องตามหลกัการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี	ตลอดจนค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและก�ากับดูแลเร่ืองส�าคัญเฉพาะเรื่อง 

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	4	คณะ	ได้แก่

1. คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหาร*	ประกอบด้วย

1)	 พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี	 ประธานกรรมการบริหาร

2)	 พลเอก	สมหมาย	วิชาวรณ์	 กรรมการบริหาร

3)	 พลโท	วิจัย	 จันทรานุตร	 กรรมการบริหาร

4)	 นายวัฒนา	 ยุกแผน	 กรรมการบริหาร

5)	 นางสาวอรยาพร	 กาญจนจารี	 กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

*	 ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการบริหาร	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2559

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารมหีน้าทีก่�าหนดนโยบาย	ทศิทาง	กลยุทธ์	แผนงาน	และหลกัในการด�าเนนิธรุกิจให้สอดคล้อง 

กับเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	ตรวจสอบ	ติดตามการด�าเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนธุรกิจท่ีก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ	่ 
เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	แล้วแต่กรณี	และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการเป็นคราวๆ

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	มจี�านวน	3	ท่าน	ซ่ึงเป็นกรรมการอสิระมคุีณสมบตัแิละหน้าทีใ่นลกัษณะเดียวกับที ่

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
โดยกรรมการตรวจสอบจ�านวน	1	ท่าน	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ 

งบการเงินได้	รวมทั้งการท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

1.	 นายณรงค์	 พหลเวชช์*	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	 พลเอก	เสงี่ยม	 สวางควัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ

3.	 นางจันทิรา	 ศรีม่วงพันธ์**	กรรมการตรวจสอบ
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หมายเหตุ

*	 นายณรงค์	พหลเวชช์	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ ์	โดยมีผลต้ังแต ่

	 วันที่	8	กรกฎาคม	2559

**	 นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ ์	โดยมีผลตั้งแต่ 

	 วันที่	8	กรกฎาคม	2559

กรรมการตรวจสอบล�าดับที่	3	เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	กรรมการตรวจสอบ 

มีการประชุมสม�่าเสมอ	ในปี	2559	มีการประชุมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

1)	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2)	 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 

	 ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล	และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบ 

	 ในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบ 

	 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	

3)	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 

	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4)	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 

	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว	รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย 

	 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5)	 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

	 และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

6)	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซ่ึงรายงานดังกล่าว 

	 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์	และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	 

	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับจากการปฏบัิติหน้าทีต่ามกฎบัตร	(Charter)	

• รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ 

	 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

• กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับ 

การแต่งตัง้ใหม่อกีก็ได้	ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษทั 

แต่งต้ังบคุคลทีม่คุีณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด	 

โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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3. คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมการสรรหาได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษทัให้ด�าเนนิการพจิารณาสรรหาบุคลากร	เมือ่มกีารสรรหากรรมการบริษทั 

และ/หรือผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา	ประกอบด้วย

1.	 พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี	 ประธานกรรมการสรรหา

2.	 พลเอก	นฤนาท	 กัมปนาทแสนยากร	 กรรมการสรรหา

3.	 นายชาญวิทย์	 นาคบุรี	 กรรมการสรรหา

ในปี	2559	คณะกรรมการสรรหามกีารประชุมท้ังสิน้	2	ครัง้	และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั	และได้มกีารยกเลกิคณะกรรมการ 

สรรหา	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	1	พฤษภาคม	2559	ต่อมาได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2559	 

ประกอบด้วย

1.	 พลต�ารวจเอก	สมชาย	 วาณิชเสนี	 ประธานกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

2.	 นายนิพิฐ	 อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	 กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

3.	 นายชาญวิทย์	 นาคบุรี	 กรรมการสรรหาเฉพาะกิจ

ในปี	2559	คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจ	มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมการสรรหาเฉพาะกิจมีหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

และ/หรือผูบ้ริหารระดับสงู	โดยพจิารณาจากคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และประวัตกิารท�างานท่ีดี	มวีสิยัทศัน์	 

คุณธรรม	จริยธรรม	การอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัท	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้ว	แต่กรณี

4. คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	และก�าหนดให้ 

แต่งต้ังประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอสิระและมคุีณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	ต้องสามารถอทุศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบัิติงานของคณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

1.	 พลเอก	นิพัฒน์	 บุณยรัตพันธุ์	 ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.	 พลเอก	เสงี่ยม	 สวางควัฒน์	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3.	 นายนิพิฐ	 อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ในปี	2559	คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น	1	คร้ัง	และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	และได้มีการ 

ยกเลิกคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2559

• ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

1)	 พจิารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการชุดย่อย	และผูบ้รหิารระดบัสงู	ได้แก่	เงินเดือน	บ�าเหนจ็	 

	 โบนัส	สวัสดิการ	ค่าเบ้ียประชุม	และผลประโยชน์ตอบแทน	และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	ท้ังที่เป็นตัวเงิน 

	 และมิใช่ตัวเงิน

2)	 จดัท�าหลกัเกณฑ์	และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั	และผูบ้รหิารระดับสงู	เพือ่เสนอ 

	 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	และ/หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	อนุมัติตามแต่กรณี

3)	 ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	และผู้บริหารระดับสูงในที่	ประชุมผู้ถือหุ้น

4)	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ 

	 ผู้บริหารระดับสูง
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กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/

จ�านวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการ 

บริหาร

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ก�าหนด 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

สรรหา

คณะกรรมการ

สรรหา 

เฉพาะกิจ

พลเอก	ชัยณรงค์	หนุนภักดี 2/2 - - 1/1 -
พลเอก	สมหมาย	วิชาวรณ์ 2/2 - - - -
พลโท	วิจัย	จันทรานุตร 1/2 - - - -
นายวัฒนา	ยุกแผน 1/2 - - - -
นางสาวอรยาพร	กาญจนจารี 0/2 - - - -
พลเอก	นิพัฒน์	บุณยรัตพันธุ์ - - 1/1 - -
พลลต�ารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี 2/2 - - - 4/4
นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา - - 1/1 - 4/4
นายชาญวิทย์	นาคบุรี - - - 1/1 3/4
นางสาวกรรณิการ์	เอกเผ่าพันธุ์* - 2/3 - - -
พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์ - 6/6 1/1 - -
นายณรงค์	พหลเวชช์ - 6/6	 - - -
นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์** - 3/3 - - -
พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร - - - 1/1 -

หมายเหตุ

*	 นางสาวกรรณกิาร์	เอกเผ่าพนัธ์ุ	ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	เมือ่วันที	่1	มถุินายน	2559

**	 นางจนัทริา	ศรีม่วงพนัธ์	เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	แทนนางสาวกรรณกิาร์	เอกเผ่าพนัธ์	ต้ังแต่วันที	่8	กรกฎาคม	2559

การสำรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสำูงสำุด

1. กรรมกำรอิสระ (Independent Director)
กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร	และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�าและไม่เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท	ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
กล่าวคือ	จะต้องเป็นบุคคลท่ีถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นในบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลท่ีอาจ 
มีความขัดแย้ง	และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น 
ผูบ้รหิารหรอื	ผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทั	หรือบริษทัย่อยในลกัษณะท่ีกฎหมายก�าหนด	เช่น	การเป็นลกูจ้าง	หรือการเป็นญาติสนทิ 
และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ในลักษณะที่อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

กรรมการอิสระเป็นกลไกส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	โดยควร 
มีจ�านวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจการตัดสินใจของกรรมการท้ังคณะ	ซ่ึงส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้ 
สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ	และมีไม่ต�่ากว่า	3	คน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทมีกรรมการอิสระ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	4	ท่าน	คือ
1.	 พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร
2.	 พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์
3.	 นางจันทิรา	ศรีม่วงพันธ์	

4.	 นายณรงค์	พหลเวชช์

2. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�าเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู ้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณาแต่งต้ังโดยผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
คณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรอืด้วยวิธกีารอืน่ก็ได้	ตามแต่ทีป่ระชมุจะเห็นสมควร	โดยในการลงมติแต่ละครัง้	ผูถื้อหุ้น 
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จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้	และการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก	หากมีคะแนน 
เสียงเท่ากัน	ให้ผู้เป็นประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด	 ส�าหรับกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น	นอกจาก 
ถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 
ที่ยังอยู่ของกรรมการท่ีตนแทน	มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวน 
กรรมการที่ยังเหลืออยู่	ทั้งนี้	กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

การก�กับดูแลการด�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ	12.01	ณ	วันท่ี	31	ธนัวาคม	2559	ซ่ึงยังคงถือว่า 

เป็นบริษัทร่วมถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต�่ากว่าร้อยละ	20	แล้วก็ตาม	เนื่องจากมีกรรมการส่วนมากเป็นชุดเดียวกันกับบริษัท	 
นวนครฯ	โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท	นวนครฯ	โดยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ	“รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ	ผู ้บริหาร	ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 
และเลขานุการบริษัท”

บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน	มีส่วนในการควบคุมและก�าหนดนโยบาย 

ของบริษัท	จากการลงทุนในบริษัท	นวนครฯ	นั้น	บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจ�าปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีกลไกในการป้องกันการน�าข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	ดังนี้
1.	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของบรษิทั	จะต้องรักษาความลบั	และ/หรือ	ข้อมลูภายในของบรษิทั	โดยบริษทั	 

	 มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องไม่ว่า	โดยทางตรง 
	 หรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2.	 บริษัทได้จ�ากัดจ�านวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน	โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน	ของบริษัทก่อนจะเผยแพร ่
	 สู่สาธารณชน	

3.	 บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	 
	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก	ทรัพย์ต่อส�านักงาน 
	 คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 
	 พ.ศ.2535	รวมท้ังข้อก�าหนดห้ามคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	รวมทั้งบุคคลใดๆ	ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระท�าการใดๆ	 
	 อันขัดต่อมาตรา	241	ของพระราชบัญญัติฯ	อีกด้วย

4.	 กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลท่ีมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 

	 ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	หรือสารสนเทศที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนของผู้สำอบบัญชี
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (audit fee)

ส�าหรบัปี	2559	ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นมมีติอนมุติัให้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบรษิทั	สอบบัญชีธรรมนติิ	จ�ากัด	ประกอบด้วย	 
นายพรีะเดช	พงษ์เสถียรศกัด์ิ	ทะเบียนเลขที	่4752	หรือนางสาววันนสิา	งามบัวทอง	ทะเบียนเลขที	่6838	หรือ	นายธนะวุฒ	ิพบูิลย์สวัสด์ิ	 
ทะเบียนเลขที่	6699	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นท่ี	ก.ล.ต.	ให้ความเห็นชอบซ่ึงบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ	ก�าหนด 
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	1,080,000	บาท	ซ่ึงผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม	และค่าตอบแทน 

ในการสอบบัญชีเท่ากับปี	2558

2. ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee)

-	ไม่มี	-
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การปฏิบัติตามหลักการก�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส	ความรับผิดชอบ 

ตามหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารเพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น	ผูล้งทนุและผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย	จงึได้ก�าหนดนโยบาย 

สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยจะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	และ 

ไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท	โดยผ่านวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการให้ปฏิบัติ 

หน้าที่แทนตน	และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยเหตุนี้	บริษัทจึงจัดการประชุมผู ้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	โดย 

ไม่ต้ังข้อจ�ากัดหรือกระท�า	การท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	บริษัทได้ด�าเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสาร 

ข้อมูลของบริษัท	อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา	มีสิทธิมอบฉันทะ	ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนมีสิทธิ 

ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุม	ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	ได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุน 

ผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม	โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด	โดยเช่ือว่าสิ่งที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและ 

มั่นใจลงทุนกับบริษัท	คือ	การมีนโยบายหรือการด�าเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรม 

และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดบริษัทได้ด�าเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

• สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร	หรือ	เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

• สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ	ทันเวลา	ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ	 

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท	ทั้งในด้านความถูกต้อง	 

	 ชัดเจน	ครบถ้วน	เพียงพอ	เป็นปัจจุบัน	ทันเวลา	โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเชิงบวก 

	 และเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกคน	ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไป 

	 ตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	การเปิดเผยสารสนเทศท่ีส�าคัญให้ทราบทันที	การเผยแพร่สารสนเทศ 

	 ต่อประชาชนโดยท่ัวถึง	การช้ีแจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง	ๆ 	ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซ้ือขาย 

	 หลกัทรัพย์	ไม่ท�าการเปิดเผยข้อมลูในเชิงส่งเสรมิโดยไม่มสีาเหตุอนัควร	เป็นต้น	ทัง้นีบ้รษิทัได้ก�าหนดผูร้บัผดิชอบ 

	 การเปิดเผยข้อมูลในด้านต่าง	ๆ 	ไว้ชัดเจน	ดังนี้

-	 กรรมการผู้จัดการ	เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

-	 เลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	เป็นผู้รับผิดชอบจัดท�าเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ 

	 อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	การจัดท�ารายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	การจัดท�า 

	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รวมทั้งเป็นผู้ประสานงาน	(Contact	Person)	กับ	ตลท.	 

	 และ	ก.ล.ต.	ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท	ได้ที่	นางสาวชนิสรา	ยิ่งนอก	เลขานุการบริษัท	 

	 ได้ที่เบอร์โทรศัพท์	02-271-4213	หรือที่	chanitsara@nep.co.th

-	 ฝ่ายบัญชีและการเงิน	เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�าเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน	และค�าอธิบาย 

	 และการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบริหาร	บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของ 

	 บริษัทผ่านทางเว็บไซต์	(www.nep.co.th)	เพื่อเป็นช่องทางและอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

	 ของบริษัท	รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้สนใจทั่วไป	และสาธารณชน
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• สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น	การเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้น	บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์ 

	 รบัฝากหลกัทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)	เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษิทั	ท�าหน้าทีร่บัฝากหลกัทรพัย์ 

	 ของบริษัท	จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู ้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	และเป็นผู ้ให้บริการแก่ผู ้ถือหุ้นที่ถือ 

	 หลักทรัพย์ของบริษัท	เช่น	การออกใบหลักทรัพย์	ฝากใบหลักทรัพย์	ถอนใบหลักทรัพย์	โอนและรับโอนหลักทรัพย์	 

	 และการจ่ายสทิธปิระโยชน์ต่างๆ	ให้แก่ผูถื้อหุ้น	ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อกับ	TSD	ได้โดยตรงที	่TSD	Call	Center	 

	 02-009-9000	และปัจจุบัน	TSD	ได้เปิดบริการ	Investor	Portal	เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเตอร์เน็ต	 

	 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ที่	http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทให้ความส�าคัญกับการจัดประชุม 

	 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นอย่างมาก	และส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน	เพื่อให ้

	 ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ	ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองส�าคัญและได้รับรู้ผลการด�าเนินงาน	 

	 การปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้ก�าหนดไว้	อีกท้ัง	ยังถือว่าการจัดประชุม	ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ	AGM	Checklist	ที่จัดท�าข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม 

	 ผูล้งทุนไทย	สมาคมบรษิทัจดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ซ่ึงด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ 

	 ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทและในสิทธ ิ

	 ของผู ้ถือหุ ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	อาทิ	การแก้ไขข้อบังคับ 

	 และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท	การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ	และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

• ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทมีก�าไร	และไม่มียอดขาดทุนสะสม	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก�าไร 

	 จากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล

1.2 กำรประชุมผู้ถือหุ้น

1) กำรก�ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั	จดัให้มกีารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ�าปี	ปีละ	1	ครัง้ภายใน	4	เดือน	นบัแต่ 

วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบรษิทั	และในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องเสนอวาระพเิศษ	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น	 

หรอืเก่ียวข้องกับเง่ือนไขกฎเกณฑ์	ทีต้่องได้รับการพจิารณาและอนมุติัจากผูถื้อหุ้นบริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณไีป

ในปี	2559	บรษิทัได้จดัการประชมุผูถื้อหุ้น	จ�านวน	2	ครัง้	เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2559	เมือ่วันศกุร์ที	่ 

8	เมษายน	2559	และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น	ครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันศุกร์ที	่2	กันยายน	2559	ณ	ห้องอโนมา	3	ช้ัน	3	โรงแรม 

อโนมา	ถนนราชด�าริ	กรุงเทพฯ	โดยสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก	 

อกีทัง้เส้นทางระบบการขนส่งสะดวก	เดนิทางไปมาสะดวกทัง้รถสาธารณะและรถไฟฟ้า	ทัง้นี	้บริษทัค�านงึถึงความสะดวกของผูถื้อหุ้น 

ในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย	อีกท้ังได้จัดเครื่องอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 

การประชุมอย่างครบถ้วน	เช่น	ระบบคอมพิวเตอร์	เครื่องถ่ายเอกสาร	เครื่องโสตทัศนูปกรณ์	เครื่องขยายเสียง	ระบบ	Barcode	 

ที่ใช้ในการลงทะเบียนส�าหรับเข้าประชุมและนับการลงคะแนนเสียงโดยใช้บริการของการจัดการประชุมของบริษัท	อินเวนท์เทค	 

ซิสเท็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ท�าให้การนับคะแนนเสียงมีความถูกต้องแม่นย�า	สะดวก	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ตลอดเวลา	และจัดให้มีผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวก 

และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
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2) กำรส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบรษิทั	มนีโนบายส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	โดยการได้รบัข้อมลูข่าวและมเีวลา 

ศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ	และเหมาะสม	บริษัทได้แจ้งก�าหนดวันประชุม	เวลา	และสถานที่ประชุม	และระเบียบวาระ 

การประชุมอย่างชัดเจน	พร้อมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง	มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน 

มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อที่ประชุมให้กับผู ้ ถือหุ ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในวันเดียวกันกับท่ีคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559 

และวิสามัญผู้ถือหุ้น	 คร้ังท่ี	1/2559	รวมท้ังได้มีการลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน	3	วันและไม่น้อยกว่า	3	วัน 

ก่อนวันประชุมตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสะดวกในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ในกรณีมีข้อสงสัย

บรษิทัได้มกีารจดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อหุ้น	ซ่ึงได้ระบรุายละเอยีดวัน	เวลา	สถานทีพ่ร้อมแผนท่ีแสดงสถานที่ 

ประชุม	ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมในแต่ละวาระ	ซ่ึงได้ระบุรายละเอยีดความเป็นมาของเรือ่งนัน้ๆ 

อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ	ท้ังนี้	ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา 

แล้วแต่กรณี	โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา 

ตัดสินใจลงมติในแต่ละเร่ือง	ในปี	2559	บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	เพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	14	วัน	 

ก่อนการประชุม	และได้น�ารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระข้ึนเผยแพร ่

ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ	(www.nep.co.th)	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	30	วัน	เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นมเีวลาศึกษาและท�าความเข้าใจเก่ียวกับ 

เรื่องส�าคัญอย่างเพียงพอ	พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถาม	รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย 

โดยเอกสารที่น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม	ประกอบไปด้วย	อาทิเช่น

1)	 แบบฟอร์มการลงทะเบียนซ่ึงติด	Barcode	ของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว 

	 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2)	 รายงานการประชุมครั้งก่อนท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง	ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ	 

	 อย่างครบถ้วน	ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนคณะกรรมการบริษัท	รายช่ือและต�าแหน่งของคณะกรรมการ 

	 ท่ีเข้าร่วมประชุม	รายช่ือผู ้บริหารที่เข ้าร่วมประชุม	จ�านวนผู ้ถือหุ ้นทั้งหมด	จ�านวนผู ้ถือหุ ้นที่มา 

	 ประชุมด้วยตนเอง	จ�านวนผู ้ถือหุ ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมมีการบันทึกการแจ้งวิธีการ 

	 ลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนน 

	 ในแต่ละวาระการประชุมมีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงาน 

	 การประชุม	โดยมีการบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่าเห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	 

	 หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าใดในแต่ละวาระมีการบันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบของผู ้ถือหุ ้น 

	 ซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

3)	 รายงานประจ�าปี	ซ่ึงมีข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท	การด�าเนินธุรกิจ	ผลการ 

	 ด�าเนินงานของบริษัท	 ในรอบปีท่ีผ ่านมา	รวมทั้งงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 

	 และรายงานของผู้สอบบัญชี	ซ่ึงจัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน	และจัดส่งในรูปเล่มเอกสาร 

	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

4)	 ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

5)	 หนังสือมอบฉันทะ	ตามแบบท่ีก�าหนด	พร้อมรายช่ือและประวัติกรรมการอิสระที่เสนอช่ือให้เป็น	 

	 ผู้รับมอบฉันทะ

6)	 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7)	 นิยามกรรมการอิสระ

8)	 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู ้เข ้าร ่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร ่วมประชุม	 

	 วิธีการมอบฉันทะ

9)	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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10)	 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง

11)	 รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา	โดยบริษัทได้มอบหมายให้	บริษัท	ศูนย์รับฝาก 

	 หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท	เป็นผู ้ด�าเนินการจัดส่ง 

	 เอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้น	ตามข้อกฎหมายท่ีให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	14	วันก่อนการประชุม

3) กำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ 

ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้	หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัท	ที่บริษัทได้แนบประวัติ 

กรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม	เป็นผู้รับมอบฉันทะ	โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถ 

ก�าหนดทศิทางการลงคะแนนได้	ตามรายละเอยีดวิธีการมอบฉนัทะทีบ่ริษทัจดัส่งให้พร้อมกับหนงัสอืหนงัสอืนดัประชุม	หรอืผูถื้อหุ้น 

สามารถ	ดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิทั	www.nep.co.th	เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น

4) กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรลงทะเบียน

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	2	ช่ัวโมงก่อนการประชุม	และจัดอากรแสตมป์ไว้บริการ 

แก่ผูถื้อหุ้นโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	รวมทัง้ได้น�าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบยีน	และจดัเตรียมใบลงคะแนน	เพือ่เป็นการอ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	โดยผู้ถือหุ้นท่ีเดินทางมาภายหลังจากการเร่ิมประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม	โดยไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ใน 

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระ 

หรือเฉพาะวาระที่ต้องการลงคะแนนก็ได้	ส�าหรับการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนั้น	 

บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว	ซ่ึงจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการ 

ตรวจสอบเอกสารคอยอ�านวยความสะดวกให้	ซ่ึงจะไม่ยุง่ยากซับซ้อนแต่อย่างใด	และมกีารจดัเลีย้งอาหารรบัรองแก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน

5) ระหว่ำงกำรประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559	และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559	ประธานกรรมการ 

ซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวแนะน�าคณะกรรมการบรษิทั	คณะอนกุรรมการทุกคณะ	ฝ่ายบรหิาร	ผูส้อบบัญชี	และท่ีปรกึษากฎหมาย 

ที่เข้าร่วมประชุม	(ท้ังรายช่ือและต�าแหน่งอย่างละเอียด)	โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบองค์ประชุม	 

และแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ	เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติ 

ส�าหรับการจัดการประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยช้ีแจงรายละเอียดว่า	 

ในการลงคะแนนเสยีง	ผูถื้อหุ้นคนหนึง่จะมคีะแนนเสยีงเท่ากับ	1	หุ้นต่อ	1	เสยีง	ก่อนลงมตแิต่ละวาระจะท�าการถามและนบัคะแนนเสยีง 

เฉพาะผูถื้อหุ้นทีป่ระสงค์ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงเท่านัน้	บรษิทัจดัให้มบัีตรลงคะแนนในทุกเร่ืองทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม	 

ซ่ึงผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุคนจะได้รับเมือ่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม	และใช้วิธกีารออกเสยีงท่ีไม่ยุ่งยากโดยการยกมอืหากไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง	เพื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน	โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ	barcode	ช่วยในการ 

นับคะแนนเสียง	และจะน�าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากเสียงท้ังหมดที่เข้าประชุม	ส่วนที่เหลือ 

จะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ	และหากไม่มท่ีานใดออกเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีง	ให้ถือว่าวาระนัน้ทีป่ระชุม 

มีมติเป็นเอกฉันท์	หลังจากนั้นจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ	ทั้งนี้	บริษัทได้เชิญ 

ทีป่รกึษากฎหมายจากส�านกังานกฎหมายเทพ	และผูส้อบบัญชีจาก	บรษิทั	ส�านกังานสอบบญัชี	ธรรมนติิ	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุมด้วย 

เพื่อเป็นคนกลางในการท�าหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	ถูกต้องตามข้อก�าหนดและระเบียบของบริษัท
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บริษัทได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับท่ีก�าหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับ 

ผูถื้อหุ้น	ด้วยการให้ข้อมลูทีถู่กต้อง	ชัดเจน	และครบถ้วน	ในแต่ละวาระมกีารลงมตขิองทีป่ระชุม	บรษิทัได้จดัให้มกีารลงคะแนนเสยีง 

และบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ว่าเห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	หรืองดออกเสียง	เป็นจ�านวนเท่าใด	 อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได ้

หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ	ทั้งนี้ 

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมอย่างละเอียด	เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบ 

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัท	 www.nep.co.th	 

เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

6) หลังกำรประชุม

บรษิทัได้แจ้งและเปิดเผยมติทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2559	และมตทิีป่ระชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น	ครัง้ท่ี	1/2559	 

โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในช่วงเย็นวันประชุม 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	(วันท่ี	8	เมษายน	2559	และวันท่ี	2	กันยายน	2559)	และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติใน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนพร้อมสัดส่วนคะแนนอย่างละเอียดทั้ง	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	“งดออกเสียง”	 

ในแต่ละวาระ	รวมท้ัง	น�าส่งรายงานการประชุม	ซ่ึงได้บันทึกรายละเอยีดพร้อมข้อซักถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอยีดให้กับ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วัน	และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอยีดไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัท

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายซ่ึงรวมถึงผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน 

และเป็นธรรมโดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อายุ	เช้ือชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	ความเช่ือ	ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง	 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท

ทั้งนี้	บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

2.1	 บริษัทก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมฯ	เป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นถืออยู่	โดยก�าหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ 

	 เท่ากับหนึ่งเสียง

2.2	 บริษัทส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัท	ได้อย่างเต็มที่	โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ใน 

	 เว็บไซต์ของบริษัท	www.nep.co.th	ซ่ึงวาระการประชุมจะช่วยให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง		 

	 เพียงพอ	และทันเวลา	

2.3	 ในกรณีท่ีมีการรายการท่ีเก่ียวโยงท่ีเข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู ้ ถือหุ ้นตามข้อก�าหนด 

	 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก่อนการท�ารายการ	บริษัทจะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการ		 

	 ข้อมลูเก่ียวกับช่ือและความสมัพนัธ์ของบุคคลทีเ่ก่ียวโยง	นโยบายการก�าหนดราคาและมลูค่าของรายการ	รวมท้ังความเห็น 

	 ของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน	และจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีว่า	 

	 รายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม	ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุกิจการค้า	(Fair	and	at	arms’	length)

2.4	 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี	ประธานฯ	จะด�าเนนิการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม	และไม่มกีารเพิม่วาระ 

	 การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.5	 บรษิทัได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	โดยการส่งมอบแบบมอบฉนัทะ	ทัง้แบบ	 

	 ก.	และแบบ	ข.	ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.6	 ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุ้น	บรษิทัได้มกีารระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลกัฐานรวมท้ังค�าแนะน�าข้ันตอนในการมอบฉนัทะ 

	 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วม 

	 ประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
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2.7	 การเลอืกตัง้กรรมการ	บรษิทัก�าหนดให้ผูถื้อหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ท้ังหมดเลอืกต้ังบุคคลคนเดียวหรอืหลายคน 

	 เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซ่ึงได้รับ 
	 คะแนนเสียงสูงตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.8	 บรษิทัได้จดัท�าบัตรลงคะแนนเสยีง	ส�าหรบัให้ผูถื้อหุ้นใช้ในการออกเสยีงแต่ละวาระ	โดยเฉพาะในกรณทีีผู่ถื้อหุ้นต้องการ 

	 ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง	โดยใช้ระบบ 

	 คอมพิวเตอร์และระบบ	barcode	รวมท้ังจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	และเปิดเผยใน 

	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.9	 บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	โดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ 

	 และผูบ้รหิาร	ซ่ึงหมายถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์บรษิทั	จะต้องแจ้ง 

	 ให้เจ้าหน้าท่ีส�านกัเลขานกุารบรษิทัทราบทันท	ีเพือ่จะได้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ดงักล่าวต่อส�านกังาน 

	 คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	ภายใน	3	วันท�าการนบัจากวันท่ีซ้ือ	ขาย	โอน	หรือรบัโอน	รวมทัง้ห้าม 

	 มิให้กรรมการผู้บริหาร	หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง	 

	 ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องและมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการ	 

	 เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในบริษัท	ไปใช้ในทางมิชอบ

2.10	บริษัทได้น�าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน	โดยเผยแพร่ 

	 เมือ่วันที	่9	มนีาคม	2558	(ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น	ประจ�าปี	2559)	และวันที	่1	สงิหาคม	2559	(ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น	 

	 ครัง้ท่ี	1/2559)	รวมทัง้ได้มกีารลงโฆษณาเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในหนงัสอืพมิพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	3	วันก่อนการประชุม	 

	 เป็นระยะเวลา	3	วันติดต่อกัน

2.11	บรษิทัได้มกีารส่งหนงัสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาองักฤษให้กับผูถื้อหุ้นต่างชาติ	เพือ่เป็นการ 

	 อ�านวยความสะดวก	โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12	บริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นอย่างน้อย	 

	 1	วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี	2559	บริษัทได้ดูแลและค�านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท	 

ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงท่ีท�าร่วมกัน	โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี 

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนี้

3.1	 ผู ้ถือหุ้น	:	บริษัทมุ ่งมั่นด�าเนินธุรกิจให้มีความเติบโต	มีผลก�าไรและสร้างความมั่งค่ังตอบแทนแก่ผู ้ถือหุ้นในรูป 

	 ราคาหุ้นและเงินปันผล	มกีารด�าเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	และเช่ือถือได้ต่อผูถื้อหุ้น	โดยค�านงึถึงการเจริญเตบิโต 

	 และเพิม่มลูค่าให้กับผูถื้อหุ้นในระยะยาวด้วย	ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเนือ่ง	โดยมรีายละเอยีดปรากฏในหัวข้อ	“สทิธขิอง 

	 ผู้ถือหุ้น	และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3.2	 พนกังาน	:	บรษิทัตระหนกัดีว่า	พนกังานเป็นทรพัย์สนิทีม่ค่ีาขององค์กร	จงึได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุง่มัน่ในการ 

	 ท�างานของพนกังาน	โดยการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	การมสีวัสดกิารท่ีดี	การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

	 ของพนักงาน	กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน	กิจกรรม	BIG	Cleaning	Day	นอกจากนี้บริษัทยังให ้

	 ความส�าคัญอย่างมากกับเร่ืองความปลอดภัยในการท�างานและชีวอนามัยรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 

	 และ	คณะกรรมการได้ให้มีกองทุนส�ารองส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน	

3.3	 การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า	:	บริษัทให้ความส�าคัญของการรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า 

	 และปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก	เพื่อน�าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย	 

	 “คุณภาพ	ตรงเวลา	ราคายุติธรรม”
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บริษัทเน้นการให้ความส�าคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า	โดยบริษัทและพนักงานทุกคน 

จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับใดๆ	ของลูกค้าต่อสาธารณะ	การประชุม	การสื่อสารกับบุคคลใดๆ	กล่าวคือพนักงาน 

จะไม่น�าข้อมูล	เอกสาร	หรือสิ่งอื่นใด	ของลูกค้า	ไปแจกจ่าย	หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก	หรือให้แก่บุคคลอื่น 

ในบรษิทัทีไ่ม่มหีน้าทีต้่องรู้ข้อมลูดังกล่าว	ยกเว้นเป็นการเปิดเผยทีถู่กต้องตามท่ีได้รบัอนญุาตจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

แล้วเพือ่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าเอง	เช่นการให้ค�าปรึกษาหรอืพฒันาธรุกิจของลกูค้า	โดยพนกังานจะด�าเนนิการตามวิธกีาร 

ที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล	เอกสาร	หรือสิ่งอื่นใด	ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง	ขโมย	และใช ้

ผิดวัตถุประสงค์

รวมถึงการมุง่เน้นเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	อาท	ิเรือ่งการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ	เพือ่น�าเสนอ	รวมถึงการ 

ปรับปรุงสินค้า	การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว	โดยมีหน่วยงาน	CRM	ท�าหน้าท่ีเฉพาะ 

ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	อีกท้ังบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ	 

เพือ่ให้ลูกค้ามั่นใจในคณุภาพของสนิค้าและการบรกิาร	โดยได้รบัรองการบรหิารตามมาตรฐานระบบ	ISO	9001	:	2008	 

และการผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน	GMP	และคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน	มอก.	729-2553	ซ่ึงบริษัทยังคง 

มุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

3.4	 การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง	:	บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลก�าไร 

	 เท่านั้น	แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม	โดยประพฤติปฏิบัติต่อคู ่แข่งทางการค้า	 

	 ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรมไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 

	 ด้วยวิธีท่ีฉ้อฉล	ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ	รวมถึงไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายช่ือเสียง 

	 ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสือ่มเสยี	โดยปราศจากซ่ึงข้อมลูอนัอาจกล่าวอ้างได้	บริษทัฯ	ให้ความส�าคัญ 

	 เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	หรือคู่แข่งทางการค้า

3.5	 การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู ่ค้า	:	บริษัทค�านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตย์ในการด�าเนิน 

	 ธุรกิจและผลประโยชน์ร ่วมกันกับคู ่ค ้าโดยไม่เรียกร้อง	ไม่รับ	ไม่จ ่ายผลประโยชน์ใดๆ	ทางการค้ากับคู ่ค ้า	 

	 ปฏิบัติตามสัญญา	ข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ	ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	เก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่ค้า 

	 อย่างสม�่าเสมอ	และไม่น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง	และ/หรือ	ผู้ท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ	เว้นแต ่

	 ได้รับความยินยอมจากคู ่ค้า	รวมถึงมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ้างของบริษัทฯ	ระเบียบและ 

	 หลักเกณฑ์เพื่อให้การด�าเนินการด้านการจัดซ้ือ/จัดจ้าง	เป็นไปอย่างมีระบบ	มีประสิทธิภาพ	และเป็นไปตาม 

	 หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว	บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณ 

และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า	ดังนี้

-	 สินค้าและบริการโดยค�านึงถึงความต้องการและความคุ้มค่าทั้งคุณภาพ	ราคา	จ�านวน	เวลา	การให้บริการ	 

	 ความรวดเร็ว	และโปร่งใส	ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียม	ถูกต้อง	ชัดเจน	ครบถ้วน	และไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า 

	 สร้างการแข่งขันทีเ่ป็นธรรมระหว่างคูค้่า	กระบวนการจดัหาทีม่รีะบบและวิธกีารเป็นไปตามระเบียบ	นโยบายและ 

	 หลักเกณฑ์ที่มีการควบคุมที่รัดกุม	สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

-	 ก�าหนดเง่ือนไขการค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม	รวมทั้งไม่ค้าก�าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบ 

	 กับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน

-	 จัดให้มีเกณฑ์ในการข้ึนทะเบียนคู่ค้าในการจัดหาพัสดุและบริการของบริษัทฯ	เพื่อให้ได้คู ่ค้าท่ีมีคุณภาพ	 

	 และมีการประเมินคุณภาพและผลการท�างานคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ

-	 มุ่งเน้นการปฏิบัติและการด�าเนินการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ไม่ว่า 

	 โดยทางตรงหรือทางอ้อม	และมุง่มัน่ทีจ่ะป้องกันและขจดัการกระท�าทีส่่อไปในทางทจุรติ	รวมถึงการจดัให้มกีารลงนาม 

	 ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่นร่วมกันกับคู่ค้า
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ท้ังนี้	บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมด�าเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย	ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรรณธุรกิจ	โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และต่อต้าน 

การทุจริตทุกรูปแบบ	รวมถึง	การแข่งขันที่เป็นธรรม	การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย	การเคารพสิทธิมนุษยชนและ 

การยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า	การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน	ส่งเสริมและสนับสนุนการ 

จัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สนับสนุนนโยบายด้าน	CSR	ตลอดจนให้ความ 

ส�าคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3.6	 การปฏบัิติทีเ่ป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจ้าหนี	้:	บรษิทัปฏบัิตติามสญัญา	ข้อตกลง	และเง่ือนไขทีม่ต่ีอเจ้าหนี	้โดยค�านงึถึง 

	 ความเสมอภาคของทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องด้วยความซ่ือสตัย์	ถูกต้อง	ในการด�าเนนิธรุกิจ	เพือ่สร้างความเช่ือถือและเป็นธรรม 

	 ให้กับเจ้าหนี้	ทั้งยังมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน	ให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข	หรือ	มีเหตุที่ท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้	ต้องรีบแจ้ง	และ	เจรจากับเจ้าหนี	้ 

เป็นการล่วงหน้า	เพือ่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข	และ	ป้องกันไม่ให้เกิดความเสยีหาย	โดยใช้หลกัความสมเหตุสมผล	ทัง้ในแง่ 

ของการช�าระคืนเงินต้น	และ	ดอกเบีย้	การดแูลหลกัทรพัย์ค�า้ประกัน	รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึน	รวมถึง 

การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3.7	 นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	:	บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทาง 

	 ในการแจ้งเบาะแส	ร้องเรียน	เสนอความคิดเห็น	ในกรณทีีม่ผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจากการด�าเนนิธุรกิจของบริษทั	 

	 หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัท	รวมทั้งการกระท�าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรม 

	 ที่อาจส่อถึงการทุจริต	โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 

	 เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กับผูแ้จ้งเบาะแสและบคุคลทีใ่ห้ความร่วมมอืกับบริษทั	โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบใุห้ชัดเจน 

	 ว่าเป็นเอกสารลับ	ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.	 จดหมาย	ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการผูจ้ดัการ	หรอืผูบ้งัคับบัญชา	หรอื	เลขานกุารบริษทั

บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	

41	ถนนพหลโยธิน	ซอยพหลโยธิน	5	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

กรุงเทพมหานคร	10400

2.	 โทรสาร	ถึงผู้บังคับบัญชา	หรือ	เลขานุการบริษัท	(หมายเลข	0-2279-6717)

3.	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ถึงผู้บังคับบัญชา	หรือ	เลขานุการบริษัท	chanitsara@nep.co.th

4.	 กล่องรับเรื่องภายในบริษัท	หรือส�านักงานสาขาของบริษัท

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว	บริษัทจะด�าเนินการตามข้ันตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท	โดยบริษัท 

มมีาตรการในการให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสและผูท้ีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน	ลกัษณะงาน	 

สถานที่ท�างาน	พักงาน	ข่มขู่	เลิกจ้าง	หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น	รวมถึง 

ข้อมูลเก่ียวกับการร้องเรียน	จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ	ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เก่ียวข้อง	เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผย 

ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

บุคคลใดๆ	ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน	หรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนตามระเบียบนี้	จะต้อง 

ปกป้องข้อมูลเร่ืองการร้องเรียน	ให้เป็นความลับ	และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ 

ความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน	แหล่งท่ีมาของข้อมูล	หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง	เว้นแต่	กรณีที่มีความจ�าเป็นในข้ันตอน 

การด�าเนินการตามระเบียบนี้	หรือตามท่ีกฎหมายก�าหนด	หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท	 

จะด�าเนินการลงโทษทางวินัย	และ/หรือ	ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน	แล้วแต่กรณี
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4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

ส�านักกรรมการผู้จัดการของบรษิัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธโ์ดยตรง	ได้มุง่มั่นทีจ่ะให้บรกิารข้อมูล	และข่าวสาร 

กิจกรรมต่างๆ	ของบรษิทัแก่นกัลงทนุ	ผูถื้อหุ้น	ประชาชนท่ัวไป	ตามหลกัเกณฑ์	ระเบียบ	ข้อบงัคบัทีอ่อกโดยส�านกังานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน	การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีส่�าคญัของ 

บรษิทัไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมลูอืน่ๆ	นอกเหนอืจากการเปิดเผยข้อมลูตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง 

ประเทศไทย	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	บริษทัได้จดัให้มกีารสือ่สารระหว่างบรษิทักับผูถื้อ 

หุ้นที่หลากหลาย	อาทิ	ทางเว็บไซต์ของบริษัท	การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร	รวมทั้งเปิดโอกาสให้ 

นกัวิเคราะห์ได้เข้าพบผูบ้ริหารระดับสงูเป็นคร้ังคราว	และผูถื้อหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมลูมายังหน่วยงานทีด่แูลผูถื้อหุ้นของ 

บรษิทัได้ตลอดเวลา	ทัง้นี	้เพือ่เป็นช่องทางเพิม่เติมให้ผูถื้อหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการด�าเนนิธรุกิจของบริษทัมากข้ึน

บริษทัเห็นความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมลูทีถู่กต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทัว่ถึงและทนัเวลา	เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นมข้ีอมลูท่ีเช่ือถือได้ 

และเพียงพอต่อการตัดสินใจ	บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของบริษัท	แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

1)	 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	www.set.or.th

2)	 เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	www.sec.or.th

3)	 เว็บไซต์ของบริษัท	www.nep.co.th	

4)	 จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น

5)	 ผู้สนใจทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัท	สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี	นางสาวชนิสรา	 ย่ิงนอก	โทรศัพท์	02-271-4213	หรือ	 

	 email	address	:	chanitsara@nep.co.th	หรือจาก	website	:	www.nep.co.th.

• กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 

หรือส่งข้อมลูดังกล่าวเพือ่การซ้ือขายหลกัทรัพย์	รวมทัง้ผูม้หีน้าท่ีน�าข้อมลูไปใช้	ต้องระมดัระวังมใิห้มกีารน�าไปเปิดเผยต่อผูอ้ืน่	ทัง้นี	้ 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัท

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

• โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

1)	 คณะกรรมการของบริษทัมจี�านวนทัง้สิน้	10	ท่าน	เป็นกรรมการอสิระจ�านวน	4	ท่าน	ซ่ึงสดัส่วนของกรรมการอสิระ 

	 มากกว่า	1	ใน	3	ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้	

2)	 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	โดยกรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออก 

	 ตามวาระคราวละ	1	ใน	3

3)	 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรอืคณะกรรมการ 

	 ในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว	เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

• กำรถ่วงดุลอ�ำนำจของกรรมกำร

คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีก่�ากับดูแลการท�างานของคณะกรรมการบรหิารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	 ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	 

เพือ่ให้เกิดการถ่วงดลุอ�านาจซ่ึงกันและกัน	โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบัิติงานไว้อย่างชัดเจน	นอกจากนี้	 

บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ท�าหน้าทีถ่่วงดุลอ�านาจและตรวจทานการบรหิารงาน 

ของบรษิทั	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการวางแผนและการตดัสนิใจในการด�าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม	และไม่ได้ผกูขาดโดยกรรมการ 

บริหาร	หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว
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• กำรถ่วงดุลอ�ำนำจของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร	กรรมการท่ีเป็น 

ผู้บริหารและกรรมการอิสระ	เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�านาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว	หรือกลุ่มเดียว	เพื่อให ้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล	โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1)	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	9	ท่าน
2)	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	1	ท่าน

3)	 กรรมการที่เป็นอิสระ	จ�านวน	4	ท่าน

• กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอเดือนละ	1	คร้ัง	เพื่อเป็นการรับทราบผลการด�าเนินงาน 

ในเดือนท่ีผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเร่ืองท่ีมีความส�าคัญหรือเรื่องท่ีมีผลกระทบส�าคัญต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัท 
ร่วมการขยายการลงทุน		การก�าหนดนโยบายการบรหิารการเงิน	และการบริหารความเสีย่งของธุรกิจ	โดยเลขานกุารบริษทัจะจดัท�า 
ตารางก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรบัทราบล่วงหน้า	1	ปี	เพือ่ให้กรรมการบรษิทัสามารถจดัวันเวลาเข้าร่วม 
ประชุมได้ทุกครั้ง	ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท	โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญ 
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า	 7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล 
อย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	(ทัง้นีเ้ว้นแต่ในกรณจี�าเป็นหรอืเร่งด่วนทีไ่ม่อาจจดัส่งพร้อมกับหนงัสอืนดัประชุมได้)	ปกตกิารประชุม 
แต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ	1	ช่ัวโมง	ในขณะทีด่�าเนนิการประชุมคณะกรรมการบริษทั	กรรมการทกุคนสามารถอภปิรายและแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

ทั้งนี้	ในข้อบังคับบริษัทฯ	 ก�าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 และกรรมการบริษัท 
ต้องมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึง่จงึจะเป็นองค์ประชุม	โดยอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เติมได้ตามความจ�าเป็น	โดยในปี	2559	ทีผ่่านมา	 
คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน	11	ครั้ง	และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป	 
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

• กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 ของบริษัท	 เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้

และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

• กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
เมื่อมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่	บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล 

ทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏิบตัหินา้ที	่อาทเิช่น	ลักษณะการประกอบธรุกจิ	โครงสร้างธรุกจิ	นโยบายในการด�าเนนิธรุกจิ	แผนกลยทุธ์	 
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่	เป็นต้น	รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร	และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต	นอกจากนี้	 
บรษิทัยังได้สนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ	จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย	(IOD)	หรอืหลกัสตูร 
สัมมนาอื่นๆ	เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

• กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ 

ได้ทบทวนผลงาน	ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ในปีทีผ่่านมา	อกีทัง้เพือ่ให้การท�างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากข้ึน	ซ่ึงกรรมการ 
แต่ละท่านจะแสดงความเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	โดยบริษัทได้ใช้แนวทางแบบประเมินที ่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ	ซึ่งจะเป็นการประเมิน	4	หัวข้อดังนี้

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2)	 การประชุมคณะกรรมการ	ได้ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
3)	 บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญใช้เวลาในการพจิารณา	ทบทวนอย่างเพยีงพอ
4)	 เรื่องอื่นๆ	เช่น	ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ	และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 

	 และผูบ้ริหาร	เป็นต้น
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ความรับผิดชอบต่อสำังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
1. นโยบายภาพรวม

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด	 เพราะความส�าเร็จของบริษัท 

ไม่ได้วัดเพยีงแค่ตวัเลขทางการเงินหรือผลประกอบการทีดี่เท่านัน้	แต่ต้องมาจากความรับผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	เช่ือมโยงไปถึง 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ควบคูไ่ปกับการด�าเนนิธรุกิจ	จงึจะน�าไปสูก่ารเตบิโตทีย่ั่งยืนของบริษทัได้	โดยบรษิทัมแีนวทางในการด�าเนนิธุรกิจ 

ครอบคลุมแนวปฏิบัติ	8	ประการดังนี้

1.	 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ทัง้นี	้ผูบ้ริหาร	และพนกังานทกุคน	มุง่มัน่ปฏบัิติให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั	 

ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษทัด�าเนนิธรุกิจ	ด้วยการยึดมัน่อดุมการณ์	“กำรสร้ำงคณุค่ำให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่ำงคุม้ค่ำและย่ังยืน”	โดยมคีวามรับผดิชอบ 

ดังนี้

-	 การให้ผูใ้ช้	(End	User)	ได้รบัประโยชน์สงูสดุ	ทัง้ด้านคุณภาพ	ราคา	ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพิม่	(Value	Added)	ให้กับสนิค้า 

	 และบริการ

-	 การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

-	 การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์	ค่าตอบแทน	และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-	 การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนามาตรการด้านสังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้	บริษัทตระหนักดีว่ายังมีอีกหลายด้านที่บริษัทต้องด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน	์ 

เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

2. การด�เนินงานและการจัดท�รายงาน

2.1 กระบวนกำรจัดท�ำรำยงำน

บริษทัจดัท�ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม	ซ่ึงเป็นการน�าเสนอข้อมลูในช่วงวนัที	่1	มกราคม	-	31	ธนัวาคม	2559	โดยความร่วมมอื 

ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร	ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานฉบับนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแบบ	56-1	และรายงานประจ�าปี	 

เพื่อเผยแพร่แนวความคิด	ผลการด�าเนินงาน	และกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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อย่างไรก็ตาม	เนื้อหาบางส่วนอาจยังครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่างๆ	ได้ไม่ครบถ้วน	บริษัทจะด�าเนินการปรับปรุงการจัดเก็บ 

และรวบรวมข้อมูล	เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อไป

2.2 กำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย

บริษทัได้เร่ิมต้นด�าเนนิโครงการในปี	2555	โดยยึดกรอบการพฒันาสูค่วามย่ังยืน	ในระดบัสากลก�าหนดไว้	ซ่ึงครอบคลมุท้ังด้านเศรษฐกิจ	 

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และมีการสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ดังนี้

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง	 โปร่งใส	 ยุติธรรม	 และสามารถตรวจสอบได้ซ่ึงสอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี	 บริษัทมีความคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตใจถึงการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริตหรือสงสัยว่า 

จะขัดต่อศีลธรรมให้บริษัททราบเพื่อที่จะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือด�าเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมโปร่งใสและยุติธรรม	 

โดยบรษิทัเปิดโอกาสให้พนกังานพดูคยุในทกุๆ	เรือ่งทีเ่หมาะสม	รวมทัง้ปรึกษาปัญหาต่างๆ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูบั้งคับบัญชาและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องจะได้ท�าหน้าที่ดูแลและให้ค�าแนะน�าที่ดี	 ตลอดจนช่วยกันสอดส่องความประพฤติและการกระท�าต่างๆ	 ของพนักงาน 

หรือเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

รวมทั้งการด�าเนินการซึ่งยึดถือความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	และพยายามด�าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคู่ค้า 

และคู่แข่งขันโดยประโยชน์สงูสดุของบรษิทั	อาทิเช่น	การเข้าร่วมการประมลูการผลติสนิค้าและการจดัประมลูราคาเพือ่ขายสนิค้า 

อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์	รวมไปถึงการใช้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆ	อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์,	 

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและตรวจวัด	รวมไปถึงอะไหล่ต่างๆ	ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันบริษทัเข้ามส่ีวนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน	และเผยแพร่เป็นแนวทางปฏบิติั 

ส�าหรับพนักงานทุกท่าน	โดยบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความชอบธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กร 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	เริม่ต้นจากพนกังานของบริษทัท่ีจะต้องปฏบัิติหน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์	สจุรติ	และมคีวามยุตธิรรม	 

ไม่ใช้ต�าแหน่งหรือหน้าทีก่ารงานในการเอือ้ประโยชน์ให้กับตนเองหรอืเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่	หรอืกระท�าการอนัใดท่ีส่อไปในทางทุจริต	 

อนัจะก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่บรษิทั	เช่น	การรบัสิง่ของ	ของขวัญ	การเลีย้งรับรอง	การเร่ียไรเงินจากลกูค้า	หรอืคูค้่า	เพราะจะท�าให้ 

เกิดความขัดแย้งในการปฏบัิตหิน้าที	่หากพบเห็นการกระท�าทีเ่ข้าข่ายทจุริตคอร์รัปช่ัน	ให้แจ้งให้ผูบั้งคบับัญชา	หรอืเลขานกุารบรษิทัทราบ	 

โดยบรษิทัจะคุ้มครองพนกังานหรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมอืทีแ่จ้งเตือนเรือ่งดงักล่าว	ผูท้ีก่ระท�าการทุจรติ	ถือเป็นการกระท�าผดิต้องได้รับโทษ 

ทั้งทางวินัยและทางกฎหมาย

จากความตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันของคณะกรรมการบรษิทั	ดงันัน้	ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั	 

ครัง้ที	่11/2559	เมือ่วันที	่8	ธนัวาคม	2559	ได้มมีติให้บริษทัเข้าร่วมลงนามในค�าประกาศในเจตนารมณ์ในโครงการ	“แนวร่วมปฏบัิติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต”	(Collective	Anti-Corruption	:	CAC)	โดยประธานกรรมการบรษิทัได้ลงนามในค�าประกาศฯ	 

เมือ่วันที	่14	ธนัวาคม	2559	และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมฯ	ได้ลงนามเมือ่วันที	่27	ธนัวาคม	2559	เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว	 

หลังจากนี้	 บริษัทจะเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก	 CAC	 ซ่ึงบริษัทได้วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมของบริษัท 

ให้มมีาตรฐานและความน่าเช่ือถือ	เพือ่สนบัสนนุแผนการด�าเนนิธรุกิจทีโ่ปร่งใส	ขณะนีบ้รษิทัได้ด�าเนนิการจะส่งพนกังานเพือ่เข้าร่วม 

การสัมมนาเพื่อท�าความเข้าใจเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 

(Thai	Institute	of	Directors	:	IOD)	เพือ่ท่ีจะน�ามาถ่ายทอดให้กับกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ได้เข้าใจและเตรยีมแผนการด�าเนนิงาน 

ส�าหรับการรับรองการเป็นสมาชิกต่อไป

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่สนับสนุนให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานดังนี้
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กำรไม่เลือกปฏิบัติ

• บริษัทจะพิจารณาการจ้างงาน	 จ่ายค่าจ้าง	 เลื่อนต�าแหน่ง	 และการเลิกจ้าง	 จากความสามารถในการปฏิบัติงาน	 

	 โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

• บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน	การจ่ายค่าจ้าง	และค่าตอบแทน	การเลื่อนต�าแหน่ง	 

	 การเลกิจ้าง	หรอืการเกษยีณ	บนพืน้ฐานความแตกต่างในเรือ่งอายุ	เช้ือชาต	ิชาติก�าเนดิ	ศาสนา	ภาษา	ความพกิาร	เพศ	 

	 ความเบี่ยงเบนทางเพศ	ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	หรือ	ความเกี่ยวข้องทางการเมือง	และแนวคิดส่วนบุคคล

• บรษิทัจะไม่ขัดขวางแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรท่ีปฏบัิตติามหลกัการความเช่ือ	หรอืความจ�าเป็นทางเช้ือชาติ	วรรณะ	 

	 ชาติก�าเนดิ	ศาสนา	ความพกิาร	เพศ	ความเบ่ียงเบนทางเพศ	สมาชิกในสหภาพแรงงาน	หรอืความเก่ียวข้องทางการเมอืง

กำรไม่ล่วงละเมิด กำรไม่ทำรุณกรรม และกำรคุกคำมพนักงำน

ก�าหนดไม่ให้กระท�าการล่วงละเมิด	ทั้งด้านจารีต	ประเพณี	ศีลธรรมหรือแม้แต่การสบประมาท	เกี่ยวกับทางเพศ	ทั้งระหว่าง 

พนักงานกับพนักงาน	หรือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา	ทั้งนี้	นายจ้างและหรือลูกจ้าง	ต้องไม่เกี่ยวข้อง	และ/หรือ 

สนับสนุนในกิจกรรมใดๆ	 ก็ตามที่เก่ียวกับการลงโทษทางร่างกาย	 การบังคับทางกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศ	 การใช้วาจา 

ที่ไม่เหมาะสม	หรือวิธีการก่อกวนใดๆ

กำรไม่ใช้แรงงำนเด็กหรือผู้เยำว์

บริษัทไม่จ้างพนักงานท่ีมีอายุต�่ากว่า	 18	 ปี	 ยกเว้น	 ในกรณีที่บริษัทอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน	 แต่มีความจ�าเป็น 

ต้องรักษา/เพิม่ก�าลงัการผลติ	บริษทัจะปฏบัิตติามข้อยกเว้น	การจ้างแรงงานเด็ก	ตามกฎระเบียบข้อบังคบัของบรษิทั	โดยได้เก็บรวบรวม 

และรักษาเอกสารการพสิจูน์อายุของพนกังานก่อนการจ้างงานคอืส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี 

สรรหาบุคลากร	มหีน้าทีต่รวจสอบส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชน	และส�าเนาทะเบียนบ้าน	โดยเปรียบเทยีบกับบัตรประจ�าตวัประชาชน 

ฉบับจริง	และมีหน้าที่สัมภาษณ์พนักงานทุกคนก่อนการจ้าง	เพื่อตัดสินใจว่าเอกสารพิสูจน์อายุที่ผู้สมัคร	แสดงมาเป็นเอกสารจริง 

และบันทึกผลลงในใบรบัสมคัรงาน	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบริษทัจะไม่เก่ียวข้องหรือสนบัสนนุให้มกีารใช้แรงงานเดก็ทีม่อีายุต�า่กว่า	15	ปี	 

บรษิทัฯ	จะไม่ให้เดก็หรอืแรงงานผูเ้ยาว์อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีเ่ป็นอนัตรายไม่ปลอดภยั	หรอืไม่ถูกสขุลกัษณะทัง้ภายใน	และภายนอก 

สถานที่ท�างาน

ชั่วโมงกำรท�ำงำน

บริษัทได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับจ�านวนช่ัวโมงท�างานท้ังช่ัวโมงปกติและจ�านวนช่ัวโมงล่วงเวลาให้เป็นไปตาม 

ทีก่ฎหมายก�าหนด	เว้นกรณ	ี“ความจ�าเป็นในการท�างานเร่งด่วน”	บรษิทัจะปฏบัิติตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งชัว่โมง	การท�างาน 

โดยช่ัวโมงการท�างานปกติ	ต้องเป็นไปตามกฎหมายก�าหนดแต่ต้องไม่เกิน	48	ช่ัวโมงต่อสปัดาห์	และให้พนกังานมวัีนหยุดอย่างน้อย	1	วัน	 

ในทกุสปัดาห์	ส�าหรบัการท�างานล่วงเวลา	ทางบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนในอตัราพเิศษ	และก�าหนดให้ท�างานล่วงเวลาไม่เกิน	12	ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์	การท�างานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน	โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงการท�างาน

เสรีภำพในกำรสมำคมและกำรเจรจำต่อรอง

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ	ในสถานประกอบการเพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้าง	และเป็นการส่งเสริม	การมีอิสระ 

ในการเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน	 เคารพในสิทธิของบุคลากรทุกคนท่ีจะก่อตั้งและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม	 ตามต้องการ	 

รวมทัง้เคารพสทิธใินการเจรจาต่อรองของกลุม่บุคลากรดังกล่าวในกรณทีีส่ทิธด้ิานเสรภีาพในการสมาคม	หรอืการรวมกลุม่เจรจาต่อรอง	 

ถูกจ�ากัดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ทางบรษิทัจะเอือ้อ�านวยให้บุคลากรท้ังหมด	ได้ใช้วิธกีารทดแทนอืน่ในสมาคมและรวมกลุม่เจรจาต่อรอง 

ได้อย่างอสิระ	บรษิทัฯ	จะให้การรับรองว่า	ผูแ้ทนของลกูจ้างทีไ่ด้รับการสรรหาคดัเลอืกจากฝ่ายลกูจ้าง	จะได้รบัการอ�านวยความสะดวก	 

และได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ
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กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

ค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนผลประโยชน์และสวัสดิกำรต่ำงๆ

เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนการท�างานและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ	บริษัทจ่ายค่าจ้างส�าหรับการท�างานตามมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมาย	โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอ	ขั้นพื้นฐาน 

ของบุคลากร	และมรีายได้เหลอืตามสมควร	พนกังานจะได้รบัรายละเอยีดทีชั่ดเจน	เก่ียวกับส่วนประกอบของค่าจ้าง	และสทิธิประโยชน์อืน่ๆ	 

บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง	 และค่าตอบแทนอื่นๆ	 เป็นเงินตราไทยรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ	 ที่พนักงานจะได้รับตามความเหมาะสม 

และเป็นธรรมแก่พนักงานทุกๆ	คน

กำรสื่อสำรและกำรร้องเรียนหรือร้องทุกข์

1.1	 การสื่อสารให้ความรู้	จัดให้มีการสื่อสาร	ให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชา	เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ	 

	 ให้รับทราบเก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ	 เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนได้รับความรู้และรับทราบนโยบาย	 

	 และระเบียบข้อบังคับของบริษัท	และช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์

1.2	 การร้องเรียน	การร้องทกุข์	พนกังานทีไ่ด้รบัการคกุคาม	ล่วงละเมดิ	หรอืได้รบัการปฏบัิตท่ีิไม่เป็นธรรม	สามารถย่ืนค�าร้อง	 

	 หรือร้องเรยีนต่อผูบั้งคับบัญชา	หรอืผูบ้รหิารเพือ่ให้พนกังานทราบถึงข้ันตอนการร้องเรยีนและการยุตข้ิอร้องเรียน

กำรไม่ใช้แรงงำนบังคับ

บรษิทัจะไม่เก่ียวข้องหรือสนบัสนนุการใช้แรงงานบังคบั	เช่น	แรงงานไม่สมคัรใจ	หรอืแรงงานเพือ่ไถ่ถอนหนีใ้นการผลติสนิค้า	 

และจะไม่ก�าหนดให้บุคลากรวางเงินประกัน	หรือเอกสารแสดงตนใดๆ	ในการเข้าท�างานกับบรษิทั	และไม่มกีารทดสอบการต้ังครรภ์	 

หรือการใช้แรงงานเด็ก	และครอบคลุมไปถึงแรงงานนักโทษด้วย

กำรใช้แรงงำนหญิง

บริษทัไม่มนีโยบายทีจ่ะปฏเิสธการรับสมคัร	การบรรจ	ุการลดสทิธปิระโยชน์	การลดต�าแหน่ง	หรือการเลกิจ้างของพนกังานหญิง 

อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์	 บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสภาพการท�างานและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเด็กในครรภ์	 

และต่อพนักงานหญิงมีครรภ์

ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน
บริษัทตระหนักเสมอถึงการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท้องถ่ินและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล	 รวมทั้งให้การสนับสนุน 

กิจกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของชุมชน	ด�าเนนิการประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและประเทศอย่างเคร่งครัด	 
ปฏิบัติตามกฎหมายอันเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและประเทศอย่างครบถ้วน	 ควบคุมของเสียต่างๆ	 อันเกิดจาก 
กระบวนการผลติอนัจะออกสูส่ิง่แวดล้อมภายนอก	พร้อมทัง้พฒันาการใช้ทรพัยากรและพลงังานต่างๆ	ทีม่อียู่ในองค์กรให้มปีระสทิธภิาพ	 
นอกจากนี	้บรษิทัยังได้ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้พนกังานมจีติส�านกึและตระหนกัถึง 
ความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมท้ังภายในองค์กรและของชุมชนท้องถ่ินอย่างสม�า่เสมอและได้มกีารด�าเนนิการตรวจสภาพสิง่แวดล้อม 

ตามที่กฎหมายก�าหนด

กำรฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในกำรท�ำงำนและเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงศักยภำพ

บริษัทมีการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของพนักงาน 

อย่างต่อเนื่อง	ตามมาตรฐานสากลตามข้อก�าหนดของลูกค้า	และตามความจ�าเป็นในการพัฒนางานของพนักงาน	เพื่อให้พนักงาน 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทจะด�ารงมาตรฐานการบริหารงาน	และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร	 

โดยฝึกอบรมและพฒันาความรู	้เก่ียวกับหลกัปฏบัิติด้านมาตรฐานแรงงาน	หลกัปฏบัิติด้านอาชีวอนามยั	และ	ความปลอดภยัในการท�างาน	 

บรษิทัส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้พนกังานเข้ารบัการอบรม	และพฒันาตนเอง	โดยผ่านกระบวนการพฒันาในรปูแบบต่างๆ	ตามความจ�าเป็น	 

และความเหมาะสม	ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั	เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาและส่งเสรมิให้พนกังาน 

ทกุระดบั	มช่ีองทางในการสือ่สาร	เพือ่ให้เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน	อนัจะพฒันาไปสู	่“องค์กรแห่งกำรเรยีนรู”้	 

ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานและองค์กรเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยที่เหมำะสม

บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีให้มีการรักษาไว้ซ่ึงความปลอดภัยในชีวิต	 ทรัพย์สิน	 และสุขภาพอนามัยอันดีของพนักงานทุกคน	 

โดยถือเป็นหน้าที	่ทีจ่ะด�าเนนิการและส่งเสรมิทกุวิถีทางในการวางแผน	ออกแบบ	จดัหา	ตดิตัง้	ปฏบัิติการ	บ�ารงุรกัษาอาคารสถานที	่ 

เคร่ืองจักร	 อุปกรณ์	 เทคโนโลยีการผลิต	 กฎความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม	 ตลอดจนการพัฒนาพนักงานเพื่อป้องกัน	 

ขจัดและควบคุมความสูญเสียทั้งหมด	 โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

ผูบั้งคับบัญชา	เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั	เพือ่ให้แน่ใจได้ว่า	นโยบายความปลอดภยัจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งและได้ผลอย่างจรงิจงั	 

โดยจะถือว่าการปฏิบัติงานรวมท้ังกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน	 ทุกระดับ	 ที่จะต้องให้ความร่วมมือ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย	ต่อตนเอง	และเพื่อนร่วมงานทุกคน

พัฒนำคุณภำพชีวิตพนักงำน

บริษัทจัดท�าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	 Path)	 ของพนักงานเพื่อแสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน	 

เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานซ่ึงมีส่วนช่วยในการสร้างขวัญก�าลังใจและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์กร	 รวมทั้งเป็นการก�าหนดเส้นทาง 

สู่การสร้างพนักงานท่ีมีคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว	 โดยการจัดท�าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพนี้เป็นเคร่ืองมือในการก�าหนด 

ความก้าวหน้าในการงาน	 ท�าให้พนักงานท�างานอย่างมีเป้าหมาย	 และก�าหนดหนทางไปสู่ความส�าเร็จของตนเองที่สอดคล้อง 

กับการเติบโตขององค์กร

ทั้งนี้	 ผู้บริหาร	 หัวหน้างานและพนักงานทุกท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และผลักดัน 

ให้มีการน�าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบาย	และเป้าหมายที่ก�าหนดต่อไป

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทค�านึงถึงผลประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นส�าคัญ	 โดยด�าเนินการสนองความต้องการของลูกค้า 

ด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ	 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 

โดยบรษิทัมกีารศกึษา	ประเมนิ	และปรบัปรงุทดสอบคณุภาพของสนิค้าและ/หรือบรกิารอย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนควบคมุดูแลสนิค้า 

และบรกิารให้มคุีณภาพ	ตรงตามมาตรฐาน	ระบบ	ISO	9001:2008	และการผลติทีถู่กสขุอนามยัตามมาตรฐาน	GMP	และคุณภาพสนิค้า 

ตามมาตรฐาน	มอก.	729-2553	ข้อก�าหนด	กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค	อกีท้ังบริษทัเคารพสทิธิส่วนบุคคลของลกูค้า	โดยไม่น�าข้อมลูส่วนตัว 

ของลูกค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอม	 หรือน�าไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย 

ต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 และที่ส�าคัญคือบริษัทจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหา 

ของการน�าสินค้าไปใช้	 หรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสมผ่านทางหน่วยงาน	 CRM	 ซ่ึงจะดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะเพื่อที่บริษัท 

จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม	 รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้า 

และการให้บริการดังกล่าวต่อไป

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

นอกเหนอืจากการประกอบธุรกิจ	บริษทัยังให้ความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกับสงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	เนือ่งจาก 

บริษทัด�าเนนิธรุกิจเก่ียวกับการผลติกระสอบพลาสติกสาน	ถือว่าเป็นผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมรายหนึง่	ซ่ึงโรงงานอาจส่งผลกระทบ 

ต่อสิง่แวดล้อม	และชมุชนข้างเคยีง	เช่น	มลภาวะทางอากาศ	เสยีง	เป็นต้น	บรษิทัได้ย้ายฐานการผลติมายังเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม

นวนคร	อ�าเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยลง	และสามารถบริหารจัดการ 

และควบคุมดแูลด้านสิง่แวดล้อมได้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน	โดยโรงงานของบรษิทัเป็นโรงงานท่ีปราศจากมลภาวะทัง้ทางน�า้	ทางอากาศ 

และทางเสียง	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 และติดตาม 

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม	 ซ่ึงเป็นโครงการที่บริษัท 

หรืออุตสาหกรรมท่ีมีความยึดมั่นในการประกอบกิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 มุ่งเน้นการพัฒนา 

และปรับปรุงกระบวนการผลิต	 และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายใน 

และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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บริษทัได้ผ่านการตรวจสอบและประเมนิว่าเป็นไปตามเกณฑ์อตุสาหกรรมสเีขียวของกระทรวงอตุสาหกรรม	และได้รบัการรับรอง 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	 2	 ปฏิบัติการสีเขียว	 (Green	 Activity)	 คือ	 การด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ได้ส�าเรจ็ตามความมุง่มัน่ทีต่ัง้ไว้	เมือ่วันที	่13	กันยายน	2556	และบรษิทัได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟตุพริน้ท์	(Carbon	Footprint)	 

ภายใต้สถาบันพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ	ซ่ึงเป็นโครงการลดของเสยีในกระบวนการผลติของโรงงาน	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นหนึง่ในวิสยัทศัน์ 

ของบริษัทในการพัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน

เพือ่ให้สอดคล้องกับวสิยัทศัน์และนโยบายของบรษิทั	เก่ียวกับความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม	ทัง้ภายในและภายนอกโรงงาน	 

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	 ระดับที่	 3	 

ระบบสีเขียว	(Green	System)

    

นอกจากนี	้บริษทัมุง่เน้นการสร้างจติส�านกึทีด่ขีองพนกังานทุกระดบัในระยะยาว	ให้เอาใจใส่ดแูลสภาพแวดล้อม	ช่วยกันประหยัดพลงังาน 

และทรพัยากรอืน่ๆ	เช่น	การลดการใช้พลงังานในส�านกังาน	การลดการใช้กระดาษ	การลดปรมิาณขยะ	การลดการใช้น�า้อย่างสิน้เปลอืง	 

เป็นต้น

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

• ทางบรษิทัได้เห็นความส�าคัญด้านสงัคมอย่างต่อเนือ่งทกุปี	โดยมกีารจดัท�าโครงการเพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาสงัคม 

	 พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ	 รวมไปถึง 

	 มกีารด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้ส�าเรจ็ตามความมุง่หมายทีต่ัง้ไว้	ตามหลกักระทรวงอตุสาหกรรม

• สนบัสนนุของขวัญ	ของรางวัล	วันเด็ก	วันที	่9	มกราคม	2559	ณ	เทศบาลต�าบลโคกกรวด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดนครราชสมีา	 

	 ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญในการแจกของรางวัล
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• บรษิทัได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจดักิจกรรมเลีย้งอาหาร	และบริจาคสิง่ของเครือ่งใช้จ�าเป็นแก่สถานสงเคราะห์คนชรา 

	 บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	วันที่	1	พฤษภาคม	2559

 

• บริษัทได้ร่วมบริจาคของรางวัลสนับสนุนวันนัดพบแรงงาน	ร่วมกับส�านักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
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• กิจกรรมการยืดเหยียดร่างกาย	และการขยับร่างกายเตรียมพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน

• กิจกรรม	5ส.	ในพื้นที่ท�างาน	และเครื่องจักร	อาทิตย์ละ	1	วัน

• กิจกรรมพิธีร่วมท�าบุญตักบาตร	เทศกาลวันส�าคัญ	ณ	บริเวณบริษัท
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• กิจกรรมทอดผ้าป่า	ณ	วัดป่าอุดมธรรม	วันที่	11	สิงหาคม	2559

• กิจกรรมร่วมบริจาคของใช้จ�าเป็นแก่ผู้สูงอายุ	 

	 	 อบต.	นากลาง	จังหวัดนครราชสีมา

• การแจกน�้าดื่ม	ณ	สนามหลวง	วันที่	19	ธันวาคม	2559
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• อบรม	ระบบ	GMP	พนักงาน

• อบรม	จป.	หัวหน้างาน
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นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี	2559	บริษัทตระหนักถึงการจัดการของเสียที่เหลือจากขบวนการผลิต	 โดยมีการน�าของเสียที่ต้องทิ้ง	น�าไป	Recycle	 

และน�ามากลับมาใช้	 กรณีการน�ามาใช้ได้ท�าการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพ	 โดยการปรับสูตรและกระบวนการผลิต	 

ตลอดจนการก�าหนดวิธีการใช้	 ท้ังนี้เพื่อลดการปล่อยของเสีย	 ซ่ึงจะเป็นภาระให้กับสังคม	 ที่ต้องจัดการของเสียจากบริษัท	 เช่น	 

การน�าของเสยีพลาสตกิท่ีปนเป้ือนหมกึพมิพ์ไป	Recycle	และน�ากลบัมเีข้าสูก่ระบวนการผลติ	เป็นผลติภณัฑ์อกีประเภท	เพือ่จ�าหน่าย	 

ในกลุม่ตลาดล่างท่ีไม่เน้นเรือ่งคณุภาพมากนกั	การน�าน�า้มนัผสมสทีีใ่ช้ล้างท�าความสะอาดเครือ่งพมิพ์ตลอดจนหมกึพมิพ์ท่ีเหลอืใช้ 

จากกระบวนการผลิต	น�าไป	Recycle	เพื่อให้ได้น�้ามันผสมสีซึ่งคุณภาพลดลงไปบ้างน�ากลับมาใช้ล้างท�าความสะอาดเครื่องพิมพ์	 

เพื่อลดการใช้น�้ามันผสมสีใหม่	ที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเป็นการลดการใช้	เป็นต้น

ในส่วนของการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	 บริษัทได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยท้องถ่ินในเร่ืองของการให้โอกาส	 

กับนักศึกษาเข้ามาหาประสบการณ์การเรียนรู้ในบริษัท	 เพื่อเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย	 กับตัวนักศึกษา	 และบริษัทเองด้วย	 

ในเร่ืองการเข้ามาเก็บข้อมลู	การศกึษา	กระบวนการผลติ	เพือ่ใช้ประกอบการศกึษาวิชาทีเ่รยีน	รวมถึงการเข้ามาฝึกปฏบัิติงานจรงิ		 

โดยท�าการศึกษาในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท	 เช่น	 การลดเวลาการท�างานในข้ันตอนการท�างานปกติ	 การศึกษาคุณสมบัต ิ

ของวัตถุดิบหรอืส่วนผสม	เพือ่ช่วยปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่ให้ผลติภณัฑ์ของบริษทัมคุีณภาพ	การเพิม่ประสทิธิภาพการท�างาน 

เพื่อเพิ่มผลผลิต	และการลดการเกิดของเสีย	เป็นต้น
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสำี่ยง
สำรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท	มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน	ดังนี้

หลักการ การปฏิบัติของบริษัท	ปี	2559 เป้าหมาย	ปี	2560

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

1.1 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม

{{ จัดท�าหลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม 

 ที่ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงาน 

 ทุกคนเข้าใจ

{{ บริษัทได ้ประกาศระเบียบด้าน 

	 จรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ 

	 24	กุมภาพนัธ์	2553	และได้ท�าการ 

	 เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน	 

	 Center	File	ของบริษัท

{{ บริษัทจะให้ฝ่ายที่เก่ียวข้อง	จัดให้ม ี

	 การอบรมให้ความรูแ้ละให้พนกังาน 

	 ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

{{ มกีระบวนการติดตามและดูแลการ 

	 ปฏิบัติตามหลักความซ่ือสัตย์และ 

	 คุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม

{{ ผู ้ บ ริ หารทุ ก ระดั บของบริ ษั ท 

	 ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อบ ใ ห ้ พ นั ก ง า น 

	 ภายใต้สายบังคับบัญชาของตน 

	 ท ร า บ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม คู ่ มื อ 

	 จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง	 

	 หากมกีรรมการ	ผูบ้ริหารหรอืพนกังาน 

	 กระท� าผิ ดจรรยาบรรณธุ ร กิจ	 

	 จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครดั

{{ บรษิทัยังคงตดิตามดแูลอย่างต่อเนือ่ง

{{ จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติ 

	 ตามหลักความซ่ือสัตย์และคุณค่า 

	 ทางจริยธรรมอย่างทันท่วงทีและ 

	 มีการแก้ไขอย่างเหมาะสม

{{ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการ 

	 บริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติ 

	 ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

	 ในภาพรวมเพือ่เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น	 

	 พนกังาน	ลกูค้า	เจ้าหนี	้และบุคคล 

	 อืน่สามารถส่งค�าร้องเรียนเข้ามาได้ 

	 ทาง	Website	ของบริษัท	หรือ 

	 จดหมายร้องเรียน

{{ บรษิทัยังคงตดิตามดแูลอย่างต่อเนือ่ง

1.2 คณะกรรมกำรบริษัท

{{ ก�าหนดและสือ่สารบทบาทหน้าท่ีของ 

	 คณะกรรมการและการมอบหมาย 

	 อ�านาจหน้าที่ให้แก่ผู ้บริหารและ 

	 สื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ

{{ บริ ษั ท ได ้ ก� าหนดกฎ บัตรของ 

	 คณะกรรมการบริษทั	และอนกุรรมการ 

	 รวมถึงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 

	 กรรมการผูจ้ดัการ	และฝ่ายบริหารได้ 

	 จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะ 

	 กรรมการทุกท่านรับทราบ

{{ บรษิทัยังคงตดิตามดแูลอย่างต่อเนือ่ง
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{{ องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

	 บริษทั	มกีรรมการอสิระตามจ�านวน 

	 ท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย	์ 

	 แห่งประเทศไทย

(ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยระบุว่า	คณะกรรมการควร 

ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 

1	ใน	3	ของกรรมการทัง้คณะ	แต่ต้อง 

ไม่น้อยกว่า	3	คน)

{{ คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น	 

	 11	คน	ซ่ึงบริษัทมีการแต ่งตั้ ง 

	 กรรมการอิสระครบ	4	คน

{{ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร 

	 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

	 ของบริษัท

{{ บ ริ ษั ท ยั ง ไ ม ่ ไ ด ้ จั ด ใ ห ้ มี ก า ร 

	 บริหารความเสีย่งอย่างทัว่ท้ังองค์กร	 

	 การบริหารความเสีย่งท�าในระดบัผูบ้รหิาร 

	 เท่านั้น	 โดยกรรมการผู ้จัดการ 

	 รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง 

	 และจัดการความเสี่ยง	การควบคมุ 

	 ภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายในท�า 

	 หน้าที่ในการสอบทานรายการทาง 

	 บัญชีเท่านั้น

{{ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหาร 

	 ความเสี่ยง	และจัดอัตราก�าลังฝ่าย 

	 ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมและส่ง 

	 อบรมในเร่ืองดงักล่าว	เพือ่สอบทาน 

	 การควบคุมภายในของแต ่ละ 

	 กระบวนการ

{{ คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 

	 ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

	 ของการควบคุมภายในอย่างสม�า่เสมอ

{{ คณะกรรมการตรวจสอบมุง่เน้นการ 

	 สอบทานรายการทางบัญชีเท่านั้น	 

	 โดยยังไม่ได้ครอบคลุมแผนการ 

	 ตรวจสอบ	หรอืสอบทานการควบคมุ 

	 ภายในของแต่ละกระบวนการ

{{ คณะกรรมการตรวจสอบต้องผลกัดนั 

	 ให้มีการสอบทานในเรื่องดังกล่าว	 

	 โดยเสนอมายังฝ่ายบรหิารให้มกีารจดั 

	 อัตราก�าลังฝ่ายตรวจสอบภายใน 

	 เพิ่มเติม

{{ คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดแูล 

	 งานของผู ้ตรวจสอบภายในและ 

	 ผู้สอบบัญชี

{{ กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 ก�าหนดให้ต้องก�ากับดูแลงานของ 

	 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี

{{ คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจใน 

	 การเลือกผู้สอบบัญชีก่อนน�าเสนอ 

	 ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

{{ ในการประชุมคณะกรรมการ 

	 ตรวจสอบครั้งที่	1/2559	ได้มีการ 

	 น�าเสนอวาระ	การแต่งต้ังและก�าหนด 

	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าป	ี 

	 2559	และในการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 ประจ�าปี	2559	มกีารน�าเสนอวาระ	 

	 พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและ 

	 ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2559	 

	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

{{ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

	 ครัง้ที	่11/2559	คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 มกีารน�าเสนอวาระการแต่งต้ังและ 

	 ก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 

	 ประจ�าปี	2560	และจะน�าเสนอวาระนี้ 

	 ต ่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น 

	 เพื่อขอมติอนุมัติ
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1.3 ปรัชญำกำรบริหำรและ 

 รูปแบบกำรปฏิบัติงำน

{{ มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายใน 

	 ที่น่าเช่ือถือและมีการจัดท�าคู ่มือ 

	 การปฏิบัติงาน	ให้ทุกคนปฏิบัติ 

	 ในทางเดียวกัน

{{ บริษัทไม่ได้มีการจัดท�าคู ่มือการ 

	 ปฏิบัติงาน	อย่างไรก็ตามบริษัทใช ้

	 ระบบ	ISO	9001	:	2008	ซ่ึงมกีาร	 

	 Revise	ในปี	2559	ทัง้สิน้	27	เร่ือง

{{ บริษัทจะให้แต่ละฝ่ายจัดท�าคู ่มือ 

	 การปฏบัิตงิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

	 และ	Rev i s e 	ในระบบ	ISO	 

	 ตามความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

1.4 โครงสร้ำงองค์กร

{{ ผู้บริหารก�าหนดสายการรายงาน 

	 ส�าหรับหน่วยธรุกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ	 

	 ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็น 

	 ลายลักษณ์อักษร

{{ มโีครงสร้างการจดัการและแผนผงั 

	 การบรหิารองค์กรของบรษิทัท่ีชัดเจน	 

	 ซึ่ง	Revise	และประกาศใช้	ล่าสุด 

	 เดือนมิถุนายน	2558

{{ บรษิทัจะ	Revise	ตามความเหมาะสม 

	 อย่างสม�่าเสมอ

{{ โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุน 

	 ให้บริษัทมีระบบการรายงานและ 

	 สือ่สารเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ี 

	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

{{ บริ ษั ทจั ด ให ้ มี รู ปแบบการจั ด 

	 โครงสร้างองค์กรเพือ่ให้มกีารบรหิาร 

	 งานท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีระบบการ 

	 ควบคุมภายในที่รัดกุม	เช่น	มีการ 

	 แบ่งแยกหน้าที่	 การก�าหนดวงเงิน 

	 อนุมัติที่ระดับต่างๆ

1.5 บทบำทหน้ำที่ 

 และควำมรับผิดชอบ

{{ ผูบ้รหิารระดบัสงูมหีน้าท่ีท�าให้มัน่ใจ 

	 ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในท่ี 

	 เหมาะสม

{{ ผู ้ บ ริ ห า รมี หน ้ า ท่ี รั บ ผิ ด ชอบ 

	 ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุ 

	 ภายในภายใต้ความรบัผดิชอบของตน

{{ ผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มกีาร 

	 ปฏบัิตใินเร่ืองดงักล่าว	หลงัจากมกีาร 

	 ฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจ 

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

	 เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและ 

	 การควบคุมภายใน

{{ ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการ 

	 ท�าให้มัน่ใจว่าพนกังานทกุคนเข้าใจ 

	 หน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

	 เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

{{ บรษิทัยังไม่มกีารจดัการอบรมในเร่ือง 

	 ของการควบคุมภายในและการ 

	 บริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจว่า 

	 พนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่และ 

	 ความรับผดิชอบของตนเก่ียวกับการ 

	 บริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

	 ภายใน	ทั้ งนี้ ป ั จจุ บันบริษัท ได  ้

	 จัดอบรม	Kaizen	และ	GMP	เพื่อ 

	 ให้พนักงานพัฒนาการท�างานให้มี 

	 ประสทิธภิาพมากย่ิงข้ึนและบริษทัยัง 

	 เพิม่การประเมนิพนกังานโดยใช้	KPI
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1.6 ทรัพยำกรบุคคล

{{ ผู ้บริหารจัดท�าแนวปฏิ บั ติด ้าน 

	 ทรัพยากรบุคคลที่ ยึดหลักความ 

	 ซ่ือสตัย์	จรยิธรรม	และความสามารถ 

	 ของบุคลากร

{{ บริษทัได้จดัท�าระเบียบด้านจริยธรรม 

	 โดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าว

{{ การสรรหาและรักษาไว้ซ่ึงบคุลากร 

	 เป ็นไปตามหลักความซ่ือสัตย ์	 

	 จริยธรรม	และความสามารถของ 

	 บุคลากร

{{ เกณฑ ์การสรรหาพนักงานจะ 

	 พิจารณา	การศึกษา	ประสบการณ์ 

	 ท�างาน	 ความถ่ีในการเปลี่ยนงาน	 

	 ทัศนคติในการท�างาน	และเพิม่การ 

	 ต ร ว จสอบป ร ะ วั ติ ใ น ก า ร รั บ 

	 พนักงานใหม่

{{ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

	 พนักงานและแนวทางในการให ้

	 ผลตอบแทนของบรษิทั	ส่งเสรมิการ 

	 บรรลุ วัต ถุประสงค ์ของบริษัท 

	 ท้ังในด้านกลยุทธ์	 การด�าเนินงาน	 

	 การรายงาน	 และการปฏิบัติตาม 

	 กฎระเบียบ

{{ ยังไม่มีการเช่ือมโยงผลการปฏิบัต ิ

	 งานของพนักงานกับกลยุทธ์ของ 

	 องค์กร	แต่ฝ่ายบุคคลได้จดัอบรมเพิม่ 

	 เรือ่งการใช้	KPI	ในการประเมนิผล 

	 การปฏิบัติงาน

{{ บรษิทัจะพจิารณาใช้การเช่ือมโยงผล 

	 การปฏบัิติงานของพนกังานกับกลยุทธ์ 

	 ขององค์กร

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

{{ การระบุความเสี่ยงของบริษัท 

	 พิจารณาครอบคลุมกระบวนการ 

	 ท�างานที่ส�าคัญ

{{ บริษัทไม่มีการก�าหนดนโยบายการ 

	 บริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์ 

	 อกัษร	แต่จะใช้ประสบการณ์ในการ 

	 ด�าเนนิธรุกิจ	เพือ่พจิารณา	และระบุถึง 

	 ความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึน	และบรษิทั 

	 ไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบ 

	 โดยตรงในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง

{{ บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานบริหาร 

	 ความเสี่ยง	และจัดอัตราก�าลังฝ่าย 

	 ตรวจสอบภายในเพิ่ม เติมและ 

	 ส่งอบรมในเร่ืองดงักล่าว	เพือ่สอบทาน 

	 การควบคมุภายในของแต่ละกระบวนการ

{{ บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ที ่

	 ชัดเจนทั้งระดับองค์กรและระดับ 

	 หน่วยงาน	เพือ่ให้การบ่งช้ีความเสีย่ง 

	 มีความชัดเจน

{{ X {{ หลงัการจดัต้ังหน่วยงานดงักล่าวและ 

	 การฝึกอบรมบริษัทต้องระบุความ 

	 เสี่ยงที่ชัดเจน

{{ บริษทัจดัท�าเกณฑ์การประเมนิความ 

	 เสี่ยงทั้งด ้านโอกาสเกิดและผล 

	 กระทบให้เหมาะสมกับการประเมนิ 

	 ความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน

{{ X
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{{ การระบุความเสี่ยงพิจารณาท้ัง 

	 ปัจจัยภายในและภายนอก	 รวมถึง 

	 ผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย

{{ กรรมการผู้จัดการจะติดตามสภาพ 

	 แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

	 องค์กรอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อระบุ 

	 เหตุการณ์ที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อ 

	 การด�าเนินงานของบริษัท

{{ ความเสีย่งได้รับการระบุและประเมนิ 

	 โดยพจิารณาถึงความเป็นไปได้ทีจ่ะ 

	 เกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรง 

	 ของผลกระทบ	(Likel ihood	& 

	 Impact)

{{ บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย 

	 เป็นประจ�า	ผูท้ีเ่ก่ียวข้องจะน�าเสนอ 

	 ผูบ้รหิารตามล�าดับช้ัน	เพือ่สรุปและ 

	 หาแนวทางลดความเสี่ยง

3. กำรควบคุม

 3.1 กำรเชื่อมโยงเกี่ยวกับ 

  กำรประเมินควำมเสี่ยง

{{ กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบ 

	 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญ

{{ บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าท่ี	การสอบ 

	 ทานและอนมุติั	การควบคุมการจ่าย 

	 เงิน	 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ 

	 แต่ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติงาน 

	 ส�าหรับแต่ละกระบวนการและยัง 

	 ไม่มกีระบวนการบริหารความเสี่ยง

{{ ให้ผูบ้รหิารแต่ละฝ่ายจดัท�าระเบยีบ 

	 การปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ	 

	 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2560

{{ การออกแบบกิจกรรมการควบคุม 

	 ต่างๆ	 ครอบคลุมถึงความเสี่ยง 

	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

{{ สอบทานการก�าหนดสิทธิเข้าถึง 

	 ข้อมลูในระบบของแต่ละ	User	และ 

	 ทดสอบการส�ารองข้อมูลของระบบ

{{ บริษัทพิจารณาน�าโปรแกรม	 ERP	 

	 Lite	มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุม 

	 การใช้ทรพัยากรต่างๆ	ของการผลติ

 3.2 กำรออกแบบกิจกรรมกำร 

  ควบคุม

{{ กิจกรรมการควบคุมของบริษัท 

	 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ	ท่ีมี 

	 ประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ	กัน	 

	 เช่น	การอนมุติั	ผู้มอี�านาจ	การตรวจสอบ 

	 ความถูกต้อง	 การกระทบยอด	 

	 การตรวจสอบผลการด�าเนินงาน	 

	 การรักษาความปลอดภยัของทรพัย์สนิ	 

	 และ	การแบ่งแยกหน้าที่	เป็นต้น

{{ บริษทัมกีารแบ่งแยกหน้าที	่การสอบทาน 

	 และอนมุตั	ิการควบคุมการจ่ายเงิน	 

	 และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ	 

	 แต่ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติงาน 

	 ส�าหรับแต่ละกระบวนการ	 เป็น 

	 ลายลักษณ์อักษร

{{ บริษัทอยู่ระหว่างจัดท�าระเบียบการ 

	 ปฏบัิตงิานส�าหรับแต่ละกระบวนการ 

	 เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพิม่เตมิ	คาดว่า 

	 จะแล้วเสร็จในปี	2560
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{{ บริษทัมกีารแบ่งแยกหน้าท่ีของบุคคล 
	 และกระบวนการอย่างเหมาะสมเพือ่ 
	 ป้องกันความเสี่ยงและบรรลุวัตถุ 
	 ประสงค์ของการควบคุมภายใน

{{ โครงสร้างการบริหารและสายการ 
	 บังคบับญัชาได้มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี 
	 ของกระบวนการต่างๆ	และบริษัท 
	 มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
	 ในการอนมุตั	ิการบันทึกรายการบัญชี 
	 และข้อมลูสารสนเทศ	และการดแูล 
	 จัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดย 

 เดด็ขาดเพือ่เป็นการตรวจสอบซ่ึงกัน 
	 และกัน

{{ ในการออกแบบและปรับปรุงการ 
	 ควบคมุต่างๆ	ฝ่ายบริหารได้ค�านงึถึง 
	 ต้นทุนของกิจกรรมการควบคุม	 
	 เปรียบเทยีบกับประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
	 จากการปรับปรุงการควบคุมนั้น

{{ ในการควบคมุใดๆ	บรษิทัจะพจิารณา 
	 โดยเลือกจากการควบคุมภายในที ่
	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

 3.3 นโยบำยและวธีิกำรปฏบิตังิำน

{{ กิจกรรมการควบคุมได ้รวมใน 
	 กระบวนการท�างานและกิจกรรม 
	 ในการปฏิบัติงานประจ�าวันส�าหรับ 
	 พนักงาน

{{ วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง 
	 กับนโยบายท่ีก�าหนดโดยผู้บริหาร	 
	 จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรและม ี
	 รายละเอียดที่เหมาะสม

{{ บรษิทัใช้ระบบ	ISO	9001	:	2008	ซ่ึงมี 
	 เป็นลายลักษณ์อักษร

{{ บริษัทมีการสอบทานนโยบายและ 
	 วิธีการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ 
	 เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

{{ บรษิทั	Revise	ระบบ	ISO	9001	:	2008 
	 ล่าสดุเดอืน	พฤศจกิายน	2559	ดขู้อ 
	 (1.3)

{{ บริษัทจะ	 Revise	 ในระบบ	 ISO	 
	 ตามความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

 3.4 เทคโนโลยีและสำรสนเทศ

{{ กิจกรรมการควบคมุด้านเทคโนโลยี 
	 สารสนเทศได้รับการออกแบบและ 
	 น�าไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบ 
	 ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

{{ บริษทัมกีารก�าหนดสทิธใินการเข้าถึง 
	 ข้อมูล	(Access	authorization)	 
	 ส�าหรับข้อมูลแต่ละประเภท

{{ สอบทานความเหมาะสมและการเป็น 
	 ปัจจุบันของการก�าหนดสิทธิในการ 
	 เข้าถึงข้อมูล

{{ บริษัทจัดให ้มีการออกแบบการ 
	 ควบคุมระบบงาน	(Application	 
	 controls)	ทีช่่วยให้ข้อมลูและรายงาน 
	 ต่างๆ	มีความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ

{{ บริษทัใช้ระบบ	Accpac	ส�าหรบัระบบ 
	 บัญชี	 ซ่ึงผู้ใช้งานสามารถเรียกดู 
	 รายการต่างๆ	ตามความต้องการได้	 
	 แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมี 
	 ประสทิธภิาพของการควบคมุระบบงาน	 

 (Application	controls)

{{ บริษทัพจิารณาน�าโปรแกรม	ERP	Lite	 
	 มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช ้
	 ทรัพยากรต่างๆ	ของการผลิต
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4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

 4.1 ข ้อมูลที่ช ่วยส ่งเสริมกำร 

  ควบคุมภำยใน

{{ ข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 

	 องค์กร	 มีความครบถ้วน	 ถูกต้อง	 

	 ทนัเวลาและเป็นไปตามกฎระเบียบ 

	 ที่เกี่ยวข้อง

{{ ข้อมลูทีจ่ะรายงานให้ผูบ้รหิาร	จะผ่าน 

	 การสอบทานความครบถ้วน	ถูกต้อง	 

	 จากฝ่ายงานต่างๆ	ก่อน	นอกจากนี้ 

	 มกีารเปรียบเทยีบข้อมลูเป็นรายวัน 

	 เพือ่สอบทานความถูกต้องของข้อมลู	 

	 และสรปุน�าส่งรองกรรมการผูจ้ดัการ 

	 ตามล�าดับชัน้	ถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

	 อย่างสม�่าเสมอ

{{ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

	 ปี	2559

{{ มีการสอบทานคุณภาพของระบบ 

	 ข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่า 

	 ข้อมลูมคีวามน่าเช่ือถือและตรงตาม 

	 เวลา

 4.2 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร

{{ ฝ่ายบรหิารสือ่สารให้พนกังานทุกคน 

	 ทราบในหน้าที่ของตน	 โดยเฉพาะ 

	 อย่างย่ิงบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับการ 

	 ควบคุมภายใน

{{ ไม่ได้มีการจัดอบรมเก่ียวกับการ 

	 ควบคุมภายในโดยตรงเพื่อให  ้

	 พนักงานเข้าใจความส�าคัญและ 

	 หน้าที่ของตนเองต่อการควบคุม 

	 ภายใน

{{ บริษัทจะจัดอบรมเพื่อให้พนักงาน 

	 เข้าใจความส�าคัญและหน้าท่ีของ 

	 ตนเองต่อการควบคุมภายใน

{{ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารอย่าง 

	 เปิดเผยระหว่างผู้บริหารและคณะ 

	 กรรมการบริษัท	เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย 

	 สามารถท�าหน้าที่ของตนได้ตาม 

	 วัตถุประสงค์

{{ ฝ่ายบรหิารรายงานต่อคณะกรรมการ 

	 บริษัท	ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจ�า 

	 ทุกเดือน

{{ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

	 ปี	2559

{{ มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมา 

	 ต่างหากเพือ่ให้สามารถสือ่สารกันได้	 

	 ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติ 

	 ไม่สามารถใช้ได้หรอืไม่มปีระสทิธภิาพ

{{ หัวหน้าของพนกังานเป็นผูร้บัผดิชอบ 

	 การสื่อสารถึงพนักงานสายงาน 

	 ของตน	ในกรณท่ีีช่องทางการสือ่สาร 

	 ปกตไิม่สามารถใช้ได้	แต่ยังไม่มกีาร 

	 จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร

{{ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

	 ปี	2559
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{{ คณะกรรมการบรษิทัสามารถเข้าถึง 

	 แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องต่างๆ	 เช่น	 

	 ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบ 

	 ภายใน	หน่วยงานก�ากับดูแล

{{ คณะกรรมการบรษิทัได้รบัข้อมลูจาก 

	 กรรมการผู้จัดการ

 4.3 กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร

{{ บริษทัมช่ีองทางการสือ่สารภายนอก 

	 ทีท่�าให้ได้รับข้อมลูจาก	ลกูค้า	ผูข้าย	 

	 ผูส้อบบัญชี	ผูก้�ากับดแูล	เป็นต้น	เพือ่ 

	 ช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 

	 บริษัทได้รับข้อมูลท่ีส�าคัญเก่ียวกับ 

	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

	 การควบคุมภายใน

{{ ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบ 

	 ประจ�าปีจากผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่ว 

	 กับประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ 

	 การควบคุมภายใน

{{ นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทางให้ 

	 บุคคลภายนอกติดต ่อบริษัทได	้ 

	 โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศพัท์ 

	 และ	E-mail	ของแต่ละฝ่ายของบริษทั	 

	 โดยฝ่ายขายเป็นผูร้บัผดิชอบในการ 

	 รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

{{ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

	 ปี	2559

5. กำรติดตำมและประเมินผล

 5.1 กำรติดตำมประเมินผลอย่ำง 

  ต่อเนื่อง 

{{ บริษทัได้จดัให้การประเมนิการควบคุม 

	 ภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วนหน่ึง 

	 ของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

{{ บริษทัมกีารตรวจตดิตามระบบ	ISO	 

	 ภายในอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	และ 

	 ตรวจติดตามคุณภาพโดยบริษัท 

	 ภายนอกปีละ	2	ครั้ง

{{ จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง	 

	 Self-Control	ให้แต่ละฝ่ายเพื่อเป็น 

	 การพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

{{ ผู ้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบใน 

	 การประเมิน	การควบคุมภายใน

{{ X

{{ ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมิน 

	 เ ก่ี ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ 

	 ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

	 อย่างสม�่าเสมอและทันเวลา

{{ X
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{{ ผู ้บริหารพิจารณาขอบเขตและ 

	 ความถ่ีของการประเมินแบบแยก 

	 ต่างหาก	(Separate	Evaluation)	 

	 ซ่ึ ง ข้ึนอ ยู ่ กั บความส� า คัญของ 

	 ความเสีย่ง	การควบคุม	การจดัการ 

	 ความเสีย่ง	และความมปีระสทิธภิาพ 

	 และประสิทธิผลของการติดตาม 

	 ประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง	(Ongoing	 

	 Monitoring)

{{ X

5.2 กำรรำยงำนข้อบกพร่อง

{{ ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

	 ได ้ รับการรายงานต ่อเจ ้ าของ 

	 กระบวนการและเจ้าของการควบคมุ 

	 ท่ีเก่ียวข้องเพื่อด�าเนินการแก้ไข 

	 *	 ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงาน 

	 ไปยังผูบ้ริหารระดบัทีส่งูกว่าเจ้าของ 

	 กระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ

{{ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รบัรายงาน 

	 สรปุข้อสงัเกตจากผูต้รวจสอบบัญชี 

	 ภายนอก	(Management	Letter)	 

	 ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทาน 

	 และประชุมร่วมกับผู ้ที่เก่ียวข้อง	 

	 เพือ่หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง	พร้อมท้ัง 

	 รายงานผลการติดตามแก้ไขต่อ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบและ 

	 กรรมการผู้จัดการ

{{ ข้อบกพร่องที่เก่ียวกับการควบคุม 

	 ภายในได ้รับการรายงานไปยัง 

	 ผูบ้ริหารระดับสงูคณะกรรมการบริษทั	 

	 และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง 

	 สม�่าเสมอและทันเวลา

{{ คณะกรรมการตรวจสอบได ้รับ 

	 รายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี 

	 แต ่ละไตรมาสและได ้รายงาน 

	 ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้	 

	 รวมถึงการแก้ไขของฝ่ายจัดการ 

	 ในเรื่องนั้นๆ

{{ บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

	 ปี	2559

{{ บริษทัได้จดัให้มกีารตรวจสอบภายใน 

	 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 

	 มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

{{ ฝ่ายตรวจสอบมพีนกังานเพยีง	1	คน	 

	 ซ่ึงท�าหน้าที่ในการสอบทานความ 

	 ถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 

	 แต่ท้ังนี้ยังไม่ได้เข้าไปด�าเนินการ 

	 ตรวจสอบการควบคุมภายในของ 

	 แต่ละกระบวนการ

{{ เพิ่มบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบและ 

	 ส่งอบรมเพิม่เตมิเรือ่งการควบคุมภายใน 

	 ของแต่ละกระบวนการ

{{ การตรวจสอบภายในมีโครงสร้าง 

	 ทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุให้สามารถ 

	 ท�างานได้อย่างเป็นอิสระ

{{ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรง 

	 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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{{ บริษัทได้จัดให้มีผู ้เช่ียวชาญจาก 

	 ภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงาน 

	 ตรวจสอบภาย ใน	(Qua l i t y	 

	 As	surance	Review)	เพือ่ให้มัน่ใจ 

	 ว่าการปฏบัิติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

	 การตรวจสอบภายใน

{{ X {{ เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายใน 

	 เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง	จึงเริ่มต้น 

	 ให้ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเช้ามา 

	 ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

	 ภายในในอนาคต

สำรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสำอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยพิจารณาจากรายงาน 

และความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ

หัวหน้างานตรวจสำอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

1.	 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ ต�าแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์

นายพิรุณห์	ปัญจจิตติ พนักงานตรวจสอบภายใน ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

พ.ย.	2557–ปัจจุบัน

เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบภายใน	บรษิทั	เอน็อพีี	 

อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	 จ�ากัด	

(มหาชน)

การเข้าร่วมอบรม

เดือน	-	ปี หลักสูตรการอบรม จัดโดย

มกราคม 2545 เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	หลักสูตรต่อเนื่อง -
เมษายน 2546 Tool	and	Techniques	for	the	Beginning	Auditors สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2547 วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
ตุลาคม 2549 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	หลักสูตร	2 สภาวิชาชีพบัญชี

2.	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

• ปัจจบุนับรษิทัอยู่ระหว่างสรรหาบคุลากรทีเ่หมาะสมอยู่	ขณะนีบ้ริษทัมเีพยีงเจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบภายใน	1	คน

3.	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	ถอดถอน	เลิกจ้าง	ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

• บริษัทได้ก�าหนดให้การอนุมัติ	แต่งต้ัง	โยกย้าย	ถอดถอน	เลิกจ้าง	รวมถึงการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

	 ของผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทันัน้	จะต้องผ่านความเห็นชอบหรอืได้รับอนมุติั 

	 จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจ�าเป็นในราคาและเงื่อนไขเป็นปกติธุรกิจ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น 

ต่อรายการระหว่างกันของบริษทัว่า	รายการระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนในปีทีผ่่านมาเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตสุมผลเย่ียงผูป้ระกอบการค้า 

พึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป	มีการก�าหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ท�าให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ปี 2559

1.	 วัน	เดือน	ปี	ที่เกิดรายการ

วันที่	3	กันยายน	2558

2.	 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้	 :	 พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา

ผู้กู้	 :	 บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์	 :	 พลเอก	อคัรเดช	ศศปิระภา	ถือหุ้นในบริษทั	เอน็อพี	ีอสงัหาริมทรพัย์และอตุสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	 

	 	 จ�านวน	16,000,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.86	ของทุนช�าระแล้ว

3.	 ลักษณะของรายการ

บริษทัมมีตใิห้ขอกู้ยืมเงินจากพลเอก	อคัรเดช	ศศปิระภา	จ�านวนเงิน	5	ล้านบาท	ก�าหนดช�าระคืนภายใน	182	วัน	ในอตัรา 

	 ดอกเบ้ียร้อยละ	1	ต่อปี	ครบก�าหนดวันท่ี	2	มีนาคม	2559	โดยบริษัทขอขยายระยะเวลาการช�าระเงินกู้ออกไปอีก	180	วัน	 

	 ครบก�าหนดวันที	่28	สงิหาคม	2559	แต่บริษทัช�าระหนีก่้อนครบก�าหนดในวันที	่5	สงิหาคม	2559	มมีลูค่าเงินต้นและดอกเบีย้ 

	 รวมทั้งสิ้น	5,046,164.38	บาท

4.	 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย

	 ชื่อ	 NEP

	พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา	 ประธานกรรมการ

5.	 การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียตามข้อ	4.	ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณา 

	 วาระดงักล่าว

6.	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท�ารายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากประธานกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าท�ารายการท่ีสมเหตุสมผล 

	 และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั	เนือ่งจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบรหิารสภาพคล่องของบรษิทัและอตัราดอกเบ้ีย 

	 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

7.	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

	 ตามข้อ	6.

-	ไม่มี	–
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บริษัทได้ช�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วในวันที่ 5 สำิงหาคม 2559

1.	 วัน	เดือน	ปี	ที่เกิดรายการ

วันที่	12	พฤษภาคม	2559

2.	 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้	 :	 คุณสุวลัย	จันทวานิช

ผู้กู้	 :	 บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์	 :	 คุณสวุลยั	จนัทวานชิ	เป็นกรรมการในบรษิทั	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม	และถือหุ้น 

	 	 ในบริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	5,735,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.27	ของทุน 

	 	 ช�าระแล้ว

3.	 ลักษณะของรายการ

บรษิทั	มมีตใิห้ขอกู้ยืมเงินจากคุณสวุลยั	จนัทวานชิ	จ�านวนเงิน	20	ล้านบาท	ก�าหนดช�าระคืนภายใน	92	วัน	ครบก�าหนด 

	 วันที	่12	สงิหาคม	2559	ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ	5	ต่อปี	ช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียเมือ่ครบก�าหนด	มมีลูค่าเงินต้นและดอกเบีย้ 

	 รวมทั้งสิ้น	20,250,002	บาท	โดยน�าหุ้นสามัญของบริษัทร่วมจ�านวน	20,000,000	หุ้น	ค�้าประกันการกู้ยืม

4.	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท�ารายการ

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกรรมการบริษัทร่วม	 ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นการเข้าท�ารายการที่สมเหตุสมผล 

	 และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั	เนือ่งจากรายการดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบรษิทั	และอตัราดอกเบ้ีย 

	 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

5.	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	และ/หรือกรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

	 ตามข้อ	4.

-	ไม่มี	–

บริษัทได้ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดแล้วในวันที่	12	สิงหาคม	2559

นโยบายและแนวทางการท�รายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทัพยายามหลกีเลีย่งการท�ารายการระหว่างกันกับบรษิทัร่วมหรอืบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันแต่กรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั	บริษทัจะพจิารณาความสมเหตผุลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรอืเง่ือนไขทีไ่ม่แตกต่างจากบคุคล 

ภายนอก	โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม	และบริษัทจะด�าเนินการตามข้ันตอนของข้อก�าหนด 

หรือประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และข้อก�าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	เร่ือง	หลักเกณฑ์	วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน	ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือ 

ข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด	และจะค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ

อนึง่	บรษิทัมข้ีอก�าหนดในข้อบังคับของบริษทัเก่ียวกับการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป	ซ่ึงทรัพย์สนิ 

ส�าคัญของบริษัทว่าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด	โดยจะต้องรายงานให้กรรมการตรวจสอบทราบทนัท	ีต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	 

และต้องปฏบัิติตามกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องในเร่ืองดงักล่าว	อกีท้ังต้องตดิตามการท�ารายการดังกล่าว	ให้เป็นไปตามท่ีได้รบัอนมุติัด้วย
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ก) สำรุปรายงานการสำอบบัญชี

• ส�าหรับปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	2559	ผูส้อบบัญชีโดย	นายพรีะเดช	พงษ์เสถียรศกัดิ	์แห่งบริษทั	สอบบญัชีธรรมนติ	ิจ�ากัด	 

	 มไิด้มกีารแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ	งบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	 

	 ผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ทั้งงบการเงิน 

	 ทีแ่สดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวิธรีาคาทนุ	 

	 โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผูส้อบบัญชีให้ข้อสงัเกตต่องบการเงิน	ดังต่อไปนี้

1)	 ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1(ข)	ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้	บริษัทมีผลการด�าเนินงานจากธุรกิจหลัก 

ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 2551	 จนถึงปัจจุบัน	 และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน	72.45	ล้านบาท	 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 

ส่วนได้เสีย	 เป็นจ�านวนเงิน	 926.86	 ล้านบาท	 และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตามวิธีราคาทุนเป็นจ�านวนเงิน	 643.92	 ล้านบาท	 และแผนการด�าเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้	 

ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเรือ่งอืน่ท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1(ข)	แสดงให้เห็นว่า	มคีวามไม่แน่นอน 

ที่มีสาระส�าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญเก่ียวกับความสามารถในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

ของบริษัท	ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

2)	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน 

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

2.1)	ความเสี่ยง-การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการด�าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนข้ันต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอดถึงแม้ว่า 

ในปีปัจจบัุนบริษทัจะเร่ิมมกี�าไรข้ันต้นก็ตามแต่ก�าไรข้ันต้นท่ีเกิดข้ึนมจี�านวนค่อนข้างน้อย	(ร้อยละ	1.72	ของยอดขาย)	 

ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	 และการต้ังประมาณการค่าความเสียหายจาก 

การท�าสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ในบรษิทัร่วมตามวิธส่ีวนได้เสยีและตามงบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่สดงเงินลงทุนในบรษิทัร่วมตามวิธีราคาทนุ	 

สินค้าคงเหลือท่ีน�ามาพิจารณาต้ังประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	 ได้แก่	 งานระหว่างท�าและสินค้า 

ส�าเรจ็รูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน	โดยมมีลูค่า	11.95	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	1.55	ของสนิทรัพย์รวม 

ตามงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสยี	(ร้อยละ	1.14	ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	 

ดงันัน้การพจิารณาต้ังค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้า	โดยเฉพาะงานระหว่างท�าต้องใช้วิธกีารค�านวณเพือ่หาต้นทนุท�า 

ต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้าส�าเร็จรูปแต่ละประเภทซ่ึงการค�านวณมีความซับซ้อน	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึง 

ให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ
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2.2)	ความเสี่ยง-การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 9	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ซ่ึงด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ 

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ

สาธารณปูโภคและสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	ในเขตส่งเสริมอตุสาหกรรมโดยบริษทัมนีโยบายลงทุนในบรษิทั 

ดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2559	 กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 

ตามวิธีราคาทุน	 เป็นจ�านวนเงิน	 607.35	 ล้านบาท	 ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 

คิดเป็นร้อยละ	 57.71	 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย	 พบว่า	 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่า 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ในบรษิทัร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ซ่ึงการทดสอบการด้อยค่านัน้มนียัส�าคัญต่อการตรวจสอบ 

เนื่องจากจ�านวนเงินดังกล่าวเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ	 นอกจากนี้ข้ันตอน 

การทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 การวิเคราะห์ผลการ 

ด�าเนินงาน	 ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จากการด�าเนินงานในอนาคต	 

ดังน้ัน	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงเก่ียวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

• ส�าหรับปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวาคม	2558	ผูส้อบบัญชีโดย	นายพรีะเดช	พงษ์เสถียรศกัดิ	์แห่งบริษทั	สอบบญัชีธรรมนติ	ิจ�ากัด	 

	 มไิด้มกีารแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ	งบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2558	 

	 ผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ทั้งงบการเงิน 

	 ทีแ่สดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทนุในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทุน	 

	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผูส้อบบัญชีให้ข้อสงัเกตต่องบการเงิน	ดงัต่อไปนี้

1)	 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน	ข้อ	1(ข)	ตามทีป่รากฏในงบการเงินนี	้บริษทัมผีลการด�าเนนิงานจากธรุกิจหลกั 

ขาดทุนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 2551	 จนถึงปัจจุบันและมีกระแสเงินสดใช้ไปกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน	54.36	ล้านบาท	ณ	วันที่	 

31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 

เป็นจ�านวนเงนิ	858.28	ลา้นบาท	และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการทีแ่สดงเงนิลงทนุในบรษิัทร่วมตามวธิรีาคาทนุ 

เป็นจ�านวนเงิน	 509.27	 ล้านบาท	 ซ่ึงการท่ีบริษัทจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ข้ึนอยู่กับแผนการผลิต	 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต	 และการตลาดในการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายและ 

การส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลกูค้า	การเพิม่จ�านวนและเพิม่มลูค่าการขาย	การเพิม่สภาพคล่องทางการเงิน	 

การขอสนับสนุนเงินจากสถาบันการเงินและการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญในบริษัทร่วม	 เพื่อน�าเงินทุน 

มาหมุนเวียนใช้ในกิจการ	 นอกจากนี้ยังข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัท 

ได้ลงทนุไว้	งบการเงินนียั้งคงจดัท�าข้ึนตามหลกัการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งของกิจการโดยถือว่าการขายหรอืมลูค่า 

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	 และการจ่ายช�าระหนี้สินของบริษัทจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ	 โดยไม่คาดว่า 

จะมีการหยุดชะงักของการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท
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2)	 เรื่องอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 28	 บริษัทได้มีการปรับปรุงงบการเงินท่ีออกไปแล้วตามรายงานลงวันที่	 

23	 กุมภาพันธ์	 2559	 เก่ียวกับการบันทึกบัญชีส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงไว ้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสยี	จ�านวน	(21.30)	ล้านบาท 

เข้างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

• ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557	ผู้สอบบัญชีโดย	นายพจน์	อัศวสันติชัย	แห่งบริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จ�ากัด		 

	 มไิด้มกีารแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ	งบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2557	 

	 ผลการด�าเนินงาน	 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ทั้งงบการเงิน 

	 ทีแ่สดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทนุในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทนุ	 

	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน	 

	 ดังต่อไปนี้

1)	 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน	ข้อ	1(ข)	ตามทีป่รากฏในงบการเงินนี	้บริษทัมผีลการด�าเนนิงานจากธรุกิจหลกั 

ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2551จนถึงปัจจุบัน	 และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงิน 

เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน	100.07	ล้านบาท	ณ	วันที่	 

31	 ธันวาคม	 2557	 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 

เป็นจ�านวนเงนิ	735.88	ลา้นบาท	และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการทีแ่สดงเงนิลงทนุในบรษิัทร่วมตามวธิรีาคาทนุ 

เป็นจ�านวนเงิน	 377.83	 ล้านบาท	 ซ่ึงการท่ีบริษัทจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ข้ึนอยู่กับแผนการผลิต	 

การปรับปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการผลติ	และการตลาดในการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายและการส่งมอบ 

ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า	 การน�าสินค้าจากผู้ผลิตภายนอกเข้ามาจัดจ�าหน่าย	 การเพิ่มจ�านวนและ 

เพิ่มมูลค่าการขาย	การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	การขอกู้ยืมเงินจากบริษัทร่วมและการลดสัดส่วนการถือครอง 

หุ้นสามัญในบริษัทร่วม	 เพื่อน�าเงินทุนมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ	 นอกจากนี้ยังข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานและ 

มลูค่าของเงินลงทนุในบรษิทัร่วมทีบ่ริษทัได้ลงทนุไว้	งบการเงินนียั้งคงจดัท�าข้ึนตามหลกัการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง 

ของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	 และการจ่ายช�าระหนี้สินของบริษัท 

จะเป็นไปตามปกติธุรกิจ	โดยไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท
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ข) ตารางสำรุปงบการเงิน
งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

2559 2558 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 87.31 11.35 8.68 1.23 15.75 1.88

เงินลงทุนชั่วคราว 75.00 9.75 - - - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 31.68 4.12 34.34 4.97 42.95 5.14

สินค้าคงเหลือ 20.91 2.72 25.14 3.64 31.77 3.80

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.21 0.81 7.68 1.11 12.72 1.52

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 221.11 28.74 75.84 10.98 103.19 12.35

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 324.41 42.16 376.49 54.48 476.02 56.96

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5.24 0.68 5.50 0.80 6.42 0.77

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 216.91 28.19 231.37 33.48 248.11 29.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.80 0.23 1.80 0.26 1.96 0.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 548.36 71.26 615.16 89.02 732.51 87.65

สินทรัพย์รวม 769.47 100.00 691.00 100.00 835.70 100.00

เงินเบิกเกินบัญชี - - 8.91 1.29 9.17 1.10

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - 5.00 0.72 20.00 2.39

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 41.04 5.33 71.90 10.41 66.39 7.94

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ที่ถึงก�าหนดชะระในหนึ่งปี 1.67 0.22 2.50 0.36 2.13 0.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 5.80 0.75 11.73 1.70 12.75 1.53

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือทีถึ่งก�าหนดช�าระในหนึง่ปี 1.96 0.25 4.50 0.66 3.72 0.45

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.19 0.02 - - 0.29 0.03

หนี้สินหมุนเวียนรวม 50.66 6.58 104.57 15.13 114.45 13.70

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 0.42 0.05 - - 0.37 0.04

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 9.67 1.26 15.49 2.24 27.02 3.23

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ 24.62 3.20 - - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 0.55 0.07 4.47 0.654 6.17 0.74

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 1.79 0.23 1.99 0.29 2.00 0.24

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3.35 0.44 6.10 0.88 4.92 0.59

หนี้สินไม่หมุนเวียน 40.40 5.25 28.05 4.06 40.48 4.84

หนี้สินรวม 91.06 11.83 132.62 19.19 154.93 18.54

ทุนจดทะเบียน 3,397.02 441.48 2,104.75 304.59 2,104.75 251.85

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,865.37 242.42 1,446.43 209.32 1,446.42 173.08

ส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (297.99) (38.73) (67.78) (9.81) (67.77) (8.11)

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้ 37.89 4.92 14.38 2.08 14.38 1.72

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - - 23.62 3.42 23.61 2.83

ขาดทุนสะสม (926.86) (120.45) (858.28) (124.21) (735.88) (88.06)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 678.41 88.17 558.37 80.81 680.76 81.46

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 769.47 100.00 691.00 100.00 835.70 100.00
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งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
2559 2558 2557

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 298.86 99.11 323.29 90.89 307.04 95.69

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - - 25.10 7.06 0.08 0.02

ก�าไรจาการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - -

รายได้รับคืนเงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด - - - - - -

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - - 1.91 0.54 7.45 2.32

รายได้อื่น 2.96 0.89 5.39 1.52 6.29 1.96

รำยได้รวม 301.55 100.00 355.69 100.00 320.86 100.00

ต้นทุนขาย 293.17 97.40 342.35 96.25 339.83 105.91

ค่าใช้จ่ายในการขาย 10.11 3.35 12.57 3.53 13.77 4.29

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 54.46 18.06 57.18 16.08 52.93 16.50

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 11.64 3.86 - - - -

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.76 0.58 - - - -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.71 5.21 20.84 5.86 26.93 8.39

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 5.95 1.97 4.89 1.37 5.85 1.82

ค่ำใช้จ่ำยรวม 393.34 130.44 437.83 123.09 439.31 136.92

ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20.70 6.86 (19.78) (5.56) (97.95) (30.53)

ส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วม - - (21.30) (5.99) - -

ค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้ (0.20) (0.07) - - 0.37 0.12

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั-เฉพาะกิจการ 2.61 0.87 - - (0.76) (0.24)

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยั-บรษิทัร่วม (0.29) (0.10) 0.82 0.23 (0.41) (0.13)

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (68.57) (22.74) (122.40) (34.41) (217.94) (67.92)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

ชื่อ 2559 2558 2557

งบกำระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน (72.45) (54.36) (100.07)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (94.49) 22.53 25.58

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน 245.57 24.77 37.88

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 78.63 (7.06) (36.61)
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ค) อัตราสำ่วนทางการเงินที่สำ�คัญที่สำะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�เนินงานในธุรกิจหลัก 
 ของบริษัท

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 4.36 0.73 0.90

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 3.83 0.41 0.51

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า) (0.93) (0.50) (0.93)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า) 9.05 8.37 6.58

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 40 44 55

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า) 84.34 72.87 60.90

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน) 4 5 6

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า) 5.20 4.95 4.84

ระยะเวลาช�าระหนี้	(วัน) 70 74 75

Cash	cycle	(วัน) (26) (25) (14)

อัตราส่วนแสดงความสามารถกำารท�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 1.72 (5.90) (10.68)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(%) (21.80) (36.60) (34.31)

อัตราก�าไรสุทธิ	(%) (22.95) (37.86) (67.56)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) (10.11) (21.92) (27.60)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพกำารด�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) (9.41) (16.06) (23.07)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%) (30.60) (51.05) (86.56)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.41 0.42 0.34

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางกำารเงิน
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.13 0.24 0.23

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) (10.94) (24.21) (15.33)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) -
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การวิเคราะห์และค�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ฐานะทางการเงินตามวิธีสำ่วนได้เสำีย

สินทรัพย์

ณ	31	ธนัวาคม	2559	บรษิทัมสีนิทรัพย์รวมจ�านวน	769.47	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	78.47	ล้านบาท	จาก	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2558	 

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	78.63	ล้านบาท	และเงินลงทุนชั่วคราว	เพิ่มขึ้น	75	ล้านบาท	สืบเนื่องมาจาก 

ในเดือนกันยายน	2559	บรษิทัฯ	ด�าเนนิการเพิม่ทนุและได้รับเงินเพิม่ทนุจากผูถื้อหุ้นเดมิจ�านวน	187.57	ล้านบาท	โดยได้น�าเงินส่วนหนึง่ 

ฝากประจ�ากับธนาคาร	เพื่อรับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยระยะสั้น

มลูค่าตามบญัชขีองเงินลงทนุในบรษิทัร่วมทีล่ดลง	52.08	ล้านบาท	สาเหตจุากบรษิทัฯ	ได้ขายหุ้นของบริษทันวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	 

เพื่อรักษาสภาพคล่องก่อนด�าเนินการเพิ่มทุน	จ�านวน	57.27	ล้านหุ้น	ซึ่งจากการขายเงินลงทุนบางส่วน	ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทร่วมลดลงจากร้อยละ	14.80	เหลือร้อยละ	12.01

สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี	2559	ทั้งสิ้นจ�านวน	221.11	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	28.74	ของสินทรัพย์รวม	ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากปี	 2558	 จ�านวน	 145.27	 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	 191.55	 ซ่ึงสาระส�าคัญมาจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน	 

187.57	ล้านบาท

-	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บรษิทัมลีกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ในปี	2559	จ�านวน	31.68	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	ร้อยละ	7.74	ท�าให้มยีอดลกูหนี้ 

	 คงค้างอยู่	ณ	สิ้นปี

ลูกหนี้การค้าจ�าแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระ	ได้ดังนี้

ณ 31 ธันวำคม
รำยกำร 2559 2558

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ: 23.62 60.69% 26.39 57.99%
เกินวันครบก�าหนดช�าระ:
	 น้อยกว่า	3	เดือน 8.04 20.66% 7.40 16.26%
	 3-6	เดือน - - 0.45 0.99%
	 6-12	เดือน - - 0.01 0.02%
	 มากกว่า	12	เดือน 0.63 1.62% 4.14 9.10%
ลูกหนี้อื่น 6.63 17.03% 7.11 15.62%

38.93 100.00% 45.51 100.00%
หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7.25) -18.63% (11.17) -24.54%
ลูกหนี้ - สุทธิ 31.68 81.37% 34.34 75.46%

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพลูกหนี้จากอายุของลูกหนี้ในปี	2559	พบว่า	ส่วนใหญ่ร้อยละ	81.34	ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด 

ในช่วงปี	2559	เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและยอดหนี้ค้างช�าระไม่เกิน	3	เดือน	โดยยอดหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระมีสัดส่วน 

ร้อยละ	60.69	ส่วนยอดหนีท้ีค้่างช�าระไม่เกิน	3	เดอืนมสีดัส่วนร้อยละ	20.66	ของยอดลกูหนีค้งค้างทัง้หมด	โดยลกูหนี	้ทีม่อีายุหนี้ 

คงค้างเกิน	3	เดือนขึ้นไป	บริษัทได้มอบหมายให้ส่วนงานติดตามลูกหนี้เร่งด�าเนินการเรียกเก็บหนี้ให้ได้ภายในก�าหนดการช�าระเงนิ	
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ทัง้นีใ้นปี	2559	จะเห็นได้ว่ายอดหนีค้้างช�าระตัง้แต่	3	เดอืน-12	เดอืน	มจี�านวนและสดัส่วนทีล่ดลงจากปี	2558	อย่างมนียัส�าคญั	 

ซ่ึงยอดหนีค้้างช�าระตัง้แต่	12	เดอืนข้ึนไปมจี�านวนลดลงจากการท่ีบริษทัตดิตามและด�าเนนิคดีจนได้รบัช�าระคนืกลบัมา	แสดงให้เห็นถึง 

การควบคุมลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี	2559

อนึง่	ส�าหรบัการบรหิารระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ในปี	2559	ใช้เวลาน้อยกว่าปี	2558	อย่างมสีาระส�าคญั	คอืใช้เวลาเฉลีย่	40	วัน	 

(ปี	2558	ใช้เวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	44	วัน	และปี	2557	ใช้เวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	55	วัน)

-	 สินค้าคงเหลือ

สนิค้าคงเหลอืสทุธ	ิณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2559	เท่ากับ	20.91	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปี	2558	จ�านวน	4.23	ล้านบาท	 

หรือคิดเป็นร้อยละ	 16.83	 สาเหตุหลักเนื่องจากการควบคุมปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบให้มีปริมาณที่เหมาะสม	 

ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	และบริหารการผลิตและการจัดส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	ส่งผลให้ปริมาณ 

สินค้าส�าเร็จรูปค้างสต็อกลดลง	โดยยึดหลักการบริหารสินค้าคงเหลือแบบ	Just	in	Time

ส�าหรับอตัราหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอืในปี	2559	เท่ากับ	84.34	เท่า	เพิม่ข้ึนจากปี	2558	(72.87เท่า)	และมรีะยะเวลา 

ขายสินค้าเฉลี่ย	4	วัน	จึงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี	2559	เท่ากับ	548.36	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	71.26	ของสินทรัพย์รวม	ทั้งนี้ในปี	2559	 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ	 10.86	 เมื่อเทียบกับปี	 2558	 โดยสาระส�าคัญเป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมที่ลดลง	 52.08	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลจากการขายเงินลงทุนบางส่วน	 ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมลดลงจาก 

ร้อยละ	14.80	เหลือร้อยละ	12.01	และบริษัทได้จ�าหน่ายเครื่องจักรเก่าล้าสมัยไม่ได้ใช้งานมูลค่าทางบัญชี	ณ	วันที่ขายจ�านวน	 

2.71	ล้านบาท

-	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี	2559	บรษิทัมเีงินลงทุนในบริษทัร่วมจ�านวน	324.41	ล้านบาท	ลดลง	52.08	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	13.83	 

จากปี	2558	สาเหตหุลกัจากการทีบ่ริษทัได้ขายเงินลงทนุในบริษทัร่วมระหว่างปี	จ�านวน	72.47	ล้านบาท	แต่รบัส่วนแบ่งก�าไร 

จากการเงินลงทุนจ�านวน	20.70	ล้านบาท	(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	หน้าที่	135)

-	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ในปี	2559	มีจ�านวน	216.91	ล้านบาท	ลดลง	14.46	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	6.30		 

เนื่องจากบริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานจ�านวน	 9.16	 ล้านบาท	 มีการจ�าหน่ายเคร่ืองจักร 

ที่มีอายุใช้งานมานานประสิทธิภาพในการผลิตต�่าลง		มูลค่าทางบัญชี	ณ	วันจ�าหน่าย	2.71	ล้านบาท	จ�าหน่ายรถยนต์ 

ที่ไม่ได้ใช้งานมูลค่าทางบัญชี	ณ	วันจ�าหน่าย	3.39	ล้านบาท

หนี้สิน

บรษิทัมหีนีส้นิรวม	ณ	31	ธนัวาคม	2559	จ�านวน	91.06	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	เป็นจ�านวน41.56	ล้านบาท	หรือลดลง 

ร้อยละ	 31.34	 ซ่ึงบริษัทได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพที่ถึงก�าหนด	 11.76	 ล้านบาทและช�าระหนี้ธนาคารกรุงเทพ 

บัญชีกระแสรายวัน-สาขาสงูเนนิ	(OD)	จ�านวน	8.91	ล้านบาท	จ่ายช�าระเงินกู้ยืมบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน	5	ล้านบาท	และจ่ายช�าระหนี้ 

เจ้าหนีก้ารค้าได้เร็วข้ึนโดยเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจากปี	2558	จ�านวน	30.86	ล้านบาท	แต่ช่วงไตรมาสที	่3	ปี	2559	บรษิทัได้กู้เงินระยะยาว 

จากบริษัทต่างประเทศจ�านวน	24.62	ล้านบาท	เพื่อมัดจ�าเครื่องจักรใหม่และเสริมสภาพคล่องก่อนการเพิ่มทุน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	31	ธนัวาคม	2559	ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัเท่ากับ	678.41	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน	120.04	ล้านบาท	จาก	ณ	31	ธนัวาคม	2558	 

ซ่ึงเท่ากับ	558.37	ล้านบาท	โดยเป็นผลจากบรษิทัมเีงินฝากธนาคารและเงินลงทนุช่ัวคราวเพิม่ข้ึนจากการเพิม่ทนุ	แต่บริษทัยังคงม ี

ผลการด�าเนนิงานขาดทนุส่งผลให้มขีาดทนุสะสมเพิม่ข้ึน	อนึง่	บริษทัมส่ีวนของทนุจดทะเบียนช�าระแล้วเพิม่ข้ึนจาก	1,446.43	ล้านบาท 

เป็น	1,865.37	ล้านบาท	จากการเพิม่ทนุและใช้สทิธแิปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัตามใบส�าคัญแสดงสทิธ	ิNEP-W2	ในระหว่างปี	2559

ผลการด�เนินงานของงบการเงินตามวิธีสำ่วนได้เสำีย
บริษัทมีผลการด�าเนินงานในรอบปี	2559	เปรียบเทียบกับปี	2558	ดังนี้

รำยได้

ผลกำรด�ำเนินงำน งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย
2559 2558 กำรเปลีย่นแปลง เพิม่ข้ึน (ลดลง)

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท %
รายได้จากการขาย 298.86	 323.29	 (24.43)	 -7.55%
ต้นทุนขาย 293.71	 342.35	 (48.64)	 -14.21%
ก�าไร	(ขาดทุน)	ขั้นต้น 5.15 (19.06) 24.21 127.02%
รายได้อื่น 2.69 32.40 (29.71) -91.69%
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (93.48) (90.59) 2.89	 3.19%
ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 20.70 (19.78) 40.48 204.65%
ส่วนของส่วนได้เสยีทีล่ดลงจากการลงทนุในบริษทัร่วม - (21.30) (21.30) -100.00%
ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงาน (64.94) (118.33) (53.39) -45.12%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (5.95) (4.89) 1.06 21.67%
ภาษีเงินได้ - - - -
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (70.89	) (123.22	) (52.33) -42.47%

ในปี	 2559	 บริษัทมียอดขายลดลงจากป	ี 2558	 เป็นจ�านวน	 24.43	 ล้านบาท	 ซ่ึงมีสาเหตุหลักจากการท่ีบริษัทได้ยกเลิก 

และจ�าหน่ายเคร่ืองผลติเส้นเทปและเคร่ืองทอชุดเก่า	ทีม่อีายุการใช้งานมานานกว่า	15	ปีออกไป	ซ่ึงเครือ่งจกัรดังกล่าวเป็นต้นเหตุของ 

ของเสียและการสิ้นเปลืองพลังงาน	 ดังน้ันถึงแม้ว่าการขายเครื่องจักรเก่าออกไปนั้น	 ส่งผลกระทบให้ก�าลังการผลิตจะลดลงไป 

ประมาณร้อยละ	25	แต่จะเห็นว่ายอดขายลดลงจากปี	2558	เพียงร้อยละ	7.55	เท่านั้น	เนื่องจากบริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการผลิตกับเครื่องจักรที่คงเหลืออยู่ได้เป็นอย่างดี	และใช้การ	Outsourcing	ส�าหรับสินค้าที่เกินก�าลังการผลิตของโรงงาน

นอกจากนัน้จะมสีาเหตุจากราคาเมด็พลาสตกิทีต่�า่กว่าปี	2558	ซ่ึงมผีลให้การก�าหนดราคาขายก็จะต�า่ลงตามราคาเมด็พลาสตกิด้วย	 

(ลกัษณะของตลาดบรรจภุณัฑ์พลาสติกจะมกีารปรบัราคาขายข้ึน-ลง	ตามสภาวะราคาเมด็พลาสตกิ)	รวมถึงผลกระทบจากฤดกูาลสนิค้า	 

ภัยแล้ง	 สภาวะเศรษฐกิจ	 ที่มีผลให้สินค้าบางอุตสาหกรรมชะลอตัวลงในช่วงกลางปี	 2559	 แต่ก็ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อย	 

เนื่องจากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้แล้ว

ต้นทุนขำย

ต้นทนุขายในปี	2559	มจี�านวนเท่ากับ	293.71	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	จ�านวน	48.64	ล้านบาท	หรอืเท่ากับร้อยละ	14.21	 

ในขณะทีร่ายได้จากการขายลดลงร้อยละ	7.55	แสดงให้เห็นถึงต้นทนุทีต่�า่ลง	เนือ่งจากบรษิทัได้มกีารปรบัปรงุและพฒันาประสทิธิภาพ 

ในการผลติ	การยกเลกิเคร่ืองจกัรเก่าทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ	ซ่ึงส่งผลให้ต้นทนุค่าแรง	ค่าไฟฟ้า	ต�า่ลง	และเพิม่ผลผลติในแต่ละหน่วยงาน 

ด้วยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับเครื่องจักร	 รวมถึงการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน	 และมุ่งเน้นการลดของเสีย	 (waste)	 

จากกระบวนการผลติ	ให้อยู่ในมาตรฐานทีก่�าหนดด้วยการปรับปรงุซ่อมแซมเครือ่งจกัรให้อยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์	อบรมทกัษะพนกังาน	 

และควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าโดยการน�าระบบ	ERP	มาใช้ในกระบวนการ
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ก�ำไรขั้นต้น

ส�าหรับในปี	2559	บริษัทมีก�าไรขั้นต้น	จ�านวน	5.15	ล้านบาท	ในขณะที่ปี	2558	บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้น	19.06	ล้านบาท	 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตตามท่ีได้ช้ีแจงไว้แล้วในข้างต้น	 โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 

บริษัทประสบปัญหาในการควบคุมต้นทุนการผลิต	อันเนื่องจากเครื่องจักรและแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ	ท�าให้ผลผลิตได้น้อยกว่า 

ความสามารถของเครื่องจักร	และมีของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจ�านวนมาก	โดยในอดีตมีอัตราการสูญเสียถึง	12-15%	 

ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง

นอกจากนั้น	 การบริหารจัดการในด้านการวางแผนผลิต	 การควบคุมวัตถุดิบประกอบการผลิต	 (Inventory	 Control)	 

ยังขาดประสิทธิภาพ	ท�าให้เกิดการสูญเสียจากสินค้าคงคลังที่หมดอายุการใช้งาน	และส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นติดต่อกัน

มาหลายปี

จากโครงสร้างต้นทุนการผลิต	สัดส่วนกว่า	70%	เป็นส่วนของวัตถุดิบ	ดังนั้นการควบคุมของเสียและควบคุมการใช้วัตถุดิบ 

อย่างคุม้ค่า	จงึมสีาระส�าคญัอย่างมากต่อต้นทนุการผลติ	ซ่ึงในปี	2559	บริษทัได้มุง่เน้นในการลดของเสยี	และ	Inventory	control	 

โดยปัจจบัุนสามารถลดอตัราการสญูเสยีลงมาที	่8-10%	รวมท้ังมผีลผลติต่อหัว	(Production	per	Head)	ทีส่งูข้ึนจากการวางแผนผลติ 

ที่มีประสิทธิภาพ

ถึงแม้อตัราก�าไรข้ันต้นจะค่อนข้างน้อย	(คิดเป็นร้อยละ	1.72)	แต่ก็เป็นจดุเริม่ต้นทีบ่รษิทัปรับปรงุมาได้ตามแนวทางทีก่�าหนด	 

โดยในปี	 2560	 มีเป้าหมายท่ีอัตราก�าไรข้ันต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	 5	 เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกนี	้ 

จะมีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างต�่าอยู่แล้ว

รำยได้อื่น

ส�าหรับรายได้อื่น	ในปี	2559	มีจ�านวน	2.69	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ก�าไรจากการตัดบัญชีหนี้สินจ�านวน	0.85	ล้านบาท	 

รายได้อื่นจากการขายของเสีย	 (waste)	 จ�านวน	0.82	ล้านบาท	รายได้ค่าสินไหมทดแทน	0.22	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับจ�านวน	 

0.24	ล้านบาท	รายได้อื่นๆ	จ�านวน	0.56	ล้านบาท	และได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากเงินลงทุนจาก	บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	 

(“บริษัทร่วม”)		เป็นจ�านวน	20.70	ล้านบาท	(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	9	หน้าที่	135)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ในปี	2559	บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	93.48	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2558	เป็นจ�านวน	2.89	ล้านบาท	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	 3.19	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินและการต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน	 (เครื่องจักรเก่า)	 

จ�านวน	13.40	ล้านบาท	รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	และการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน

แต่หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน	Operating	มีจ�านวน	80.28	ล้านบาทซึ่งลดลงจากปี	2558	เป็นจ�านวน	 

10.31	ล้านบาท	เนือ่งจากบริษทัได้ปรบัลดโครงสร้างการบรหิาร	ควบคมุค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาณ	และการลดจ�านวนกรรมการ	 

รวมถึงปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ในปี	2559	บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน	5.95	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2558	เป็นจ�านวน	1.07	ล้านบาท	อันเนื่องจาก 

บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศซึ่งมีค่าธรรมเนียมการกู้เงินจ�านวน	1.97	ล้านบาท

ภำษีเงินได้
ในปี	2559	บริษทัมรีายได้ภาษเีงินได้จ�านวน	0.21	ล้านบาท	ซ่ึงในปี	2558	เป็นรายได้ภาษเีงินได้	ทีม่จี�านวนเท่ากับ	0.004	ล้านบาท	 

โดยรายได้ภาษีเงินได้	 ในปี	 2559	 เกิดจากการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่และสัญญาเช่าการเงิน		
บริษทัได้รบัรู้ส่วนเพิม่จากการตรีาคาใหม่และสญัญาเช่าทางการเงินเข้าลกัษณะเป็นสญัญาเช่าทรพัย์สนิในงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ	 
เป็นค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้จ�านวน	0.21	ล้านบาท
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รำยจ่ำยเพื่อกำรท�ำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในปี	 2559	 บริษัทได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาข้ึน	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาด 

และการแข่งขัน	โดยเร่ิมก่อตัง้เมือ่เดือนพฤศจกิายน	2559	ท�าให้บริษทัมรีายจ่ายเพือ่ท�าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตามค�าแนะน�าหรือค�าอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับรายจ่ายเพื่อการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ตามการบันทึกบัญชี 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	ณ	31	ธันวาคม	2559	ดังต่อไปนี้

รำยจ่ำย จ�ำนวนเงิน

1.	 เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคลากร 133,900
2.	 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 160,000
รวมรำยจ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ 293,900

โดยทั้งนี้	 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน	 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากข้ึน	 และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต	 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด�าเนินการของบริษัทได้อีกด้วย	บริษัทยังมีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมทั้งด้าน	บุคคลากร	เครื่องมือ	อุปกรณ์	รวมถึงการสรรหาวัตถุดิบ	 
มาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	ปี	2560	เป็นต้นไป

ก�ำไรสุทธิ
บริษทัมผีลขาดทุนสทุธใินปี	2559	จ�านวน	70.89	ล้านบาท	มผีลขาดทนุลดลงจากปี	2558	ทีม่ผีลขาดทนุสทุธิจ�านวน	123.22	ล้านบาท	 

หรือลดลงเป็นจ�านวน	52.33	ล้านบาท	สาระส�าคัญเนื่องจากในปี	2559	มีผลจากการขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	เงินลงทุนและ 
การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน	 (เครื่องจักร)	 จ�านวน	13.40	ล้านบาท	 ในขณะที่การด�าเนินการในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก็ยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่

หากพจิารณาผลขาดทุนจากการด�าเนนิงานเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการผลติและขายกระสอบพลาสติกแล้ว	พบว่าในปี	2559	 
มีผลขาดทุนที่ลดลงจาก	ปี	2558	เนื่องจากการควบคุมประสิทธิภาพในการผลิต	และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลง	ซึ่งในปี	2559	 
บริษัทมีแผนด�าเนินการท่ีท�าให้เกิดก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจกระสอบพลาสติกตามที่ได้ชี้แจงไว้	 นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนในการ 

ลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารลงอีก

อย่างไรก็ดี	การปรับปรงุธรุกิจกระสอบพลาสตกิให้มกี�าไรข้ันต้นนัน้	อาจจะมข้ีอจ�ากัดในลกัษณะการแข่งขันของตลาดท่ีม	ีMargin	 

ค่อนข้างต�่า	จะต้องใช้	Economies	of	scale	ในการสร้างรายได้และก�าไรขั้นต้นให้มากขึ้นเพื่อให้	ครอบคลุมต่อค่าใช้จ่ายที่เป็น	 

Fix	cost	ซึ่งหากพิจารณาถึงเครื่องจักรและก�าลังการผลิตของบริษัท	ณ	ปัจจุบันแล้ว	คงไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตและยอดขาย 

ให้มากกว่านี้ได้มากนัก	 เป้าหมายของบริษัทจึงมีแนวทางที่จะปรับปรุงและคงก�าลังการผลิตของธุรกิจนี้ไว้ให้มีก�าไรข้ันต้น 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเท่านั้น	(Cash	cow)

ดงันัน้	แนวทางในการปรับปรุงธรุกิจให้มกี�าไรสทุธนิัน้	จงึเป็นทีม่าของโครงการผลติบรรจภุณัฑ์กราเวยีร์	หรอื	Flexible	Packaging	 

ที่บริษัทได้เร่ิมลงทุนและสั่งซ้ือเคร่ืองจักรในปี	 2559	 และจะเริ่มผลิตได้ในปี	 2560	 จากท่ีได้กล่าวมาในหัวข้ออื่นๆ	 แล้วนั้น	 

จะเห็นว่าโครงการใหม่นี้ใช้เงินลงทุนไม่สูง	มีฐานลูกค้าเดิม	และมีความน่าสนใจในตลาดมากกว่ากระสอบพลาสติก	เนื่องจากเป็น 

สินค้าที่มี	value	added	มากกว่า	นอกจากนั้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในการบริหารจัดการ	ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

จะไม่สูงไปจากเดิมมากนัก	ในขณะที่ธุรกิจใหม่นี้จะสามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัว

การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสำเงินสำดของงบการเงินตามวิธีสำ่วนได้เสำีย

ณ	สิ้นปี	2559	บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน	72.45	ล้านบาท	สาเหตุหลักเป็นผลมาจากในปี	2559	 

บริษทัมผีลการด�าเนนิงานขาดทุนสทุธ	ิในขณะทีบ่รษิทัมกีระแสเงินสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	94.49	ล้านบาท	เนือ่งมาจาก 

บริษัทได้ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	75	ล้านบาท	จ่ายมัดจ�าเครื่องจักรโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์กราเวียร์จ�านวน	20.78	ล้านบาท		 

จ่ายค่าปรับปรุงอาคารโรงงาน	1	จ�านวน	3.65	ล้านบาท	และจ�าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะที่มีอายุใช้งานมานาน	 

เป็นจ�านวน	3.62	ล้านบาท	นอกจากนี้	ในระหว่างปี	2559	บริษัทได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ส�ารองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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ส�าหรับรองรับการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ	 จากการขายเงินลงทุนอีก	 70.72	 ล้านบาท	 กู้ยืมเงินระยะยาว 

จากบริษัทต่างประเทศจ�านวน	24.62	ล้านบาท	มีเงินรับจากการเพิ่มทุนจ�านวน	187.57	ล้านบาท	และมีการช�าระคืนเงินกู้ยืม 

ตามก�าหนดเวลา	ส่งผลให้ในปี	2559	บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	245.57	ล้านบาท	ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ	 

ที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	78.63	ล้านบาท

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	ณ	สิ้นปี	2559	เท่ากับ	4.36	เท่า	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2558	ที่เท่ากับ	0.73	เท่า	ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก 

เงินทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทนุ	ซ่ึงบริษทัได้น�าไปช�าระหนีส้นิระยะสัน้ทีค่รบก�าหนด	เป็นผลให้บรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีนรวม	ลดลงจากปีก่อน 

อย่างมสีาระส�าคัญ	นอกจากนัน้หากพจิารณาหนีส้นิหมนุเวียน	ณ	สิน้ปี	2559	ซ่ึงเท่ากับ	50.66	ล้านบาท	เปรียบเทียบกับลกูหนีก้ารค้า 

และสนิค้าคงเหลอืทีม่จี�านวนรวมเท่ากับ	52.59	ล้านบาท	เห็นได้ว่าบริษทัสามารถบริหารจดัการลกูหนี	้Inventory	และเจ้าหนีท้างการค้า 

ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้

บรษิทัมอีตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี	้ณ	สิน้ปี	2559	เท่ากับ	5.20	เท่า	ดข้ึีนกว่าสิน้ปี	2558	ทีเ่ท่ากับ	4.95	เท่า	ส่งผลให้มรีะยะเวลา 

ช�าระหนี้	 70	 วัน	 ดีข้ึนกว่าปี	 2558	 ท่ีมีระยะเวลาช�าระหนี้เท่ากับ	 74	 วัน	 และส่งผลให้ในภาพรวมบริษัทในปี	 2559	 

มี	Cash	cycle	(26)	วัน	ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	แสดงให้เห็นถึงการบริหารลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ดีขึ้น

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

รำยกำร 2559 2558 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.13 0.24 0.23

ในปี	2559	บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง	41.56	ล้านบาท	(ปี	2559	เท่ากับ	91.06	ล้านบาท	ปี	2558	เท่ากับ	132.62	ล้านบาท)	 

และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิม่ข้ึน	120.04	ล้านบาท	อนัเนือ่งจากเพิม่ทนุของบรษิทั	ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในปี	2559	 

ลดลงจากปี	2558	ที่	0.24	เท่าเป็น	0.13	เท่าในปี	2559	ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ยังต�่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทร่วม

ในปี	2559	บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทร่วม”)	มีรายได้จากการขาย	รายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าเช่า	 

เท่ากับ	666.1	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2558	เป็นจ�านวน	358.6	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	35	ซ่ึงเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ที่ซบเซา

ในขณะที่ปี	 2559	 บริษัทร่วมมีการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่	 36	 

(ปรับปรุง	2558)	จ�านวน	7.4	ล้านบาท	เทียบกับปี	2558	มีจ�านวน	203.1	ล้านบาท	ลดลง	195.7	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	2558	 

มผีลขาดทนุจากการต้ังค่าเผือ่การด้อยค่าของ	โครงการระบบผลติน�า้เพือ่อตุสาหกรรม	และโครงการบ�าบัดน�า้เสยีเพือ่อตุสาหกรรม	 

ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม	นวนคร	จ.นครราชสีมา	ประกอบกับปี	2559	บริษัทร่วมมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	 

ตามวิธส่ีวนได้เสยี	จ�านวน	32.5	ล้านบาท	ต้นทนุทางการเงินทีล่ดลง	38.3	ล้านบาท	เนือ่งจากบรษิทัร่วมปรบัโครงสร้างทางการเงิน 

จากเงินกู้ยืมธนาคารที่มีอัตราดอกเบ้ียสูงเป็นการออกตั๋วแลกเงินที่มีต้นทุนทางการเงินท่ีถูกกว่า	 ท�าให้	 บริษัทร่วมมีก�าไรสุทธิ 

ส�าหรับปี	2559	จ�านวน	159.79	ล้านบาท	เป็นผลให้การด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี	2558	ร้อยละ	211
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เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
   ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั กิจการไดน้ าเสนอทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 
   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี 
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 

*****/2 
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ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินน้ี 

บริษทัมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และมีกระแสเงินสด
ใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอด
ติดลบจ านวนเงิน 72.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย เป็นจ านวนเงิน 926.86 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
แสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 643.92 ลา้นบาท และแผนการด าเนินธุรกิจท่ียงัไม่
เป็นไปตามท่ีประมาณไว ้ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 
แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
1) ความเส่ียง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเส่ือมสภาพ 

 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัมีผลขาดทุนขั้นตน้และขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด
ถึงแมว้า่ในปีปัจจุบนับริษทัจะเร่ิมมีก าไรขั้นตน้ก็ตามแต่ก าไรขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย (ร้อยละ 1.72 
ของยอดขาย)  ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และการตั้งประมาณการค่าความเสียหาย
จากการท าสัญญาขายสินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
สินค้าคงเหลือท่ีน ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างท าและสินค้า
ส าเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 11.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของสินทรัพย์
รวมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ร้อยละ 1.14 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ) ดงันั้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ โดยเฉพาะงานระหว่างท าตอ้งใชว้ิธีการค านวณเพื่อหา
ตน้ทุนท าต่อเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแต่ละประเภทซ่ึงการค านวณมีความซบัซ้อน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้
ความส าคญักบัความเส่ียงเก่ียวกบัความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้คงเหลือ 
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การตอบสนองความเส่ียง 
 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ไดร้วมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการ

จดัท าโครงสร้างตน้ทุนผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิต  พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
และวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณประมาณการตน้ทุนผลิตของสินคา้ รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บตรวจสอบกบัราคาขาย
หกัค่าใชจ่้ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าความเสียหายจากการท าสัญญาขาย
สินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้โดยค านวณจากมูลค่าขายตามสัญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดห้ักค่าใช้จ่ายในการ
ขายเปรียบเทียบกบัตน้ทุนของสินคา้ท่ีผลิตได ้ 

 
2) ความเส่ียง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวธีิราคาทุน 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีนโยบายลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตามวธีิราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 607.35 ลา้นบาท  ซ่ึงมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.71 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนไดเ้สีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุนอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่านั้นมีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจ านวน
เงินดงักล่าวเป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากน้ีขั้นตอนการทดสอบการดอ้ย
ค่าโดยผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน
และกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษทัร่วมท่ีจะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดงันั้น ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคญักบัความเส่ียงเก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
การตอบสนองความเส่ียง 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ได้มีการส่ือสาร ควบคุมงานและการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทัใหญ่ไปยงัผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัร่วมจากงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
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ข้อมูลอ่ืน 
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   

 เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
   
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
   การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการใน
บริษทัร่วม เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการตรวจสอบกิจการในบริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 

*****/6 
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  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั 
เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 
 
 
 
 (นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
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2559 2558 2559 2558
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 87,313,473        8,682,195          87,313,473        8,682,195          
เงินลงทุนชัว่คราว 5 75,000,000        -                     75,000,000        -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 31,680,228        34,336,582        31,680,228        34,336,582        
สินคา้คงเหลือ 7 20,909,836        25,143,278        20,909,836        25,143,278        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,209,090          7,680,905          6,209,090          7,680,905          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 221,112,627      75,842,960        221,112,627      75,842,960        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 324,411,044      376,486,164      607,345,620      725,494,852      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 5,239,680          5,495,913          5,239,680          5,495,913          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 216,908,550      231,368,157      216,908,550      231,368,157      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 1,271,564          1,217,672          1,271,564          1,217,672          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 527,270             583,356             527,270             583,356             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 548,358,108      615,151,262      831,292,684      964,159,950      
รวมสินทรัพย์ 769,470,735      690,994,222      1,052,405,311   1,040,002,910   

สินทรัพย์

บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2559 2558 2559 2558
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชี 13 -                     8,910,853          -                     8,910,853          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 41,036,634        71,897,762        41,036,634        71,897,762        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 13 -                     5,000,000          -                     5,000,000          

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 13 1,666,667          2,500,000          1,666,667          2,500,000          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 5,797,954          11,731,114        5,797,954          11,731,114        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 1,966,908          4,531,049          1,966,908          4,531,049          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 195,600             -                     195,600             -                     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50,663,763        104,570,778      50,663,763        104,570,778      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 13 416,666             -                     416,666             -                     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 9,666,053          15,492,401        9,666,053          15,492,401        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 13 24,622,500        -                     24,622,500        -                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 13 555,619             4,466,755          555,619             4,466,755          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 1,788,091          1,994,839          1,788,091          1,994,839          
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 3,347,930          6,102,769          3,347,930          6,102,769          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 40,396,859        28,056,764        40,396,859        28,056,764        
รวมหน้ีสิน 91,060,622        132,627,542      91,060,622        132,627,542      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

- 8 -
บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2559 2558 2559 2558
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 16
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 2,104,748,411 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,104,748,411   2,104,748,411   

หุน้สามญั 3,397,024,487 หุน้
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 3,397,024,487   3,397,024,487   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 1,446,429,001 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,446,429,001   1,446,429,001   

หุน้สามญั 1,865,376,587 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,865,376,587   1,865,376,587   

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั 17 (297,994,987) (67,775,532) (297,994,987) (67,775,532)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดสิทธิการใช้ 17 37,885,664        14,375,146        37,885,664        14,375,146        
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 17 -                     23,615,899        -                     23,615,899        
ขาดทุนสะสม (926,857,151) (858,277,834) (643,922,575) (509,269,146)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 678,410,113      558,366,680      961,344,689      907,375,368      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 769,470,735      690,994,222      1,052,405,311   1,040,002,910   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 9 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2559 2558 2559 2558
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 298,863,164     323,291,662     298,863,164     323,291,662    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 11 -                    25,103,248       -                   25,103,248      
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 9 -                    1,909,408         -                   -                   
รายไดอ่ื้น 20 2,693,737         5,386,305         2,693,737         5,386,305        

รวมรายได้ 301,556,901     355,690,623     301,556,901     353,781,215    
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 293,713,306     342,354,339     293,713,306     342,354,339    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,109,948       12,565,908       10,109,948       12,565,908      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 54,464,341       57,180,430       54,464,341       57,180,430      
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 11 11,642,089       -                    11,642,089       -                   
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,759,957         -                    47,430,657       47,389,828      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 15,712,784       20,842,399       15,712,784       20,842,399      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 5,954,529         4,887,785         5,954,529         4,887,785        

รวมค่าใชจ่้าย 393,356,954     437,830,861     439,027,654     485,220,689    
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 20,696,880 (19,780,554) -                   -                   
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษทัร่วม -                    (21,300,039) -                   -                   
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (71,103,173) (123,220,831) (137,470,753) (131,439,474)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 14 (206,748) (4,228) (206,748) (4,228)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (70,896,425) (123,216,603) (137,264,005) (131,435,246)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
- บริษทั 15 2,610,576         -                    2,610,576         -                   
- บริษทัร่วม 9 (293,468) 819,563            -                   -                   

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน -                    -                    -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,317,108         819,563            2,610,576         -                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (68,579,317) (122,397,040) (134,653,429) (131,435,246)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 10 -

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2559 2558 2559 2558
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 23
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (0.046) (0.085) (0.089) (0.091)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 23
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                  (0.076) -                 (0.082)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 11 -
บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (70,896,425) (123,216,603) (137,264,005) (131,435,246)
รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 22,809,086 23,547,003 22,809,086 23,547,003 
ดอกเบ้ียจ่าย 5,954,529 4,887,785 5,954,529 4,887,785 
ดอกเบ้ียรับ (238,089) (74,166) (238,089) (74,166)
คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (1,343,401) 5,161,004 (1,343,401) 5,161,004 
หน้ีสูญ 2,753,680 -      2,753,680 -      
คา่เผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (748,288) 1,396,397 (748,288) 1,396,397 
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วม (โอนกลบั) -      -      (23,322,735) 23,322,735 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/เลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 2,484,662 (2,659,497) 2,484,662 (2,659,497)
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 9,157,427 -      9,157,427 -      
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -      (22,443,751) -      (22,443,751)
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน -      5 -      5 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 1,759,957 (1,909,408) 70,753,392 24,067,092 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 133,732 1,233,642 133,732 1,233,642 
ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,696,880) 19,780,553 -      -      
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษทัร่วม -      21,300,039 -      -      
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (206,748) (4,228) (206,748) (4,228)

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (49,076,758) (73,001,225) (49,076,758) (73,001,225)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,246,075 3,453,298 1,246,075 3,453,298 
สินคา้คงเหลือ 4,981,730 5,230,152 4,981,730 5,230,152 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,533,660 5,050,942 1,533,660 5,050,942 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,611) (13,220) (5,611) (13,220)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (30,906,108) 5,450,342 (30,906,108) 5,450,342 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 195,600 (291,039) 195,600 (291,039)

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (72,031,412) (54,120,750) (72,031,412) (54,120,750)
จ่ายภาษีเงินได้ (61,845) (13,786) (61,845) (13,786)
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (360,000) (227,500) (360,000) (227,500)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (72,453,257) (54,362,036) (72,453,257) (54,362,036)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



1 1 0

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 238,089               74,166                 238,089               74,166                 
เงินลงทุนชัว่คราว (75,000,000) -                      (75,000,000) -                      
จ่ายช าระคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (23,187,128) (3,993,896) (23,187,128) (3,993,896)
จ่ายช าระคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (160,000) -                      (160,000) -                      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,619,598            3,339,472            3,619,598             3,339,472            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                      23,113,034          -                       23,113,034          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (94,489,441) 22,532,776          (94,489,441) 22,532,776          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (5,827,544) (4,658,832) (5,827,544) (4,658,832)
เงินเบิกเกินบญัชี (8,910,853) (255,420) (8,910,853) (255,420)
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000,000          10,000,000          20,000,000           10,000,000          
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000) (25,000,000)
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (416,667) -                      (416,667) -                      
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,759,508) (12,541,780) (11,759,508) (12,541,780)
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 24,622,500          -                      24,622,500           -                      
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (6,475,277) (3,963,196) (6,475,277) (3,963,196)
เงินรับคา่หุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,053,864            4,500                   1,053,864             4,500                   
เงินรับจากการขายเงินลงทุน 70,718,575          61,180,759          70,718,575           61,180,759          
เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 187,568,886        -                      187,568,886         -                      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 245,573,976        24,766,031          245,573,976         24,766,031          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 78,631,278          (7,063,229) 78,631,278           (7,063,229)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 8,682,195            15,745,424          8,682,195             15,745,424          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 87,313,473          8,682,195            87,313,473           8,682,195            

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1. ในปี 2558 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินรวม 7.06 ลา้นบาท โดยการท าสัญญาเช่าซ้ือเป็นจ านวน 3.07 ลา้นบาท

ส่วนท่ีเหลือจ านวน 3.99  ลา้นบาท บริษทัจ่ายช าระเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บาท

บริษทั เอน็อพีี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
         
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) การดาํเนินงานของบริษทั 

 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ี
จัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีสํานักงานจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 41 พหลโยธิน ซอย 5 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2530 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก  

(ข) ขอ้สมมติฐานในการจดัทาํงบการเงิน 
  บริษทัมีผลการดาํเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั

และมีกระแสเงินสดใชไ้ปกิจกรรมดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงิน
ท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจาํนวนเงิน 72.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็น
จาํนวนเงิน 926.86 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 643.92 ลา้นบาท  

   การท่ีบริษทัจะดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไดข้ึ้นอยูก่บัแผนธุรกิจและการพฒันาการลงทุนใน
ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยบริษทัไดมี้การปรับปรุงอาคารโรงงานเพื่อรองรับสายการผลิตใหม่ รวมถึงลงทุน
ในเคร่ืองจกัร ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่างการทดสอบเดินเคร่ืองจกัร โดยแหล่งเงินลงทุนในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ได้มาจากการขอสนบัสนุนเงินจากสถาบนัการเงิน การลดสัดส่วนการถือครองหุ้น
สามญัในบริษทัร่วมและการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อนาํเงินมาลงทุนและหมุนเวียนใช้ในกิจการ 
อีกทั้งบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ โดยลดของเสียจาก
การผลิต เพื่อเพิ่มจาํนวน และเพิ่มมูลค่าการขายสินค้าให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่กับผลการ
ดาํเนินงานและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัไดล้งทุนไว ้งบการเงินน้ียงัคงจดัทาํข้ึนตาม
หลกัการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ และการจ่ายชําระหน้ีสินของบริษัทจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดว่าจะมีการ
หยดุชะงกัของการดาํเนินงานตามปกติของบริษทั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
   งบการเงินนําเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทาํเป็น

 ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
 กบัภาษาไทย 
    งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํ
ข้ึนตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกัด ท่ีกาํหนดโดย
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543 

   งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษ
 เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน งบการเงินน้ีได้จัดทําข้ึนโดยถือ
 หลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัชี 

   ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์
ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

   ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับ        
การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวด
ในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

   บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยพิจารณาจากการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของบริษทัร่วมโดยมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
 2.2   มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 
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 บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียน 

แปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้
เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้
เสียในกิจการอ่ืน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ี
ไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ี
ทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
เร่ือง สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการ
ดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด
ใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
   
   ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั 

 
 2.3 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ  
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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 2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวง
ถามถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชจ้ะแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและถือเป็นกิจกรรม
ลงทุน 

 
 2.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหน้ีและการคาดการณ์

เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี และลูกหน้ีท่ีคา้งเกินกว่าหน่ึงปีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจาํนวน ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
 2.6 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
   ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต
อยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

   ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

   ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ ประเมินจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ และสินคา้ท่ีคา้งนาน เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได ้
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 2.7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึงกิจการที่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียตามหลกัเกณฑ์ในการจดัทาํ 
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2.1 

 
 2.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารและส่ิงปลูกสร้างคาํนวณจาก
ราคาทุนโดยวิ ธี เ ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ  20 ปี  ค่าเ ส่ือมราคาของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 
 2.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
   ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน  
   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 
  สินทรัพยท่ี์เช่า 
   สัญญาการเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง

ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระ
จะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัรา
ดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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  ค่าเส่ือมราคา 
   ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 10 ปี 

 บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั

เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
         บริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 2.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การทาํใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
 2.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
  ค่าตดัจาํหน่าย 
   ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

เกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชง้านของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภทโดยประมาณห้า (5) ถึงสิบ 
(10) ปี นบัจากวนัท่ีสามารถใชง้านได ้
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 2.12 การดอ้ยค่า 
   ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

   การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
 หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบ
 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจาก

 การใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
 ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
 คาํนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
 ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
 อ่ืนพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์
 นั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
  การกลบัรายการดอ้ยค่า 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น

 การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่

 เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

 2.13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
   หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหวา่ง
จาํนวนเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเม่ือครบกาํหนดชําระบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 2.14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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2.15 ผลประโยชน์พนกังาน 
            ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 
            ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
  บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 
  บริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินทั้งหมดในงวดอดีตเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลา 
5 ปี ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ตามวธีิปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  

 
 2.16 ประมาณการหน้ีสิน 

  ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจาก
ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระ
หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทาํดงักล่าวเป็นนยัสําคญั 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนวณภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
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 2.17 รายได ้
   รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
  การขายสินคา้ 
   รายได้จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่าย
บริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
  รายไดอ่ื้น 
   รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 2.18 ค่าใชจ่้าย 
  สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
   รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมี
รายการดงักล่าว 

 
  รายจ่ายทางการเงิน 
   ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
  ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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 2.19 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทับนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้ร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยเดียวกนั 
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 2.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพนิิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้
นั้น และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือ
นาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
  บริษทัพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยฝ่ายบริหารไดส้อบทานฐานะ

การเงิน วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัร่วมเพื่อประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น  

 
 สัญญาเช่า  
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
 คดีฟ้องร้อง   
  หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
3.  รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํ
หน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
   ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์

เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จาํกดั (เดิมช่ือ : บริษทั 
นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จาํกดั)  

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม 

กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และ
 อุตสาหกรรม (กสย.) 

บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
 

กองทุนสวสัดิการ NEP บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ขายทรัพยสิ์น ตามท่ีตกลงกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามจาํนวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการทาํความสะอาด ราคาตามสัญญา 
ค่านํ้ าประปา ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
ดอกเบ้ียจ่าย ปี 2559, 2558  : อตัราร้อยละ 1, 3, 5, 6.75 - 7.50 ต่อปี          

 : อตัราร้อยละ MOR ต่อปี 
 
  รายการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 

รายได  ้    
 ขายสินคา้ 3  - 
 ขายทรัพยสิ์น 2,056  - 
 รายไดอ่ื้น -  15 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 

ค่าใชจ่้าย    
 ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ 168  123 
 ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 384  402 

ค่าบริการทาํความสะอาด 399  375 
 ค่านํ้ าประปา 313  241 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,713  20,489 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  353 
 ดอกเบ้ียจ่าย 434  376 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
เงินกูย้ืมระยะสั้ น    
 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน)    
 ยอดยกมา -  10,000 
 เพิ่มข้ึนระหว่างปี -  - 
 ลดลงระหว่างปี -  (10,000) 
 ยอดคงเหลือ -  - 

 
  เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 10 ลา้น

บาท โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี มีกาํหนดระยะเวลา 85 วนั ครบกาํหนดชาํระในวนัท่ี 19 
กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงบริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
กรรมการ    
 ยอดยกมา 5,000  10,000 
 เพิ่มข้ึนระหว่างปี 20,000  5,000 
 ลดลงระหว่างปี (25,000)  (10,000) 
 ยอดคงเหลือ -  5,000 

 
 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากกรรมการ จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยเสียดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ซ่ึงสัญญากู้ยืมเงินครบกาํหนดวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 โดยได้นาํหุ้นสามญัของ
บริษทัร่วมจาํนวน 20,000,000 หุน้ คํ้าประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว ซ่ึงบริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ทั้งหมดแลว้ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 บริษทัได้กูย้ืมเงินจากกรรมการจาํนวน 5 ลา้นบาท โดยเสียดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 1 ต่อปี มีกาํหนดระยะเวลา 182 วนั ซ่ึงตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 โดย
บริษทัขอขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูย้ืมท่ีครบกาํหนดดงักล่าวออกไปอีก 180 วนั ซ่ึงบริษทัไดช้าํระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 
 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากกรรมการ จาํนวน 10 ลา้นบาท โดยเสียดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี มีกาํหนดระยะเวลา 30 วนั ซ่ึงตัว๋สัญญาใชเ้งินครบกาํหนดวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 โดย
บริษทัขอขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูย้ืมท่ีครบกาํหนดดงักล่าวออกไปอีก 62 วนั ซ่ึงบริษทัไดช้าํระคืนเงิน
ตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 ยอดยกมา -  - 
 เพิ่มข้ึนระหว่างปี -  5,000 
 ลดลงระหว่างปี -  (5,000) 
 ยอดคงเหลือ -  - 

 
 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 บริษทัได้กู ้ยืมเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 5 ล้านบาท โดยเสีย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี มีกาํหนดระยะเวลา 109 วนั ซ่ึงตัว๋สัญญาใช้เงินครบกาํหนดวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2558 ซ่ึงบริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 กองทุนสวสัดิการ NEP     
  ยอดยกมา 2,500  2,500 
  เพิ่มข้ึนระหวา่งปี -  - 
  ลดลงระหวา่งปี 417  - 
  ยอดคงเหลือ 2,083  2,500 
  หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,667  (2,500) 
  สุทธิ 416  - 

 
 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากกองทุนสวสัดิการ NEP จาํนวน 3 ลา้นบาท มีกาํหนด
ระยะเวลา 2 ปี โดยมีกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ทุกเดือน และเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี 
 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 บริษทัไดข้อขยายระยะเวลาการชาํระเงินกูย้ืมท่ีครบกาํหนดดงักล่าวออกไป
อีก 18 เดือนและเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
เจา้หน้ีอ่ืน    
 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 177  195 

บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จาํกดั 

 
34 

  
34 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย    
 กองทุนสวสัดิการ NEP -  257 
 กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  16 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

4.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
เงินสด 48  40 
เงินฝากกระแสรายวนั 1,223  769 
เงินฝากออมทรัพย ์ 86,042  7,873 
 รวม 87,313  8,682 

 
 เงินฝากออมทรัพยไ์ดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารกาํหนด 
  
5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
เงินฝากประจาํ 5 เดือน 75,000  - 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินฝากประจาํ 5 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.6 ต่อปี 
  



132
- 37 - 

 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้  32,292  38,391 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,634  7,114 
 รวม 38,926  45,505 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,246)  (11,168) 
สุทธิ 31,680  34,337 

 
  ลูกหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ: 23,623  26,390 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 8,040  7,400 
 3 - 6 เดือน -  450 
 6 - 12 เดือน -  10 
 มากกว่า 12 เดือน 629  4,141 
 32,292  38,391 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,634  7,114 
 รวม 38,926  45,505 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,246)  (11,168) 
สุทธิ 31,680  34,337 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 ถึง 60 วนั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 11,168  6,007 
 บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 72  6,359 
 หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (3,994)  (1,198) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 7,246  11,168 

 
 รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวา่งปี 2559 และ 2558 เกิดจากการไดรั้บเงินคืนจาํนวน 
1.24 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั และตดัหน้ีสูญจาํนวน 2.75 ลา้นบาท และ - 0 - ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

 
7. สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
สินคา้ระหวา่งผลิต 8,863  12,711 
สินคา้สาํเร็จรูป 3,085  3,880 
วตัถุดิบ 7,524  6,737 
วสัดุ 3,312  4,438 
รวม 22,784  27,766 
หกั   ค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ (1,874)  (2,623) 
สุทธิ 20,910  25,143 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 2,623  1,226 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 6,338  14,793 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (7,087)  (13,396) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 1,874  2,623 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย 6,338  14,793 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลง 7,087  13,396 

 
  รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในระหว่างปี 2559 และ 2558 เน่ืองจากมีการขายสินคา้แลว้จาํนวน 
 7.09 ลา้นบาท และ 13.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
8.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,437  6,053 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,380  780 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดถึ้งกาํหนดชาํระ 271  345 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 62  145 
อ่ืน ๆ 59  358 
 6,209  7,681 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 376,486  476,019 
ขายเงินลงทุนระหวา่งปี (72,479)  (59,272) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 20,697  (19,781) 
รายไดเ้งินปันผล -  - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (293)  820 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษทัร่วม -  (21,300) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี 324,411  376,486 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ   พนับาท 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
บริษทัร่วม                    
 บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน)                    
 “นวนคร” 12.01  14.80  2,048,255  2,048,255  607,346  748,818  324,411  376,486  -  - 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน         -  (23,323)         
  สุทธิ          607,346  725,495         

 
 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 
บริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) 20,697  (19,781) 



136
- 41 - 

 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีสาระสาํคญั 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2559  2558 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,243,800  1,661,805 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,659,750  2,648,495 
หน้ีสินหมุนเวยีน 193,356  925,501 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,009,019  840,974 
รายได ้ 752,177  1,095,709 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 159,792  (143,867) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (2,444)  5,538 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 157,349  (138,329) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี -  - 

 
 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั นวนคร จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีรับรู้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2559  2558 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,701,175  2,543,825 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 12.01  14.80 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 324,411  376,486 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีหุน้สามญัในบริษทัร่วมดงักล่าวจาํนวนหุ้น 245,950,000 หุ้น 
และจาํนวน 303,226,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 12.01 และร้อยละ 14.80 ตามลาํดบั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธินวนครไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของนวนครดงัน้ี 

 จาํนวนสิทธิท่ีใชซ้ื้อหุน้สามญั(หน่วย) 
 2559  2558 

วนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั    
 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม -  23,222,055 
 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน -  - 
 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน -  8,999,350 
 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม -  456,662,527 
 -  488,883,932 

 
 นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2557 มีมติ
อนุมติัให้ขายหุ้นสามัญของบริษทั นวนคร จาํกัด (มหาชน) ในจาํนวนไม่เกิน 70 ล้านหุ้น (ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 บริษทัได้ขายหุ้นดงักล่าวทั้งหมดแล้ว) และเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2559 มีมติอนุมติัใหข้ายหุน้สามญัของบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ในจาํนวน 
40 ลา้นหุ้น (ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดข้ายหุ้นดงักล่าวทั้งหมดแลว้) เพื่อแกไ้ขสภาพคล่องและการเงิน
ของบริษทัโดยทาํสัญญาแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยโ์นมูระพฒันสิน จาํกดั (มหาชน), บริษทั หลกัทรัพย ์เคที ซี
มิโก ้จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั เป็นตวัแทนซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ได้ขายหุ้นบริษทัดงักล่าวแล้วจาํนวน 57,276,100 หุ้น เป็น
จาํนวน 70.71 ลา้นบาท มีผลทาํให้เกิดขาดทุนจากการขายเงินลงทุนตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวนเงิน 1.76 ลา้นบาท และทาํให้เกิดผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 70.75 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไว้
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนจาํนวน 23.32 ลา้นบาท สุทธิผล
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน
จาํนวน 47.43 ล้านบาท เป็นผลทาํให้บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครจากร้อยละ 14.80 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 เป็นร้อยละ 12.01 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีราคาทุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด บริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีราคาปิด
เท่ากบั 1.19 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 292.68 ลา้นบาท  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดน้าํใบหุน้ของบริษทัร่วม จาํนวน 96,696,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั้งส้ิน 96,696,800 บาท เพื่อคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า วงเงิน 5 ลา้นบาท, คํ้าประกนัเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินวงเงิน 90 ลา้นบาท วงเงินเบิกบญัชีจาํนวน 10 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมต่างประเทศ
จาํนวน 24.62 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 และ 26 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จาํหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,148  5,125  8,273 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  2,777  2,777 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  256  256 
จาํหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  3,033  3,033 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,148  2,092  5,240 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 3,817  5,125  8,942 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จาํหน่าย (669)  -  (669) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,148  5,125  8,273 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  2,521  2,521 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  256  256 
จาํหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -  2,777  2,777 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,148  2,348  5,496 
     
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559    256 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558    256 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ี

ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต โดยมีราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดินของกรมท่ีดิน
เป็นจาํนวน 7.41 ลา้นบาท 

  เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 บริษทัไดข้ายท่ีดินเน้ือท่ี 76.4 ตารางวา ให้กบับุคคลธรรมดาในราคา 2 
ลา้นบาท ซ่ึงไดโ้อนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558 โดยมีกาํไรจากการขายท่ีดินจาํนวน 1.23 
ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 บริษทัไดข้ายท่ีดินเน้ือท่ี 6 ไร่ 92 ตารางวา ให้กบับุคคลธรรมดาในราคา   
23 ลา้นบาท ซ่ึงไดโ้อนกรรมสิทธ์ิแลว้เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยมีกาํไรจากการขายท่ีดินจาํนวน 21.21 
ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 
   ท่ีดิน  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์    ระหวา่ง   
   อาคารและ    สาํนกังาน    ติดตั้ง   
   ส่ิงปลูกสร้าง           

ราคาทุน              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 27,223  124,929  190,936  17,564  47,904  1,915  410,471 
เพิ่มขึ้น -  89  293  296  -  22,509  23,187 
โอน - สุทธิ -  7  2,138  -  -  (2,145)  - 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (59,553)  (22)  (4,089)  -  (63,664) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 27,223  125,025  133,814  17,838  43,815  22,279  369,994 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  29,647  110,388  15,802  23,266  -  179,103 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,667  11,705  757  2,256  -  22,385 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (56,846)  (22)  (691)  -  (57,559) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  37,314  65,247  16,537  24,831  -  143,929 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับปี -  -  9,157  -  -  -  9,157 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  -  9,157  -  -  -  9,157 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 27,223  87,711  59,410  1,301  18,984  22,279  216,908 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 
   ท่ีดิน  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์    ระหวา่ง   
   อาคารและ    สาํนกังาน    ติดตั้ง   
   ส่ิงปลูกสร้าง           

ราคาทุน              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 27,230  124,862  186,244  17,082  52,339  4,141  411,898 
เพิม่ขึ้น -  67  1,770  482  4,090  1,929  8,338 
โอน - สุทธิ -  -  2,922  -  (83)  (4,155)  (1,316) 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ (7)  -  -  -  (8,442)  -  (8,449) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 27,223  124,929  190,936  17,564  47,904  1,915  410,471 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  21,972  98,152  14,726  28,939  -  163,789 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,675  12,236  1,076  2,136  -  23,123 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  (40)  -  (40) 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -  -  -  -  (7,769)  -  (7,769) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -  29,647  110,388  15,802  23,266  -  179,103 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 27,223  95,282  80,548  1,762  24,638  1,915  231,368 

          
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559         22,385 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558         23,123 

 
  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน จ. นครราชสีมา เน้ือท่ี 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมส่ิงปลูกสร้างเคร่ืองจกัรและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งนาํไป
จาํนองกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 90 ลา้น
บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 

  ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังานซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 12.75 ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : 18.24 ลา้นบาท) อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั 
ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวนเงิน 38.88 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 : 
37.61 ลา้นบาท) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ - ราคาทุน    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,839  5,836 
เพิ่มข้ึน 160  - 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -  (997) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,999  4,839 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,621  4,512 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 106  106 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -  (997) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,727  3,621 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,272  1,218 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 106  106 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
13. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี  -  8,911 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  5,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด     
 ชาํระภายในหน่ึงปี  1,667  2,500 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
 ภายในหน่ึงปี  5,798  11,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ     
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,967  4,531 
  9,432  32,673 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  416  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  9,666  15,492 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ  24,623  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ   556  4,467 
  35,261  19,959 
รวม  44,693  52,632 

 
  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแยกแสดงตาม

ระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  7,465  28,142 
ครบกาํหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  34,705  15,492 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี  -  - 
รวม  42,170  43,634 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร (สุทธิตามบญัชี)  159.25  172.17 

 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

10  10  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ในกิจการ 

 
 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 
 

 
 

- จ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

         
10  10       

 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

60  60  เพื่อจ่ายชาํระค่าซ้ือท่ีดิน
และค่าก่อสร้างอาคาร
โรงงานใหม่ 

 
 
 

ปีท่ี 1  อตัราร้อยละ MLR-1 ต่อปี 
ปีท่ี 2 อตัราร้อยละ MLR  
เป็นตน้ไป 

 
 

เงินตน้ 
- จ่ายชาํระคืนเงินตน้ 30 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2555  
- จ่ายชาํระคืนเงินตน้ เดือนละ 625,000 บาท 

โ ด ย เ ร่ิ ม ชํา ร ะ เ งิ น ต้น ค ร้ั ง แ ร ก ว ัน ท่ี  31 
มกราคม 2556 กาํหนดชาํระคืนภายใน 60 
เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (สําหรับ
วงเงิน 60 ลา้นบาทท่ีเหลือ) 

ดอกเบ้ีย 
- จ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

        
 
 

30  30  เพื่อก่อสร้างโรงงานและ
สมทบซ้ือเคร่ืองจกัร 

 
 

ปีท่ี 1  อตัราร้อยละ MLR-1 ต่อปี 
ปีท่ี 2 อตัราร้อยละ MLR  
เป็นตน้ไป 

 
 
 

- ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนนับจากวนัเบิกเงินกู้
คร้ังแรกเป็นระยะเวลา 6 เดือน  

- หลังจากนั้นชําระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย
รวมกนัเป็นงวด งวดละ 550,000 บาท โดยจะ
ชาํระงวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 7 
เ ดือน  นับจากว ันเบิกเงินกู้ค ร้ังแรก  และ
จะตอ้งชาํระหน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ินภายใน 60 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

90  90       
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

หลกัประกนัตามสัญญา 
       1.  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของอาคารโรงงานใหม่ 
     2.  ใบหุน้ของบริษทัร่วมจาํนวน 71,696,800 หน่วย 
  3.  จดจาํนองเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต จาํนวน 58 เคร่ือง 
  เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บอนุมติัการพิจารณาไถ่ถอนหลกัประกนัตามสัญญาขอ้ 2 และ

ขอ้ 3 จากสถาบนัการเงินโดยบริษทัตอ้งจ่ายชาํระเงินตน้เป็นจาํนวนเงิน 5.20 ลา้นบาท 
เง่ือนไขท่ีสาํคญัตามสัญญาเงินกู ้

  1.  กาํหนด Top up โดยมูลค่าหุ้นทุกขณะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 150 ของมูลค่าจาํนาํหากมูลค่าหุ้นลดลงตํ่า
กวา่เง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้ตอ้งนาํหุน้ของบริษทัร่วมหรือเงินฝากมาคํ้าประกนัเพิ่ม 

  2.  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม ในส่วนของหุน้ท่ีจาํนาํไว ้หากไม่คา้งชาํระจะคืนส่วนน้ีให ้  
  3.  ผูกู้ ้ตอ้งถือหุ้นสามญัในบริษทั นวนคร จาํกดั (มหาชน) ในจาํนวนหุ้นท่ีจาํนาํเป็นหลกัประกนัต่อ

ธนาคาร 
   4. หากมูลค่าหุ้นท่ีเป็นหลกัประกนัตามสัญญากูเ้งินน้ีลดลงตํ่ากว่า 75 ลา้นบาท บริษทัจะตอ้งจดัหาหุ้น

และ/หรือ เงินฝากและ/หรือ หลกัประกนัอ่ืนมาเพิ่ม (เฉพาะวงเงิน 60 ลา้นบาท) 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 
  เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากบริษทัต่างประเทศ จาํนวน 24.62 ลา้นบาท โดยมี

กาํหนดจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบระยะเวลา 3 ปี และเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดือน ซ่ึงบริษทัไดน้าํหุน้ของบริษทัร่วมจาํนวน 25,000,000 หุน้ คํ้าประกนัการกูย้มืเงินดงักล่าว 

 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายชาํระ 

ครบกาํหนดชาํระ            
 ภายในหน่ึงปี 1,967  111  2,078  4,531  695  5,226 

ครบกาํหนดหลงัจาก            
 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 556  11  567  4,467  377  4,844 
รวม 2,523  122  2,645  8,998  1,072  10,070 

 
  บริษัททําสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือหลายฉบับกับบริษัทในประเทศหกแห่งเพื่อซ้ือ

ยานพาหนะและอุปกรณ์สํานกังาน  สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2562 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.08 ถึงร้อยละ 12.68 ต่อปี และแต่ละสัญญา
กาํหนดชาํระคืนภายใน 36 เดือน 48 เดือน และ 60 เดือน ๆ ละเท่า ๆ กนั เป็นจาํนวนเงินตั้งแต่ 16,574 บาท 
ถึง 108,660 บาท  
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  ในปี 2559 บริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่ายเป็นเงิน 0.83 ลา้นบาท (ในปี 2558 : 1.04 ลา้นบาท) 

ซ่ึงแสดงไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะและอุปกรณ์สํานกังานท่ีซ้ือภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือจะ

โอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัต่อเม่ือบริษทัไดช้าํระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 
 
14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 14.1 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 อายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ        
  สินทรัพยถ์าวร 885  (192)  -  693 
 สญัญาเช่าการเงิน 1,110  (15)  -  1,095 
   รวม 1,995  (207)  -  1,788 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 57  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 58 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 อายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ        
  สินทรัพยถ์าวร 879  6  -  885 
 สญัญาเช่าการเงิน 1,120  (10)  -  1,110 
   รวม 1,999  (4)  -  1,995 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 14.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
        สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  2559  2558 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ  (207)  (4) 
  (207)  (4) 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2554 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวน

เงินประมาณ 551.86 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 15.1 บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี  19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน จาํนวนเงิน 3,725,868.00 

บาท (ภาระผูกพนัในอดีต) บริษทัเลือกท่ีจะบนัทึกหน้ีสินดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงเป็น
เวลา 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558) ดงันั้นจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีละ 745,173.60 บาท หรือไตรมาสละ 
186,293.40 บาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไม่มีหน้ีสินในช่วง
การเปล่ียนแปลงท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกมาตน้ปี 6,103  4,922 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั  216  664 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย (ภาระผกูพนัในอดีตท่ีทยอยรับรู้  
 5 ปี) รับรู้ปีน้ี -  745 
 หกั จ่ายชาํระในระหวา่งปี (360)  (228) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,611)  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 3,348  6,103 

 



148
- 53 - 

 

บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีรับรู้ในปี    

ตน้ทุนการขาย 85  89 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5  5 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 44  42 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร -  353 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 82  175 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียในอดีตท่ีทยอยรับรู้ 5 ปี ในปีน้ี -  745 
 รวม 216  1,409 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
(2,611) 

  
- 

รวม (2,611)  - 
รวมทั้งหมด (2,395)  1,409 

 
 15.2 กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เกิดข้ึนจาก  
   

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,388)  - 
สมมติฐานประชากร (381)  - 
สมมติฐานทางการเงิน 158  - 
รวม (2,611)  - 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
  15.3 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ร้อยละต่อปี 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2559  2558 
อตัราคิดลด     
 พนกังานรายเดือน  1.87  4.52 
 พนกังานรายวนั  1.79  4.49 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน     
 พนกังานรายเดือน  4.66  4.67 
 พนกังานรายวนั  0.40  3.68 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
 พนกังานรายเดือน  21  19 
 พนกังานรายวนั  22  19 
อตัราการมรณะ     
 พนกังานรายเดือน  100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 พนกังานรายวนั  100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
อตัราการทุพพลภาพ     
 พนกังานรายเดือน  10 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 10 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 พนกังานรายวนั  10 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 10 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
15.4 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มข้ึน  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (68)  71 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต     
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 70  (67) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (68)  71 

 
16. ทุนเรือนหุ้น 

   พนัหุ้น / พนับาท 
 ราคาตาม  2559  2558 
 มูลค่าหุ้น  จาํนวนหุ้น  มูลค่า  จาํนวนหุ้น  มูลค่า 
 (บาท)         
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  2,104,748  2,104,748  2,104,748  2,104,748 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  3,397,024  3,397,024  2,104,748  2,104,748 
หุ้นท่ีออกและเรียกชาํระ          
   เตม็มูลค่าแลว้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  1,446,429  1,446,429  1,446,420  1,446,420 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1  418,948  418,948  9  9 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  1,865,377  1,865,377  1,446,429  1,446,429 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัดงัน้ี 
 จาํนวนหุ้น (หน่วย)  จาํนวนเงิน (บาท) 

วนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จาํนวนสิทธิท่ีใช้

ซ้ือหุ้นสามญั 
 เงินรับจากการใช้

สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
ปี 2554 25,780,000  12,890,000 
ปี 2555 42,122,500  21,061,250 
ปี 2556 20,529,300  10,264,650 
ปี 2557 86,000  43,000 
ปี 2558 9,000  4,500 
ปี 2559 2,107,629  1,053,864 
 90,634,429  45,317,264 

 
  ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
   1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 186,001,425 บาท จากเดิม  2,104,748,411 บาท

เป็น 1,918,746,986 บาท โดยวธีิการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 186,001,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท 

  2. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 1,478,277,501 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจาํนวน 1,478,277,501 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัน้ี 

2.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 965,518,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญั
เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.45 บาท 

2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 482,759,167 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 

2.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคา
ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
  ในระหวา่งวนัท่ี 26 - 30 กนัยายน 2559 มีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 416.82 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงิน 187.57 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินและบริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
17. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
  ก) เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16(2.2) โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (“Sweetener”) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ : 0.55 บาทต่อหุน้ 
อาย ุ : 3 ปี 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
วนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2562 

 
  ข) เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการออกเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (NEP-W2) จาํนวน 678,951,100 หน่วยให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทั ในอตัราส่วนใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 2 หุ้นสามญัเดิมในราคาเสนอขาย 0.05 
บาท ต่อหน่วยโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ : 0.50 บาทต่อหุน้ 
อาย ุ : 5 ปี 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท่ี 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 
วนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
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 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 บริษทัไดป้รับราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิ สาํหรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ใหม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทนของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ราคาใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 0.50 บาท ต่อหุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ : 0.464 บาท ต่อหุน้ 
อตัราใชสิ้ทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
อตัราใชสิ้ทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1.078 หุน้สามญั 

 โดยในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดอ้อกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัไดจ้าํนวน 492,949,785 หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 24.65 ลา้นบาท 
โดย จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 (วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ไดมี้การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 
22,739,429 หน่วย คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 (NEP-W2) จาํนวน 470,210,356 
หน่วย เป็นจาํนวนเงิน 23.51 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูม้าใช้สิทธิ จึงถูกยกเลิกสิทธิการซ้ือหุ้นสามญัไปโดยปริยาย 
เน่ืองจากการหมดลงของอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีการใช้สิทธิจองหุ้นสามญัของใบแสดงสิทธิดงักล่าว
จาํนวน 1,848,500 หน่วย ราคาหุน้ละ 0.50 บาท ต่อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 0.92 ลา้นบาท และ
จาํนวน 259,129 หน่วย ราคาหุ้นละ 0.464 บาท ต่อหุ้นสามญัใหม่ 1.078 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1.05 ลา้นบาท บริษทับนัทึกส่วนตํ่ากวา่มูลค่าท่ีเกิดจากราคาใชสิ้ทธิตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไว้
จาํนวน 0.97 ลา้นบาท โดยแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
18. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.09 : 1 และ 0.15 : 1 ตามลาํดบั 
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19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
กาํหนดส่วนงาน 

  สินทรัพยร์ายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  ส่วนงานธุรกิจ 
  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสําคญั 2 ส่วน คือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์จากพลาสติกและธุรกิจ

การลงทุน  และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณารายไดแ้ละกาํไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานของบริษทัโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบ
การเงิน โดยขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
รายไดจ้ากการขาย 298,863  323,292  -  -  298,863  323,292 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (385,642)  (432,943)  -  -  (385,642)  (432,943) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (86,779)  (109,651)  -  -  (86,779)  (109,651) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 20,697  (19,781)  20,697  (19,781) 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุน            
 ในบริษทัร่วม     -  (21,300)  -  (21,300) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน     (1,760)  1,909  (1,760)  1,909 
รายไดอ่ื้น         2,694  30,490 
ตน้ทุนทางการเงิน         5,955  4,888 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้         (207)  (4) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี         (70,896)  (123,217) 
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  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 

 ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย 
บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 

 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
เงินลงทุนชัว่คราว 75,000  -  -  -  75,000  - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 31,680  34,337  -  -  31,680  34,337 
สินคา้คงเหลือ 20,910  25,143  -  -  20,910  25,143 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  324,411  376,486  324,411  376,486 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 216,908  231,368  -  -  216,908  231,368 
อ่ืน ๆ 100,562  23,660  -  -  100,562  23,660 
รวมสินทรัพย ์ 445,060  314,508  324,411  376,486  769,471  690,994 

 
20. รายได้อ่ืน 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

กาํไรจากการตดับญัชีหน้ีสิน 850  2,610 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและของเสียจากการผลิต 819  2,392 
รายไดค้่าสินไหมทดแทน 218  - 
ดอกเบ้ียรับ 238  74 
อ่ืน ๆ 569  310 
 รวม 2,694  5,386 
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21. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559  2558 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต 4,643  (3,521) 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 167,968  218,704 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 22,809  23,547 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 68,298  68,772 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,713  20,842 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 216  1,409 

 
 ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวลั ค่าประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
สวสัดิการต่างๆ 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัได้จดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็น
จาํนวนเงิน 1.53 ลา้นบาท และ 1.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ย
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างปีรวมผลกระทบของ 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั         
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท)  (70,896)  (123,217)  (137,264)  (131,435) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,539,025  1,446,426  1,539,025  1,446,426 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        
 ตอ้งออกให้ตามสิทธิ (พนัหุ้น) -  472,321  -  472,321 
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกใน        
 มูลค่ายติุธรรม (พนัหุ้น) -  (306,702)  -  (306,702) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        
 รวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,539,025  1,612,045  1,539,025  1,612,045 
        
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (0.046)  (0.085)  (0.089)  (0.091) 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)        
 กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -  (0.076)  -  (0.082) 

 
 บริษทัไม่ไดแ้สดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั ดงันั้นจึงไม่มีหุ้นสามญั
เทียบเท่าสาํหรับการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด  
 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษทัมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้  
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาดในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทั
ต่างประเทศและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.375  86,042  -  1,271  87,313 
เงินลงทุนชัว่คราว 1.6  -  75,000  -  75,000 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  -  2,083  -  2,083 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR, MLR - 1  15,464  -  -  15,464 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 4  -  24,623  -  24,623 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญา

เช่าซ้ือ 6.08 - 12.68  -  2,523  -  2,523 
 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.375  7,873  -  809  8,682 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชี MOR  8,911  -  -  8,911 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
 
1  -  5,000  -  5,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั MOR  2,500  -  -  2,500 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR, MLR - 1  27,223  -  -  27,223 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญา

เช่าซ้ือ 6.08 - 12.68  -  8,998  -  8,998 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 

 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 ฝ่ายบริหารได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวโดย
สมํ่าเสมอ โดยการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ โดยไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัมีฐานจาํนวนลูกคา้มากราย ฝ่าย
บริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 

 
มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของ
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชาํระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สําหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -  5,240  -  5,240 
 รวม  -  5,240  -  5,240 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -  5,496  -  5,496 
 รวม  -  5,496  -  5,496 

 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณโดยใชร้าคาประเมินของกรมท่ีดิน 
  ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
25. คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 บริษทัถูกบริษทัแห่งหน่ึงฟ้องร้องดาํเนิคดีอาญาในฐานความผิดร่วมกนั
ละเมิดสิทธิบตัรการประดิษฐ์ของผูอ่ื้น ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร พ.ศ. 2522 ซ่ึงศาลนดัไต่สวนมูลฟ้อง
ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 และเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 บริษทัถูกบริษทัดงักล่าวฟ้องดาํเนินคดีแพ่งในฐาน
ความผดิเดียวกนั ซ่ึงศาลนดัช้ีสองสถาน ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 ฝ่ายโจทก์
ไดย้ืน่คาํร้องขอถอนฟ้องทั้งคดีแพง่และคดีอาญา ศาลจึงอนุญาตใหจ้าํหน่ายคดีออกจากสารบบความ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 
26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  26.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา

  เช่าอาคารสาํนกังาน และสัญญาเช่ารถยนต ์ดงัน้ี 
   ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน    

ภายใน 1 ปี   0.60 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   1.45 
รวม   2.05 

 
 26.2 การคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
นามบริษทัเป็นจาํนวน 2.09 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

 
26.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร สัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน และสัญญาว่าจา้งงานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัร สัญญาท่ี
ปรึกษาทางการเงิน และสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จาํนวน 29.60 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 
27. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่  
 โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ี
ท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ 
ผูเ้ช่า 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 
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