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1บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

01เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
   ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่สำาคัญอีกครั้งของบริษัท

เพื ่อจุดมุ ่งหมายในการพัฒนาผลประกอบการให้ดีข ึ ้น บริษัทได้เร ิ ่ม

เปิดสายการผลิตใหม่ คือ โครงการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible

Packaging เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ส่งผลให้

ในปี 2560 มียอดขายที่สูงขึ้นจากปีก่อน 17 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการตอบรับ

จากลูกค้าเป็นอย่างดี  ถึงแม้จะมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมดังกล่าวหลากหลายราย

แต่บริษัทมั่นใจในศักยภาพทางการผลิตและบริการ ว่าจะสามารถแข่งขันเป็น

หนึ่งในผู้ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวได้

  สำาหรับธุรกิจกระสอบพลาสติกสาน จากการพัฒนาระบบการผลิต

การควบคุมปริมาณของเสีย รวมทั้งการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการต่างๆ

ทำาให้ในปี 2560 ธุรกิจกระสอบพลาสติก มีผลประกอบการที ่ดีขึ ้น

มีกำาไรขั้นต้น อีกทั้งได้การสนับสนุนจากสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

ทำาให้บริษัท สามารถพิมพ์ฟิล์มได้เอง จึงทำาให้ลดค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อกำาไรของ

ธุรกิจที่ตามมา 

    นอกจากการดำาเนินธุรกิจ  เพื ่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดี

บริษัทยังดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำาคัญ

กับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  เจ้าหนี้  คู่ค้า  และพนักงาน

โดยบริษัท ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและ  

ให้ความใส่ใจต่อชุมชน  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำาหรับความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัท

ด้วยดีเสมอมา ในปี 2561 บริษัทมีโครงการท่ีจะขยายกำาลังการผลิตบรรจุภัณฑ์

ชนิดอ่อน และโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการ 

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน  

ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร เรามุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจ

ให้ก้าวต่อไปอย่างม่ันคง ในเส้นทางของตลาดบรรจุภัณฑ์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า

ผู้ถือหุ้นจะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในอนาคตต่อไป 

พลเอก อัครเดช ศศิประภา
ประธานกรรมการบริษัท

สารประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน              
3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวชช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอกเสง่ียม สวางควัฒน์ และนางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในรอบปีบัญชี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมจำานวน 5 คร้ัง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือสอบทานแผน
งานและรับทราบผลการตรวจสอบรวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี
    1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ปี 2560 ของบริษัท ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ สำาหรับการประชุมคร้ังท่ี 5 เป็นการ
ประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระ ในการจัดทำา
รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากน้ี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำายืนยันว่า
ระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบท่ีมีประสิทธิผล มีการบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงสอบทานการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในสำาหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 3. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ติตตามความคืบหน้าของคดีความท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท และรับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตท่ีต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตาม
บัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
 4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานจากฝ่ายจัดการและ
ผู้สอบบัญชีเร่ืองการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงเป็นรายการทางการค้าท่ีบริษัททำาเป็นปกติ เพ่ือประกอบธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป
 5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำาการทบทวนและเสนอปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 6. พิจารณา คัดเลือก เสนอค่าตอบแทนและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท 
เห็นควรนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำาปี 2561 พร้อมท้ังเสนอให้พิจารณา และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2561 เป็นเงินจำานวน 1,130,000 บาท ซ่ึงเป็นจำานวนเงิน
เท่ากับปี 2560

 7. อ่ืนๆ
 • รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเน่ือง
 • คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment)
           โดยการตอบแบบสอบถามของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • จำานวนการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังน้ี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ พหลเวชช์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ พหลเวชช์

ช่ือกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง จำ�นวนคร้ังเข้�ประชุม/ก�รประชุมท้ังหมด

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/5

กรรมการตรวจสอบ 5/5

กรรมการตรวจสอบ 5/5

พลเอกเสง่ียม สวางควัฒน์์

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ

ช่ือผู้สอบบัญชี เลขท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต จำ�นวนปีท่ีเป็นผู้ลงล�ยมือช่ือ
ในงบก�รเงินของบริษัท

4752 3 ปี (ปี 2558-2560)

6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท

6699

นางสาววันนิสา งามบัวทอง

นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท



3บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

พลตำ�รวจเอก สมช�ย ว�ณิชเสนี
รองประธานคณะกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 76 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)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด (มหาชน)

• 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 กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

พลเอก อัครเดช ศศิประภ�
ประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ 78 ปี

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

  หลักสูตร Ranger Airborne จาก Fort Benning,   

  Georgia สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36   

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• 16,000,000

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 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
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พลเอก นฤน�ท กัมปน�ทแสนย�กร
กรรมการอิสระ
อายุ 80 ปี

พลเอก เสงี่ยม สว�งควัฒน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 75 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)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ส.ค. 2558 - พ.ค. 2559 กรรมการสรรหา

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

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

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ.(ทบ.) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 14

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 53

• อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (67/2007)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• มิ.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2547 - พ.ค. 2559 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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5บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

น�ยนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธย�
กรรมการบริษัท 
และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี

น�ยณรงค์ พหลเวชช์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 76 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบอุตสาหกรรม) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

• อบรมหลักสูตร Director Certification Program (25/2002)

  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• 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 คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จำากัด

• ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2559 - ปัจจุบัน

  อนุกรรมการข้าราขการพลเรือนสามัญประจำากระทรวงการคลัง

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุน

  บำาเหน็จบำานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร

  สำานักการคลัง กรุงเทพมหานคร

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

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

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

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
กรรมการบริษัท
อายุ 49 ปี

8
น�งจันทิร� ศรีม่วงพันธ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 56 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

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  หลักสูตร CSP(11/2005), ACPG(20/2015), DAP(137/2017),

  AACP(27/2017), HRP(15/2017)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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7บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

น�งส�วนิภ� ลำ�เจียกเทศ
กรรมการบริษัท
อายุ 56 ปี
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วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 

• ปี 2560 รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง

• ปี 2558 ผู้อำานวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง

• ปี 2555 คลังจังหวัด สำานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

น�ยวีร์ วรศักดิ์โยธิน
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

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

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -
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คณะผู้บริหาร

น�ยหัฏฐจิต หนุนภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 55 ปี

21

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท City University (Seattle), ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A)

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยหอการค้า

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. 24

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ปี 2549 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

น�ยวีร์ วรศักดิ์โยธิน
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

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

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -



9บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

น�งส�วสุภ�พร สุวรรณแสงชูโต
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ 60 ปี

น�ยพรเทพ ซุ้นสุวรรณ
ผู้จัดการโรงงาน
อายุ 41 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

• ประกาศนียบัตรข้ันสูงทางการสอบบัญชี

• ปริญญาตรี Accounting (Major in Auditing)

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว (วทม.)

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วทบ.)  

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

จำานวนการถือหุ้นในบริษัท
• -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• มิ.ย. 2549 - ก.ค. 2558 Director of Finance 

  บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)

• ก.พ. 2537 - ก.พ. 2558 Group Director of Finance

 บริษัท พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำากัด  

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

• ต.ค. 2557 - มี.ค. 2560 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  บริษัท คิงส์ เทคโนมิกซ์ จำากัด

• ปี 2551 -2556 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  บริษัท คิงส์ ไบโอโปรดักส์ จำากัด

• ปี 2546 - 2551 Production Senior Supervisor

  บริษัท นำาเชา (ประเทศไทย) จำากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• -

3 4
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11บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- Flexo Printing Woven Bag
- High Precision Flexo Printing Woven Bag
- Gravure Printing Woven Bag
- Flexible Packaging

PRODUCTS
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บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รยึดมั่นอุดมก�รณ์
“ก�รสร้�งคุณค่�ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�ง
คุ้มค่�และยั่งยืน”

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ก�รให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง
ด้�นคุณภ�พ ร�ค� ตลอดจนก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม    
(Value Added) ให้กับสินค้�และบริก�ร
 
ก�รให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลก�รตอบแทนท่ีคุ้มค่�กับก�ร
ลงทุนในอัตร�ที่เหม�ะสม

ก�รให้พนักง�นได้รับผลประโยชน์ ค่�ตอบแทน และ
ก�รมีคุณภ�พชีวิตที่ดี

ก�รบริห�รองค์กรควบคู่กับก�รพัฒน�ด้�นสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

 -

 -

 -

 -



13บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

คุณภ�พ
ตรงเวล�

ร�ค�ยุติธรรม
จ�กประสบก�รณ์ที่ย�วน�นกว่� 60 ปี ทำ ให้มั่นใจใน
คว�มชำ�น�ญในก�รผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติกโดย
ไม่เป็นรองใคร ซึ่งบริษัทไม่หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนก�ร
ผลิตสินค้�ให้มีคุณภ�พเท่�น้ัน บริษัทยังมุ่งม่ันก�รบริก�ร
ที่ประทับใจ และพัฒน�ผลิตภัณฑ์อย่�งต่อเนื่อง เพื่อนำ 
เสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำ หรับลูกค้� ภ�ยใต้นโยบ�ยคุณภ�พ



คว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม
การสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

บริษัทได้ประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม ภ�ยใต้หลัก
บรรษัทภิบ�ลท่ีดีต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน      
โดยให้คว�มสำ คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย จึงได้เชื่อมโยง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่�นกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่�งๆ
ของบริษัทและกำ หนดนโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนข้ึน
เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติที ่ชัดเจน อีกทั้งบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะทำ ง�นด้�นก�รบริห�รคว�มยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้    
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนดำ เนินไปอย่�งเป็นรูปธรรม
ในปี 2560 คณะทำ ง�นฯ ได้จัดทำ  ร�ยง�นคว�มยั่งยืน 
(Sustainability Report) ประจำ ปี 2560 เพื่อแสดง
ผลก�รดำ เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม         
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม - 31 ธันว�คม 2560 โดย
ได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th 



“ผมขอยืนยันและให้ความมั่นใจแก่ท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกๆท่าน ว่าจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเท

เช่นที่ผ่านมา เพื่อนำาพาบริษัทไปสู่ทิศทาง
ที่ประสบความสำาเร็จในอนาคตให้จงได้”

พลเอก อัครเดช ศศิประภา
ประธานกรรมการบริษัท
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กิจกรรมของบริษัท
โครงก�รผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงง�น
(Company Visit)
 
บริษัทได้ร่วมกับสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดโครงก�ร
เย ี ่ยมชมโรงง�น (Company Visit) เม ื ่อว ันท ี ่
26 กรกฎ�คม 2560 ณ โรงง�นผลิตกระสอบและ 
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เขตส่งเสริมอุตส�หกรรมนวนคร
จังหวัดนครร�ชสีม� เพื ่อเปิดโอก�สให้ผู ้ถือหุ ้นในฐ�นะ
เจ้�ของบริษัทเข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท ทั้งในส่วนของ
ก�รผลิตกระสอบ และก�รผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซึ่งได้
เปิดส�ยก�รผลิตเมื่อกล�งปี 2560 และรับทร�บแนวท�ง
ก�รดำ� เนินธุรกิจของบริษัททั้ง ในปัจจุบันและอน�คต
รวมทั้งสร้�งสัมพันธ์อันดีระหว่�งผู้ถือหุ้นและผู้บริห�ร
ของบริษัท นอกจ�กนี้ บริษัทได้นำ คณะผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชม
ทัณฑสถ�นหญิงนครร�ชสีม� และได้ร่วมกันทำ กิจกรรม CSR
โดยมอบของใช้ในชีวิตประจำ วันแก่ผู้ต้องขังหญิงไร้ญ�ติ



17บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) เลขทะเบียนที่ 0107537000831 ประกอบธุรกิจหลักคือ 

อุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2271-4416, 0-2279-6717 

โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร  เลขที่ 999/5 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ต�าบลนากลาง 

อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380 โทรศัพท์ 0-4433-5520-4 โทรสาร 0-4433-5448

Website: www.nep.co.th   

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,808,135,754 บาท ช�าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 1,865,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

คิดเป็นเงิน 1,865,376,587 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่า

และการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม     

ส�านักงานปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

โทรศัพท์ 0-2529-0031-5 โทรสาร 0-2529-2176  

ส�านักงานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ต�าบลนากลาง อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

30380 โทรศัพท์ 0-4400-0111-5 โทรสาร 0-4429-1723

website : www.navanakorn.co.th  

บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท ช�าระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,048,254,862 บาท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  0-2009-9000  โทรสาร  0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์   ผู้สอบบัญชีเลขที่  4752 หรือ

นางสาววันนิสา   งามบัวทอง   ผู้สอบบัญชีเลขที่  6838   หรือ

นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีเลขที่  6699 หรือ

ผูส้อบบัญชีท่านอืน่ท่ี ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซ่ึงบรษิทัสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผูส้อบบญัชรัีบผดิชอบจากบรษิทั สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ากัด 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์  0-2587-8080 

โทรสาร 0-2586-0301
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศไทย  

ได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดย จอมพลผิน ชุณหะวัน กับ นายเลื่อน บัวสุวรรณ พร้อมด้วยทหาร ต�ารวจ พ่อค้า ประชาชน ได้ประชุม 

ก่อตั้ง บริษัท กระสอบอิสาน จ�ากัด ข้ึนเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2496 และได้จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่  

2 กรกฎาคม 2496

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมด 

จนกระทัง่เมือ่วันที ่16 กรกฎาคม 2530 บริษทัถือเป็นรฐัวิสาหกิจแห่งแรกทีไ่ด้รบัการแปรสภาพเป็นบรษิทัเอกชน และในปีเดียวกัน

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในปี 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนติิบุคคลตามพระราชบัญญัติบรษิทั

มหาชนจ�ากัด ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)” ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์  

ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการ

บริการอย่างต่อเนื่อง จากการวางรากฐานในปี 2555-2556 โดยการย้ายฐานการผลิตจาก ต.จอหอ จ.นครราชสีมา ไปยังเขต 

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมนวนคร อ.สงูเนนิ จ.นครราชสมีา และมกีารปรบัปรงุออกแบบอาคารโรงงาน ลงทนุเครือ่งจกัรใหม่ และพฒันา 

ระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพจนได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001, GMP, HACCP, Green Industry และ มอก.

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 10.787 ของ 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทร่วมด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมนวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ต้ังอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง  

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร  

นอกจากนียั้งได้ขยายการลงทนุใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม อ�าเภอสงูเนนิ จงัหวัดนครราชสมีา ซ่ึงอยู่พืน้ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิ

การลงทุน (เขต 3) ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOl โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุด

ในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ซ่ึงปัจจบัุนโรงงานของบรษิทั ได้ย้ายเข้ามาตัง้อยู่ในเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม นวนคร อ�าเภอสงูเนนิ 

จังหวัดนครราชสีมา นี้เช่นเดียวกัน

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น�าทางด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของลูกค้า และด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งไม่ได้เน้นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

การขยายสายผลติภณัฑ์ไปสูบ่รรจภุณัฑ์อืน่ๆ อกีด้วย โดยยึดมัน่ตามนโยบายของบริษทั “คุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม”

ก�รประกอบธุรกิจ
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ 
1. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพราคายุติธรรม และส่งมอบทันเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ใช้สินค้า 

จากบรรจุภัณฑ์ของบริษัท

2. เพิ่มยอดขายในปี ให้เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 10%

3.  มีผลประกอบการประจ�าปีเป็นก�าไรสุทธิ 

4. มีช่องทางที่มาของรายได้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

5. ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัท 
1. การปรับเปลี่ยน Business Model ใหม่ ในรูปแบบ The One Stop Service Packaging Solution เพื่อเป็น 

ผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทแบบครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบจนถึงส่งมอบสินค้า และเพิ่มยอดขายด้วยการ 

Outsource บางส่วน ท�าให้ลดข้อจ�ากัดด้านก�าลงัการผลติ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากข้ึน

2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงมุ่งเน้น

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นศูนย์กลาง

3. ลดการสูญเสียจากการผลิต และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ โดยการฝึกอบรมพนักงาน การสร้างแรง

จูงใจในการท�างาน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก ควบคุมและตรวจสอบในการท�างานให้เกิด

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

4. ขยายสายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลก�าไร

4.1 ปัจจบุนับรษิทัมกีารขายสนิค้าหรอืการรับค�าสัง่ซ้ือจากลกูค้าในปรมิาณทีค่รอบคลมุก�าลงัการผลติอยู่แล้ว ซ่ึงค�าสัง่ซ้ือ

ส่วนเกินจากก�าลังการผลิตนั้น ได้ใช้การ Outsource ตามที่ได้ชี้แจงในข้อ 1. โดยในส่วนโรงงานมีประสิทธิภาพใน

การผลิตประมาณ 80% ของก�าลังการผลิตสูงสุด ซึ่งการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้น ขึ้นอยู่กับการควบคุม

และการพฒันากระบวนการท�างานให้มคีวามรวดเรว็ และการจดัสดัส่วนของการรบัค�าสัง่ซ้ือตามประเภทผลติภณัฑ์ 

ให้สอดคล้องกับประเภทและความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยู่ด้วย

4.2 บริษทัท�าการขยายธุรกิจโดยการลงทนุในเครือ่งจกัรและการผลติ ส�าหรบับรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อน (Flexible Packaging) 

ซ่ึงเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่าตลาดกระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว และเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีได้รับความนยิมเป็นอนัดบั1 

อกีท้ังยังไม่มคีวามเสีย่งจากฤดกูาลของสนิค้าท่ีใช้บรรจภุณัฑ์ชนดินี ้โดยได้ด�าเนนิโครงการขยายสายการผลติดังกล่าว

แล้ว  และได้เริ่มผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

5. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ

6. กระจายความเสี่ยง (Diversify) และขยายตลาด โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรมตามฤดูกาล

ของสินค้าทางการเกษตร เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม�่าเสมอ 

7. มุ่งเน้นการท�าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) เริ่มด�าเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 

ในช่ือบริษัท กระสอบอิสาน จ�ากัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น  

10 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้น

เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์  

ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิก 

ส่วนงานการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบันบริษัท

จึงมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว     

ต่อมาในปี 2554  บรษิทัได้ย้ายโรงงานการผลติจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสมีา มายงัเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม 

นวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นท่ี 19-3-45 ไร่ ปัจจุบันบริษัท ใช้พื้นที่โดยแบ่งเป็น อาคารส�านักงานพื้นที่  

600 ตารางเมตร อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) ส�าหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร  

อาคารผลิต 2 (Finishing) ส�าหรับการพิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บพื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วน

ผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600 ตารางเมตร รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้า 

พื้นที่ 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร  

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

จ�านวนหุ้นรวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน  

ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรส�าหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุง

พื้นที่เพื่อการรองรับระบบการท�างาน สรรหาแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส�าหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์

ชนิดอ่อนเพิ่มเติม และสามารถเริ่มผลิตสินค้าและรับรู ้รายได้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีก�าลังการผลิตรวม  

1,000,000 เมตรต่อเดือน (1 กะการผลิต) ซึ่งบริษัทสามารถท�ายอดขายได้สอดคล้องกับก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

•	 ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ	สิ่งอ�านวยความสะดวก	และสาธารณูปโภค

นอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างอาคารโรงงาน และการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่แล้ว บริษัทได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ และ

ได้ท�าการเพิ่มสิ่งอ�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

 ปรับเปลี่ยนมาใช้ พาเลทพลาสติก แทน พาเลทไม้ทั้งหมด ในการขนถ่าย และ จัดเก็บสินค้า รวมถึงมีการ 

ตดิต้ังตู้เหลก็ทบึแบบมปีระตปิูดกับรถขนส่งทกุคันของบรษิทั เพือ่ป้องกันการปนเป้ือนจากเศษไม้และการปนเป้ือน

อื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

Annual_ple.indd   21 3/27/2018   3:04:55 PM



22 รายงานประจำาปี 2560  |  ANNUAL REPORT 2017รายงานประจำาปี 2560  |  ANNUAL REPORT 2017

 ติดต้ังระบบ GPS Tracking กับรถขนส่งของบริษัท เพื่อควบคุมและติดตามการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

 พัฒนาปรับปรุงระบบทางการบัญชี (Accpac) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการด�าเนินการ เพื่อใช้ในการ 

ประมวลผลทางการบัญชี และทางด้านงานบริหารอื่นๆ เช่น การสั่งซ้ือ สินค้าคงคลัง คลังวัตถุดิบ เป็นต้น  

และสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว

 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในกระบวนการผลิตและรอบอาคารจ�านวน 16 จุด และจัดท�าห้อง Control Room  

เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานส่วนการผลิตทั้งหมด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ในปี 2534 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จ�ากัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน   

ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท นวนคร 

จ�ากัด (มหาชน)” ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครเท่ากับร้อยละ 10.787  

ของทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วมถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต�่ากว่าร้อยละ 20 

แล้วก็ตาม เนื่องจากมีกรรมการส่วนมากเป็นชุดเดียวกันกับบริษัท นวนครฯ

การด�าเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัท 

เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและก�าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานท่ีบริษัทก�าหนด โดยบริษัท

ประกอบธุรกจิผลิตและจ�าหนา่ยบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัทรว่มด�าเนินธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์ ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรม
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23บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม		2560

*เดิมชื่อบริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จ�ากัด (NDC)            

บริษัท	นวนคร	จ�ากัด	(มหาชน)	(NNCL)	

ทุนช�าระแล้ว 2,048.25  ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

10.787 %

 15.08 % 

บริษัท	ซูมิโช	โกลบอล	โลจิสติคส์(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ทุนช�าระแล้ว 180.00 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง

1.71 %

   30%

บมจ.	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
ทุนช�าระแล้ว  1,865.38 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

บรษิทั	นวนคร	อนิเตอร์เนชัน่แนล	การ์ด	จ�ากดั		(NIG)

ทุนช�าระแล้ว 6.30 ล้านบาท

ด�าเนินธุรกิจด้านให้บริการการรักษาความปลอดภัย

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	จ�ากัด	

ทุนช�าระแล้ว 1,525 ล้านบาท

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบรษิทั สามารถแยกตามลกัษณะการด�าเนนิงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลิตภัณฑ์/บริการ 2560 2559 2558

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

รายได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก 308.84 85.05 298.86 99.11 323.29 91.38

รายได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 41.75 11.50 - - - -

รายได้เงินปันผล 9.10   2.51 - - - -

ก�าไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและรายได้อื่น 3.44   0.94 2.69 0.89 30.49 8.62

รวมรายได้ 363.13 100.00 301.56 100.00 353.78 100.00

 รายได้จากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทได้ท�าการบริหาร

จัดการด้านการขายและการผลิตให้สอดดคล้องกับก�าลังการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิด

อ่อน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีแนวโน้มยอดขายและก�าลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ

 จากการขยายธุรกิจของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ส่งผลให้รายได้จากการขายรวมในปี 2560 สูงข้ึนจากปี 2559  

เป็นจ�านวน 51.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.31 

 ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลของบริษัทร่วม จ�านวน 9.10 ล้านบาท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

2.1.1	 ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน  

(Woven Bag) ตัง้แต่ปี 2534 จนถึงปัจจบัุน กลุม่ลกูค้าของบริษทัมอียู่ในหลากหลายอตุสาหกรรม อาท ิ ข้าวสาร 

อาหารสตัว์ แป้ง ปุ๋ย น�า้ตาล เคมภีณัฑ์ น�า้แข็ง เป็นต้น ซ่ึงจดุเด่นของผลติภณัฑ์ของบรษิทั คอื เป็นกระสอบสาน

ที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการน�าไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อ 

สร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ให้กับสนิค้าท่ีน�าไปบรรจอุกีด้วย ทัง้นีบ้ริษทัยังมกีารจดัจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์อืน่ๆ นอกเหนอืจาก

กระสอบพลาสติกสาน เพือ่รองรบัความต้องการใช้งานทีห่ลากหลายของลกูค้า ปัจจบัุนสามารถแบ่งประเภทผลติภณัฑ์

ทีบ่รษิทัจ�าหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
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	 กระสอบพมิพ์เฟล็กโซ่	(Flexo	Printing)	

เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล๊อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบ 

ได้เป็นงานพมิพ์แบบ 2 มติ ิ ทีเ่ห็นตามท้องตลาดทัว่ไปในตลาดระดบักลางและระดบัล่าง ซ่ึงอาจจะมกีาร

เคลอืบหรอืสวมถุงรองใน (PE) เพือ่ป้องกันความช้ืนตามคุณลกัษณะของสนิค้าทีล่กูค้าน�าไปบรรจุ

	 กระสอบเคลือบกราเวยีร์	(Gravure	Printing)	

เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม แล้วน�ามาเคลือบลงบนกระสอบ  

ได้เป็นงานพมิพ์แบบ 3 มติ ิ ทีใ่ห้ภาพเหมอืนจรงิหรือมกีารใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการ 

เหมาะส�าหรับกลุม่ลกูค้าทีต้่องการภาพลกัษณ์ทางการตลาดในตลาดระดบับน หรอืระดบั Premium

	 บรรจภุณัฑ์ชนิดอ่อนตวั	(Flexible	Packaging)

เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากพลาสติก ฟิล์ม อลูมิเนียมฟอยด์ แล้วน�ามาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและ 

ตดัรปูให้ได้ขนาดตามแบบทีต้่องการ ซ่ึงจะเน้นไปท่ีความสวยงามและลกัษณะการบรรจท่ีุมรีปูแบบเฉพาะของ

อตุสาหกรรมนัน้ๆ เช่น ถุง Nylon ถุง LLDPE และถุงฟอยด์ เป็นต้น

	 ฉลากสนิค้า		ฉลากพวีซี	ี	ฉลากฟิล์มหด	(Label)									

ป้ายฉลากท�าจากฟิล์มหรอืกระดาษ  ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตวับรรจภุณัฑ์  หรอืสือ่สารข้อความ

และรายละเอยีดถึงผูบ้ริโภค เช่น ตราสนิค้า ค�าแนะน�าในการใช้งาน วันผลติและวนัหมดอายุ ส่วนผสมหรอื

ส่วนประกอบ และเคร่ืองหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถผลิตเองได้ บางประเภท  

แต่บางประเภท อาศยัวิธกีารซ้ือมาขายไปตามก�าไรทีเ่หมาะสม

2.1.2	 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บรษิทัด�าเนนิธรุกิจพฒันานคิมอตุสาหกรรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ ผ่านบรษิทัร่วม คอื บรษิทั นวนคร 

จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงด�าเนนิธรุกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอตุสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบ

สาธารณปูโภคอย่างครบถ้วน โครงการต้ังอยู่กิโลเมตรที ่ 46 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่ แบ่งพื้นท่ีในโครงการเป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม เขตท่ีอยู่อาศัย  

เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร ส�าหรับเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนวนคร ได้จัดสรรพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ 

ของโครงการเดิมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส�าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้น 

ในอตัราร้อยละ 10.787 ของทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 นอกจากนียั้งได้ขยายการลงทนุ

ใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

จาก BOI โดยมพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนคิมท่ีทนัสมยัทีส่ดุในเขตตะวันออกเฉยีงเหนอื

2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1	 การด�าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี	2560

การด�าเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2560 นั้นยังคงมุ ่งเน้นการเพิ่มยอดขายควบคู่กับ 

การท�าตลาดในรูปแบบ The One Stop Service Packaging Solution โดยการสร้างพนัธมติรทางธรุกิจ เพือ่สร้าง

ความหลากหลายด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า ไม่เฉพาะเพียงแต่ผลิตและจ�าหน่ายเท่านั้น แต่ยังให้บริการต้ังแต ่

การออกแบบไปจนถึงการส่งมอบสินค้าส�าหรับบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทตามที่ลูกค้าต้องการ โดยผลการด�าเนินงาน 

ด้านการขายสนิค้า (เฉพาะสนิค้าเกรด A) เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาแสดงได้ดงันี้
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ประเภทสินค้า

2560 2559 2558

จ�านวน
ร้อยละ

จ�านวน
ร้อยละ

จ�านวน
ร้อยละ

ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน

Normal	Goods

  กระสอบไม่พิมพ์ 30.57 473.46  8.82  21.40  339.37  7.49  31.25  454.99  9.76 

  กระสอบพิมพ์ Flexo 140.22  2,013.27  40.45  165.41  2,429.29  57.92  153.23  2,113.85  47.86 

  กระสอบเคลือบพิมพ์ Flexo 55.63  682.05  16.05  39.36  487.05  13.78  41.46  497.57  12.95 

รวม	Normal	Goods 226.42	 	3,168.78	 	65.32	 	226.17	 	3,255.71	 	79.20	 	225.94	 3,066.41	 	70.56	

Premium	Goods

  กระสอบพิมพ์ Half Tone  0.05  0.48  0.02 

  กระสอบเคลือบฟิล์มกราเวียร์  38.22  363.31  11.03  20.52  186.02  7.19  55.09  510.66  17.21 

รวม	Premium	Goods 	38.22	 	363.31	 	11.03	 	20.52	 	186.02	 	7.19	 	55.14	 	511.14	 	17.22	

Outsourcing 	40.22	 	473.33	 	11.60	 	38.89	 	421.38	 	13.62	 	39.11	 	431.15	 	12.21	

รวมกระสอบพลาสติก 	304.86	 	4,005.42	 	87.95	 	285.57	 	3,863.11	 	100.00	 	320.19	 	4,008.70	 	100.00	

รวม	Flexible	Packaging 	41.75	 	172.53	 	12.05	

รวมสินค้าทุกประเภท 	346.61	 	4,177.95	 	100.00	 	285.57	 	3,863.11	 	100.00	 	320.19	 4,008.70	 	100.00	

*รายงานขายตามประเภทสินค้า จะไม่รวมการขายสินค้าเกรดบีหรือของเสีย จึงมีตัวเลขไม่เท่ากับรายได้จากการขาย 

ตามงบการเงิน

จะเห็นได้ว่าในภาพรวมยอดการขายสินค้าในปี 2560 มีปริมาณที่เพิ่มข้ึนกว่าปี 2559 ทั้งในด้านปริมาณผลผลิตและ 

ด้านรายได้ โดยปรมิาณผลผลติในส่วนของโรงงานนัน้เพิม่ข้ึนจาก 3,441.73 ตนั เป็น 3,532.09 ตัน หรือ อตัราการเตบิโต ร้อยละ 

2.6 ส่วนสนิค้ากระสอบเคลอืบกราเวียร์มยีอดขายสงูข้ึนจาก 20.52 ล้านบาท เป็น 38.22 ล้านบาท เนือ่งจากบริษทัสามารถ 

ผลติฟิล์มได้เอง และปรมิาณการซ้ือมาขายไป อตัราการเติบโต ร้อยละ 12.3 ซ่ึงเกิดจากการบริหารจดัการกระบวนการขายและ

กระบวนการผลติให้สอดคล้องกับก�าลงัการผลติ ส่งผลต่อการลดปรมิาณของเสยีในกระบวนการผลติ ลดระยะเวลาการผลติ หรอื 

ลดการเกิดการขาดสภาพคล่องในกระบวนการผลติ (bottle neck) 

2.2.2	 ลักษณะลูกค้า	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

กลุม่ลกูค้าของบริษทัเป็นลกัษณะของโรงงานอตุสาหกรรมหรือผูผ้ลติสนิค้าทางการเกษตร อาท ิผูผ้ลติและ

บรรจขุ้าวสารหรอืโรงสข้ีาว ผูผ้ลติอาหารสตัว์ ผูผ้ลติแป้งมนัส�าปะหลงัหรือแป้งข้าวโพด ผูผ้ลติปุ๋ย ผูผ้ลติน�า้ตาล และ

โรงน�า้แข็ง เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมนัน้ จะมฤีดกูาลทีแ่ตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผูบ้รโิภค

และตามฤดกูาลเก็บเก่ียวของพชืผลนัน้ๆ เช่น อตุสาหกรรมน�า้ตาลทีจ่ะมกีารเปิดหีบในช่วงเดอืนตลุาคม และปิดหีบ

ในช่วงเดือนเมษายน อตุสาหกรรมปุย๋ทีจ่ะมคีวามต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรอืในกลุม่โรงน�า้แข็งทีจ่ะ 

มปีรมิาณการใช้งานสงูในช่วงเทศกาลต่างๆ 

การก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษทัจงึจะต้องพจิารณาถึงฤดูกาลและปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตุสาหกรรม

ของกลุม่ลกูค้านัน้ด้วย โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัมุง่เน้นกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูผ้ลติอาหารสตัว์ ผูผ้ลติแป้งมนัส�าปะหลงั

หรือแป้งข้าวโพด และอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซ้ือที่สม�่าเสมอ 

ตลอดทัง้ปี 

บรษิทั ยังมุง่เน้นในส่วนของลกูค้ากลุม่อืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากผูใ้ช้กระสอบ เช่น กลุม่อตุสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 
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อตุสาหกรรมผลติช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงมคีวามต้องการในการใช้ผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายต่างกันไป โดยบริษทัมุง่หวัง 

จะท�าการตลาดเพือ่สร้างพืน้ฐานส�าหรบักลุม่บรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อนตวั (Flexible Packaging) และ บรรจภุณัฑ์อืน่ๆ 

ให้เป็นท่ีรูจ้กั เพือ่ขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต

จากลักษณะลูกค้าของบริษัทท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และลักษณะสินค้าท่ีมีความหลากหลายเรื่อง 

ส่วนประกอบต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความต้องการของลกูค้าแต่ละราย (Customize Products) บรษิทัจงึใช้พนกังานขาย

เป็นช่องทางการจดัจ�าหน่ายหลกั เพือ่ให้เกิดการสือ่สาร 2 ทางระหว่างลกูค้าและพนกังาน ในการอธบิายสนิค้าและ

รบัฟังความต้องการของลกูค้ามาท�าการผลติได้อย่างถูกต้อง โดยมกีารแบ่งทมีขายออกเป็น 2 ทมีตามประเภทผลติภณัฑ์

และตามพื้นท่ีภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงานขายมีความช�านาญเฉพาะด้านในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสามารถบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพืน้ท่ีทีต่นเองดูแลอยู่ได้ โดยจะมุง่เน้นการบริการ  เพือ่รองรับและตอบสนองความต้องการ

ที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านบรรจุภัณฑ์

พลาสติกให้แก่ลูกค้า ท้ังนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดช่องทางการติดต่อซ่ึงอาจเกิดการเสียเวลากับธุรกิจ 

ของลกูค้าได้ บรษิทัจะด�าเนนิการให้บรกิารแบบ One Stop Service กล่าวคอืพนกังานผูข้ายจะสามารถอ�านวย 

ความสะดวกให้แก่ลกูค้าได้ในทกุด้านทีเ่ก่ียวกับบรรจภุณัฑ์

ด้านการกระจายสนิค้านัน้ บรษิทัมรีถขนส่งของบรษิทั ซ่ึงมคีวามสามารถส่งสนิค้าได้สงูสดุถึง 20 ตนัต่อวัน 

และมกีารใช้บรกิาร Outside source จากบรษิทัขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณทีีอ่อกนอกเส้นทางประจ�า โดยในการ

จดัส่งแต่ละคร้ังทางบริษทัจะค�านงึถึงความเหมาะสมกับต้นทนุค่าขนส่งท่ีเกิดข้ึนเสมอ

2.2.3	 การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

การขยายตวัของอตุสาหกรรมกระสอบพลาสติกในปัจจบัุนข้ึนอยู่กับความต้องการใช้กระสอบพลาสตกิแทน

กระสอบปอเพือ่บรรจขุ้าวสาร นอกจากนัน้ก็ยังมกีารใช้กระสอบพลาสตกิเป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัปุ๋ยเคม ี อาหารสตัว์ 

และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2534  

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการตั้งและขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี 

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกเพื่อส่งออกในระยะแรกสามารถขยายตัวได้ดีจากการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ 

ประชาคมยุโรป โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกระสอบพลาสติกขนาดเลก็ ต่อมาตลาดประชาคมยุโรปได้เปลีย่นขนาด

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

หนึ่งใบเพิ่มข้ึนและต้นทุนการใช้ลดลง แต่ในขณะนั้นผู้ผลิตในประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตกระสอบขนาดใหญ่ได้ 

ประกอบกับประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ท�าให้ไทยสูญเสียตลาดส่งออกที่ส�าคัญนี้ไป ผู้ผลิต 

ส่วนใหญ่จงึหันมาผลติเพือ่ขายในประเทศแทน โดยมกีารขยายตัวอย่างสงูในช่วงทีก่ารใช้กระสอบปอหดตัวอย่างมาก

และอตุสาหกรรมการเลีย้งกุ้งกุลาด�าก�าลงัขยายตวั ท�าให้มกีารใช้กระสอบพลาสตกิเพือ่บรรจอุาหารส�าหรบัเลีย้งกุ้ง

การผลติเพือ่ขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ในอตุสาหกรรมข้าวสาร อตุสาหกรรมปุ๋ย อตุสาหกรรม

เคมี และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซ่ึงใช้แทน 

กระสอบปอท�าให้ก�าลงัการผลติโดยรวมเพิม่ข้ึนอย่างมาก และคาดว่ามปีริมาณการผลติกว่าแสนตันต่อปีในปัจจบัุน

ปัจจบัุนมผีูผ้ลติกระสอบพลาสตกิรายใหญ่และขนาดกลาง แบ่งได้เป็นสามกลุม่คอื

1. กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้งปุ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร เช่น  

บรษิทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ�ากัด บรษิทั เกษตรรุ่งเรืองพชืผล จ�ากัด เป็นต้น

2. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน แต่มีก�าลังการผลิตเหลือ จึงออกจ�าหน่ายบางส่วนด้วย เช่น บริษัท 
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แหลมทองอตุสาหกรรม จ�ากัด บรษิทั ซีพ ีสหอตุสาหกรรม จ�ากัด เป็นต้น

3. กลุม่ผูผ้ลติเพือ่จ�าหน่ายทัง้หมด เช่น บรษิทัเอน็อพี ีอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จ�ากัด  

บรษิทัอตุสาหกรรมอ�านวยไชย จ�ากัด บรษิทัโรงงานลกัก้ีสตาร์การทอ จ�ากัด เป็นต้น

ตลาดบรรจภุณัฑ์กระสอบพลาสติกนัน้ มลีกัษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly competitive market หรอื 

ผูข้ายมากราย คอืไม่มผีูน้�าตลาดอย่างชัดเจนรายใดรายหนึง่ หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ สนิค้ามคีวามแตกต่างกันเลก็น้อย

ท�าให้ระดับราคาสนิค้าของผูผ้ลติในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนกั หรอืกล่าวได้ว่าผูผ้ลติมอี�านาจในการก�าหนดราคา

ค่อนข้างต�่า ข้ึนอยู่กับคุณภาพและบริการที่แตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท อีกทั้งลูกค้าไม่มีต้นทุน 

ในการเปลี่ยนผู้ผลิต (Switching cost ต�่า) การแข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยส�าหรับบริษัท เอ็นอีพี 

อสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) จดัอยู่ในกลุม่ผูผ้ลติเพือ่จ�าหน่ายทัง้หมด  โดยมส่ีวนแบ่งการตลาด

อยู่ประมาณ 2-3 % 

จากการท่ีเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนที่สูงมาก ท�าให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก 

และราคาเม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

กระสอบพลาสติก โดยท่ีเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ข้ันปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แต่รัฐบาลไทยมีนโยบาย 

ส่งเสริมและคุ้มครองอตุสาหกรรมปิโตรเคมใีนประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงคอื การต้ังอตัราภาษนี�าเข้า 

ไว้ค่อนข้างสงู เช่น ช่วงก่อนปี 2538 อตัราภาษสีงูถึงร้อยละ 40 ของราคาน�าเข้า ท�าให้ผูผ้ลติเมด็พลาสตกิไทย 

สามารถบวกส่วนต่างก�าไรพิเศษได้สูงเท่ากับอัตราภาษีน�าเข้า ผลก็คือ แม้ผู้ผลิตถุงและกระสอบพลาสติกไทย 

จะหันมาใช้เมด็พลาสติกทีผ่ลติภายในประเทศ แต่ต้นทนุวัตถุดบิก็มไิด้ลดลง รฐับาลเพิง่จะเริม่ผ่อนคลายการคุ้มครอง

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยเมื่อไม่นานมานี้เอง โดยมีการลดอัตราภาษีน�าเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน หรือ  

อาฟตาในช่วงปี 2538-2539 ราคาเมด็พลาสตกิจงึได้เริม่ลดต�า่ลงมาบ้าง

อตุสาหกรรมถุงกระสอบพลาสตกิมกีารแข่งขันทัง้กับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ประเภทอืน่ๆ เช่น ถุงกระดาษ 

กล่องลกูฟกู ถุงบรรจภุณัฑ์แบบอ่อน เป็นต้น ในกรณนีี ้อตุสาหกรรมกระสอบพลาสตกิมคีวามสามารถในการแข่งขัน

ทีดี่เนือ่งจากกระสอบพลาสติกมคีณุสมบัตทิีห่ลากหลายในทัง้ด้านขนาด ความทนทาน ราคา และรปูแบบสสีนัต่างๆ 

ท�าให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้ดี นอกจากนี้ ผู้ผลิตกระสอบพลาสติกก็ยังมีการแข่งขันกันเองภายใน

อตุสาหกรรม ซ่ึงเป็นการแข่งขันทีค่่อนข้างสงู ท้ังเรือ่งราคา และคณุภาพ

โดยปัจจบัุนการส่งออกถุงและกระสอบพลาสติกไทยไปยังตลาดต่างประเทศมแีนวโน้มทีจ่ะเผชญิกับมาตรการ

กีดกันที่มิใช่ภาษีมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตลาดยุโรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจมีมาตรการกีดกัน 

สองประเด็นใหญ่ คือ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งก�าหนดให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือ 

ต้องสามารถน�ากลบัมาหมนุเวียน (รไีซเคิล) ได้ง่าย เป็นต้น ตลอดจน มาตรฐานด้านสขุอนามยั เช่น ถุงและกระสอบ

พลาสตกิทีบ่รรจอุาหารหรอืพชืผลเกษตรต้องไม่มกีารซึมของสารเคม ี จะต้องไม่ฉกีขาดง่าย หรือต้องไม่เป็นอนัตราย

ต่อเด็กเล็ก เป็นต้น ทั้งนี้ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ได้มีบทบาทส�าคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมถุงและกระสอบพลาสติกไทยให้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกส�าคัญ 

ของประเทศ โดยก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมถุงและกระสอบพลาสติกแก่ท้ังผู้ผลิตเดิมและ 

ผู้ผลิตรายใหม่เพื่อการส่งออก เช่น มีข้อก�าหนดให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงและกระสอบพลาสติกในสัดส่วนที่แน่นอน 

ของผลผลิตทั้งหมด เป็นต้น นอกจากนี้ การส่งเสริมการลงทุนได้มีการก�าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  

สขุอนามยั ความปลอดภยัส�าหรบัผูบ้รโิภค และมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมในประเทศส่งออก มาตรฐานสิง่แวดล้อม
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ในประเทศไทย ทัง้นีโ้ดยความร่วมมอืกับส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีข้ึนจากปีก่อน โดยธุรกิจจะได้รับ 

ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปลายทาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้วัตถุดิบ เช่น แป้ง ข้าว  

ปรมิาณการผลติกลบัมาขยายตวัเพิม่ข้ึน รวมทัง้การขยายตัวของธรุกิจโมเดร์ินเทรด โดยเฉพาะร้านสะดวกซ้ือและ 

ไฮเปอร์มาเก็ตทีม่จี�านวนสาขาเพิม่ข้ึนต่อเนือ่งตามการขยายตัวของชุมชนเมอืง ส่งผลให้มคีวามต้องการใช้บรรจภุณัฑ์

พลาสตกิเพิม่ข้ึน ขณะทีร่าคาเมด็พลาสติกทีล่ดลงตามระดับราคาน�า้มนั และอตัราดอกเบ้ียทีอ่ยู่ในระดบัต�า่ ช่วยให้

ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจลดลง ด้านตลาดส่งออกได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 

ทีเ่ป็นผูน้�าเข้าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิจากไทยมากเป็นอนัดบั 2 รองจากญ่ีปุ่น อย่างไรก็ตาม ยังควรต้องจบัตาการฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงมแีนวโน้มจะฟ้ืนตวัอย่างล่าช้า และอาจกระทบต่อความต้องการใช้บรรจภุณัฑ์พลาสติกทีล่ดลง

ทั้งนี้สภาวะอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกปัจจุบัน ในภาพรวมยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 

มีความต้องการใช้ที่สูงข้ึนและยังไม่มีสินค้าทดแทนในลักษณะบรรจุภัณฑ์ การคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอีก  

5-6 ปีข้างหน้าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะสินค้าที่น�ามาบรรจุกระสอบพลาสติกนั้น เป็นสินค้าทาง 

การเกษตรและสนิค้าทีอ่ยู่ในห่วงโซ่ของการอปุโภคบรโิภคประจ�าวัน ซ่ึงเป็นอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ อกีทัง้

ในด้านของบรรจภุณัฑ์ทดแทน เช่น ไบโอ-พลาสติก ยังคงต้องใช้เวลาอกีหลายปีกว่าจะพฒันาได้ส�าเรจ็ แต่ทัง้นีปั้ญหา

ในเร่ืองนโยบายของรัฐ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อการเติบโต 

ของอตุสาหกรรม ดังนัน้บริษทัจะต้องวางกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยค�านงึความเสีย่งจากปัจจยัเหล่านัน้ให้ดี 

แนวโน้มในปี 2560 นัน้ จะได้รบัอทิธพิลจากการเปิด AEC เมือ่ช่วงปลายปี 2558 ทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นทัง้

โอกาสและอปุสรรค เนือ่งจากลกัษณะตลาดแบบคู่แข่งขันมากรายนัน้ ม ีBarrier to Entry ค่อนข้างต�า่ คอืคูแ่ข่งขัน

รายใหม่สามารถเข้าสูต่ลาดได้โดยง่าย แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตหากผูผ้ลติรายใดสามารถควบคมุต้นทนุได้ด ีและ

สร้างความแตกต่างด้านสนิค้าและบรกิารจากคู่แข่งในตลาดเพือ่ให้เป็นทีจ่ดจ�าของลกูค้าได้ ย่อมจะมคีวามได้เปรยีบ

กว่า อย่างไรก็ดี จากการวางรากฐานในการปรับปรงุโรงงานจนได้รับมาตรฐานสากลต่างๆ  การปรับปรงุเคร่ืองจกัร

ใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานที่ไม่จ�าเป็น รวมถึงการน�าวัตถุดิบรีไซเคิล 

มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทท่ีจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต 

ได้เป็นอย่างดี 

การขยายตลาดในส่วนบรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อนตัว (Flexible Packaging) เป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีบ่รษิทัพจิารณา

ลงทุนขยายสายการผลติใหม่ เนือ่งจากเลง็เห็นถึงโอกาสและข้อได้เปรยีบทีเ่หมาะสมไม่ว่าจะเป็น พืน้ฐานของลกูค้า

เดิมซ่ึงเช่ือมัน่ในผลติภณัฑ์ของบรษิทั นบัเป็นจดุเด่นทีส่�าคัญของบรษิทั โดยจะท�าให้มฐีานลกูค้ารองรบัในช่วงแรก 

ของการเปิดตลาด ซ่ึงท�าให้บริษทั สามารถวางแผนการบรกิารลกูค้าด้านบรรจภุณัฑ์ได้แบบครบวงจร รวมถึงการ 

มที�าเลทีต้ั่งเหมาะสมแก่การกระจายสนิค้า โดยโรงงานผลตินัน้ตัง้อยู่ในศนูย์กลางการกระจายสนิค้าสูภ่าคอสีานและ

ส่วนภาคกลางตอนบน ซ่ึงติดกับถนนมติรภาพ ท�าให้เป็นข้อได้เปรยีบเร่ืองการจดัส่งและกระจายสนิค้าได้อย่างรวดเรว็ 

อกีทัง้สามารถใช้ทรัพยากรเดมิทีม่ ี และไม่จ�าเป็นต้องลงทุนสงูเนือ่งจากเป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีมลีกัษณะการผลติใกล้เคียง

กับกระสอบพลาสตกิ สามารถใช้ทมีงานผลติ บรหิารและขาย ทีม่อียู่เดมิทัง้หมด รวมถึงพืน้ทีอ่าคารเดมิของบริษทั 

ซ่ึงพร้อมรองรับระบบมาตรฐาน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
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วัตถุดิบ

Raw material (วัตถุดิบ) : วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) เกรด Yarn  

ผสมกับเม็ด Calcium ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้วัตถุดิบในประเทศจาก ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศ จ�านวน 2 ราย 

คือ IRPC และ HMC ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะท�าการจองเม็ดพลาสติกล่วงหน้า 1 เดือนในปริมาณ 60% ของความต้องการ 

ใช้ของเดือนนัน้ๆ กับผูผ้ลติ และอกี 40% จะท�าการสัง่ซ้ือตามรอบการสัง่ซ้ือกับตัวแทนจ�าหน่ายอืน่ๆ เพือ่ควบคุมความผนัผวน

ของราคา และป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ

กระบวนการผลิต

กลุ่มสินค้ากระสอบสานพลาสติก

	 Extrude (ฉดีเส้นเทป) : น�าเมด็ PP และ เมด็ Calcium มาหลอมแล้วรดีเป็นแผ่นบางๆ แล้วจงึตัดย่อย 

(Slit) ออกเป็นเส้นเทป ตามความหนาและขนาดความกว้างที่ต้องการ กรอเข้าแกนหลอดเพื่อรอการน�าไป 

เข้าเคร่ืองทอ ก�าลงัการผลติรวม 300 ตนัต่อเดือน 

	 Weaving (การทอ) : น�าหลอดเส้นเทปทีไ่ด้จากเครือ่ง Extruder มาเข้าเครือ่งทอ สานข้ึนเป็นผนืผ้ากระสอบ

ตามหน้ากว้างทีต้่องการ ซ่ึงสามารถทอได้ทัง้ลกัษณะทรงกระบอก (ท่อกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจบัุนบรษิทั 

มเีคร่ืองทอรวมจ�านวน 56 เครือ่ง ก�าลงัการผลติ 300 ตนัต่อเดือน

	 Laminate (การเคลอืบ) : น�าม้วนผนืผ้าไปเคลอืบพลาสตกิทัง้ 2 ด้าน เพือ่ป้องกันความช้ืน ซ่ึงในข้ันตอนนี้ 

ข้ึนอยู่กับความต้องการของลกูค้าว่าจะท�าเคลอืบหรอืไม่ก็ได้ โดยสามารถผลติได้ทัง้แบบเคลอืบเป็นมนัวาว และ

เคลอืบด้าน ในกรณทีีเ่ป็นสนิค้ากราเวียร์จะน�าฟิล์มท่ีมกีารพมิพ์ลวดลาย โลโก้แล้ว มาท�าการเคลอืบตดิกับกระสอบ 

ในข้ันตอนนีเ้ลย ปัจจบัุนมเีครือ่งเคลอืบจ�านวน 2 เคร่ือง ก�าลงัการผลติรวมประมาณ 150 ตันต่อเดอืน

	 Printing (งานพมิพ์) : ใช้บลอ็กยางท่ีแกะลวดลาย โลโก้ ติดบนลกูกลิง้ผ่านสแีล้วพมิพ์กดลงบนผนืผ้ากระสอบ 

ซ่ึงเรียกวิธีการพมิพ์เช่นนีว่้าการพมิพ์ Flexo ซ่ึงจะได้งานพมิพ์ทีม่คีวามละเอยีดต�า่กว่าการพมิพ์แบบกราเวียร์ 

ปัจจบัุนมเีคร่ืองพมิพ์ 12 ส ีจ�านวน 3 เครือ่ง และเคร่ืองพมิพ์ขนาดเลก็ 5 สแีบบป้อนใบ จ�านวน 3 เครือ่ง 

และเคร่ืองพมิพ์ 6 ส ีจ�านวน 1 เครือ่งก�าลงัการผลติรวมประมาณ 250 ตนัต่อเดือน

	 Cutting & Sewing (งานตัดและงานเย็บ) : น�าม้วนผ้ากระสอบมาตัดตามความยาวทีล่กูค้าต้องการ และ 

เย็บก้นถุง โดยในข้ันตอนนีอ้าจจะมกีารบิดหรอืจบัจบีข้างกระสอบด้วยข้ึนอยู่กับลกัษณะท่ีลกูค้าต้องการ ปัจจบุนั

บรษิทัได้น�าเครือ่งจกัรอตัโนมติัมาใช้ในส่วนของการตดัเย็บ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ โดยมกี�าลงัการผลติ 

350 ตนัต่อเดือน

กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

	 หลังจากได้รับค�าสั่งซ้ือแล้ว บริษัทจะท�าการสั่งซ้ือวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามค�าสั่งซ้ือ ซ่ึงจะสามารถแบ่งเป็น 

ฟิล์มช้ันพมิพ์ อาทิ OPP / PET / PA (ONY) และฟิล์มช้ัน เคลอืบรอง อาท ิMPET / CPP / LLDPE / 

ALU เป็นต้น ซ่ึงแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุและ 

ชนดิบรรจภุณัฑ์ อกีท้ังจะท�าการสัง่ซ้ือสพีมิพ์และสารละลายตามชนดิและหมายเลขก�ากับสี

	 หลังจากได้วัตถุดิบพร้อมแล้ว ฟิล์มช้ันพิมพ์จะถูกเข้าสู่เคร่ืองพิมพ์ Roto Gravure เพื่อพิมพ์ลวดลายตามท่ี 

ลกูค้าได้อนมุตัรัิบรองไว้แล้ว ด้วยการน�าฟิล์มหมนุผ่านลกูกลิง้แม่พมิพ์ทีห่มนุผ่านถาดสแีล้วกดด้วยลกูยางรองพมิพ์

	 หลงัจากการพมิพ์แล้ว สนิค้าทีล่กูค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตดั Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อจดัส่ง

หรือน�าไปเคลือบกับกระสอบ แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าท่ีต้องท�าการช้ันรองหรือข้ึนรูปจะถูกน�าไป 
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เข้ากระบวนการ Dry Laminate 

	 ฟิล์มช้ันพมิพ์ท่ีลกูค้าต้องการเคลอืบกับฟิล์มชัน้รองหรือข้ึนรูป จะถูกน�าผ่านกระบวนการเคลอืบ (Dry Laminate) 

โดยการเคลอืบติดระหว่างช้ันฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนดิของวตัถุดบิ และผ่านความร้อนเพือ่ให้ยึดติด

	 ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกน�าไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส  

ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับแต่ละชนดิฟิล์ม แล้วจงึมาเคลอืบต่อในช้ันถัดไป และน�ามาพกัไว้อกีคร้ัง

	 เมือ่ท�าการอบฟิล์มในข้ันที ่ 5 แล้ว จะถูกน�ามาตดัขอบงานหรือแบ่งช้ินงานตามจ�านวนทีถู่กออกแบบไว้ ด้วย 

เคร่ืองตดั Slit 

	 เมือ่ฟิล์มถูกตดัแล้วจะถูกน�าไปเข้าสูร่ะบบการข้ึนรปูตามชนดิของบรรจภุณัฑ์ท่ีลกูค้าสัง่ซ้ือมา

	 หลังจากท่ีสินค้าข้ึนรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกน�ามาบรรจุลงกล่องตามจ�านวนที่ก�าหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึงลูกค้า

ตามก�าหนดวันเวลาต่อไป

2.4 โครงการลงทุนในอนาคต
บริษัทมีโครงการที่จะลงทุนในเครื่องจักร และขยายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ระยะที่ 2  

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตจากเดิมอีกกว่าเท่าตัว ซึ่งบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เป็นสินค้าประเภท ที่ใช้ได้กับ

หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารส�าเร็จรูป ข้าวสาร ขนมขบเคี้ยว และของใช้ประจ�าวันทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ให้อัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าธุรกิจเดิม อีกทั้งยังมีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ากระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว
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บริษัทคาดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเริ่มมีก�าไรอย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากเป็น

สายการผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าของบริษัท ได้ครอบคลุมความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้น 

อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตของสายการผลิตเดิมของบริษัทอีกด้วย
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3. ปัจจัยความเสี่ยง  
ปัจจัยภายนอก

ราคาวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่ราคาจะแปรผันตามราคาน�้ามันตลาดโลก 

รวมทั้งข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท 

ได้มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบที่ใช้ส�าหรับการผลิต  

โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ 

ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับค�าสั่งซ้ือของลูกค้า เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้มีราคาท่ีเหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อบริษัท

สูงสุด

คู่แข่งขัน

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มคีูแ่ข่งขันมากราย  และเป็นอตุสาหกรรมทีคู่่แข่งขันสามารถเข้าถึง

ได้ไม่ยาก บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งท่ีจะสญูเสยีลกูค้าทีม่อียู่ได้  ซ่ึงบริษทัได้มนีโยบายในการสร้างความเช่ือมัน่ในผลติภณัฑ์  

โดยสินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามข้อก�าหนดของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ISO9001,  

HACCP เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา จะเห็นได้ว่าตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก แต่กลับสามารถท�ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ตามล�าดับ

ปัจจัยภายใน

กระบวนการผลิต		

กระบวนการผลิตท่ีล่าช้า เคร่ืองจักรหยุดบ่อย เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ

สนิค้าให้แก่ลกูค้าได้ตามก�าหนด และมต้ีนทนุสงู บรษิทัได้บริหารจดัการโดยมนีโยบายในการเพิม่เครือ่งจกัรทีจ่ะมาช่วย 

ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตแทนการใช้แรงงานคน เพื่อให้การผลิตใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น และ

ก�าหนดมาตรการในการตรวจสอบเครือ่งจกัรต่างๆ และท�าแผนซ่อมบ�ารงุตามวาระเพือ่ให้อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งาน 

ได้ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีนโยบายในการจัดหาเครื่องจักรส�ารองเพื่อใช้ในกรณีท่ีเคร่ืองจักรหลักช�ารุดหรือมีปัญหา 

การใช้งาน  

ความสามารถของบุคลากร	

เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนการใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน ท�าให้มีความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะของ

พนกังาน และจดัหาบุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามรถในการควบคุมเครือ่งจกัรท่ีมกีารพฒันาตามเทคโนโลยีของยุคปัจจบัุน  

ซึ่งจะท�าให้ลดความเสี่ยงเรื่องของสินค้าไม่ได้คุณภาพลงได้
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ�านวนทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ�านวน 2,808,135,754 บาท ทุนช�าระแล้วเป็นเงิน 1,865,376,587 บาท แบ่งออกเป็น 

หุ้นสามัญจ�านวน 1,865,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีดังนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น	

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 9.70%

4. นายบพิธ ภัทรรังรอง 108,111,500 5.80%

5. นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 85,604,500 4.59%

6. นางสาววสิตา รอดทวีศรี 53,934,900 2.89%

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 43,279,265  2.32%

8. นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200 1.73%

9. นายชนนพล ชนุหะชา 25,617,400 1.37%

10.นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 25,210,100 1.35%

7.3   การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จาก 3,500,000,000 บาท เป็น 1,357,902,201 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มิได้ออกจ�าหน่าย   

และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญคร้ังสุดท้ายและได้หมดอายุลง รวม

จ�านวน 2,142,097,799 หน่วย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2554

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ได้มีมติ 

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,357,902,201บาท เป็น 2,104,748,411 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใหม่จ�านวน 746,846,210 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส�ารองไว้เพือ่รองรบัการใช้สทิธทิีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทครั้งที่ 2 (NEP-W2) และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการ

และ/หรือพนกังานของบริษทัครัง้ที ่2 (ESOP-W2) โดยบริษทัได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนกับกระทรวงพาณชิย์

แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

ก�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 2,104,748,411 บาท เป็น 1,918,746,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มิได้ออกจ�าหน่าย 

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และได้มีการอนุมัติ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,918,746,986 บาท เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม ่

จ�านวน 1,478,277,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 965,518,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก ่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ  

2 หุ้นสามัญใหม่ โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.45 บาท

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3)

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ 

หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ที่จะเกิดข้ึนเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต�่ากว่าร้อยละ 90  

ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ก) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ�านวน 746,846,210 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิม คร้ังที่ 2 (NEP-W2) จ�านวน 678,951,100 หุ้น และใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

ที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จ�านวน 67,895,110 หุ้น

ส�าหรับรายละเอียดของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2  (NEP-W2)  ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ต่อ 2 หุ้นสามัญเดิม ในราคาเสนอขาย  0.05 บาทต่อหน่วย  มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ   : 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ  ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ   : 0.50 บาทต่อหุ้น

อายุ    : 5 ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธิ   : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ 

     ธันวาคม ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม  

     2555

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นได้จองซื้อใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจ�านวน 492,949,785 หน่วย 

คิดเป็นเงิน 24,647,489.25 บาท เหลือจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจ�านวน 186,001,215 หน่วย 

บริษัทได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิที่มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อแล้วจ�านวน  492,949,785 หน่วย เข้าจดทะเบียนซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

(NEP-W2) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร่ิมท�าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
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ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซ้ือจ�านวน 186,001,215 หน่วย  

บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขาย 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ  

1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ (3:2:1) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.45 บาท ราคาเสนอขาย 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) และมีราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ  

0.55 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในคร้ังนี้ 

ท่ีราคาหุ้นละ 0.45 บาท เป็นราคาเสนอขายที่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ 

หุ้นสามัญของบริษัท 7 วันท�าการก่อนวันท่ีผู้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่  

(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR คือ วันที่ 8 กันยายน 2559) เป็นผลให้ต้องมีการ 

ปรบัราคาใช้สทิธิและอตัราใช้สทิธใิหม่ส�าหรบัใบส�าคัญแสดงสทิธิ NEP-W2 เพือ่รักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทน

ของผู้ถือใบส�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 ดังนั้น  

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ NEP-W2 มีจ�านวน 522,949,785 หุ้น

รายละเอียดของการใช้สิทธิ ซ้ือหุ ้นสามัญของผู ้ ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ของบริษัท  

ในวันก�าหนดการใช้สิทธิ 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 2557จ�านวน 1 ราย จ�านวนใช้สิทธิ 44,000  หน่วย

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

ดังนั้น จากการปรับสิทธิ ท�าให้มีจ�านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ  500,190,145  หุ้น

(ข) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกเสนอขายใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จ�านวน 67,895,110 หน่วยให้แก่กรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า มีรายละเอียด ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ   : 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ  ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ   : 0.50  บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ     :   5 ครั้ง คือทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม  มิถุนายน กันยายน  

     และธนัวาคม  ทัง้นีวั้นใช้สทิธคิรัง้แรกตรงกับวันที ่15 ธนัวาคม  

     2554

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  

บริษัทจะไม่น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ผลการ

จัดสรรคือบริษัทได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้จ�านวน 67,895,000 หน่วย คงเหลือ 110 หน่วย ซึ่ง

บริษัทจะได้ยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนนี้ทั้งจ�านวนต่อไป

รายละเอียดของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ของบริษัท ในวัน

ก�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.  ครั้งสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 จ�านวน 1 ราย จ�านวนใช้สิทธิ   2,000,000 หน่วย 

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น          67,895,000   หน่วย
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ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 มีกรรมการ

และพนักงานได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จ�านวนทั้งสิ้น  67,895,000 หน่วย คิดเป็นเงิน  

33,947,500  บาท   

มูลค่ายุติธรรมของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ประมาณโดย 

ใช้แบบจ�าลองการวัดมูลค่าโดยใช้สูตร Black Scholes มีมูลค่า 0.3643 บาทต่อสิทธิ ข้อมูลส�าคัญท่ีใช้ 

ในแบบจ�าลองคือราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิมูลค่า 0.83 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาท ค่าความผันผวนร้อยละ 

59.48 อัตราผลตอบแทนของเงนิปันผลร้อยละ 0.00 อายขุองสิทธิ 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง

ร้อยละ 3.28 ต่อปี โดยบันทึกรับรู้รายการเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานจ�านวน  

24.73 ล้านบาทในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และส�ารองส�าหรับการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยจ�านวนเดียวกันภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน 

จนถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ได้มกีารใช้สทิธิซ้ือหุ้นสามญัของบรษิทั คร้ังที ่2 (ESOP-W2) ตามใบส�าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดแล้ว ซึ่งท�าให้ส่วนต�่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น ส�ารองส�าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ลดลงและ

ทุนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 

จ�านวนหุ้น

(พันหน่วย) พันบาท

วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

จ�านวนสิทธิที่ใช้ซื้อ

หุ้นสามัญ

ส่วนต�่ากว่ามูลค่า

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น

ส�ารองส�าหรับการ

จ่าย	โดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์	ลดลง

ทุนหุ้นสามัญ	

เพิ่มขึ้น
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 

(ค) เมือ่วันที ่2 กันยายน 2559 ทีป่ระชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบรษิทั  ได้มมีติอนมุติัการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ�านวน 

482,759,167 หุ้น เพือ่รองรับการใช้สทิธติามใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามญัของบรษิทั ครัง้ท่ี 3 (NEP-W3) 

จ�านวน 482,759,167 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ท�าการจองซื้อและช�าระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ   : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น  

ราคาใช้สิทธิ   : 0.55 บาทต่อหุ้น

อายุ    : 3 ปี

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ   : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ 

     ธันวาคม ท้ังนี้วันใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม  

     2559

วันสิ้นสุดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กันยายน 2562

Annual_ple.indd   38 3/27/2018   3:04:56 PM



39บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ�านวน 208,409,779 หน่วย เหลือจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 

274,349,388 หน่วย บริษัทได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีมีผู้ใช้สิทธิจองซ้ือแล้วจ�านวน 208,409,779 หน่วย  

เข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้รับใบส�าคญัแสดง

สิทธิดังกล่าว (NEP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ส่วนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีผู้จองซื้อจ�านวน 274,349,388 หน่วย  

บริษัทด�าเนินการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจ�านวน    

รายละเอียดของการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ของบริษัท ในวัน

ก�าหนดการใช้สิทธิ จ�านวน 5 ครั้ง มีดังนี้

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

2.  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2560 จ�านวน 0 ราย จ�านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย

3.  ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จ�านวน 0 ราย จ�านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย

4.  ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2560 จ�านวน 0 ราย จ�านวนใช้สิทธิ    0 หน่วย

5.  ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ารอง 

ตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษัท และ 

ความจ�าเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย
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8. โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จ�ากัด	(มหาชน)		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจ�านวน 9 คน โดยในจ�านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 

4 คน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ
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รายช่ือคณะกรรมการ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 และจ�านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมตลอดปี 2560 มรีายละเอยีดดงันี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

	จ�านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม	

BOD*																														

จ�านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม	

AC*

จ�านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม	

NRC*

จ�านวน

การถือ

หุ้น NEP	

(ล้านหุ้น)

1. พลเอก อัครเดช  ศศิประภา ประธานกรรมการ 9/11 16

2. พลต�ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี รองประธานกรรมการ/

ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

10/11 2/2 -

3. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการ/กรรมการอิสระ 5/11 -

4. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

11/11 5/5 1/2 -

5. นายณรงค์  พหลเวชช์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10/11 3/5 -

6. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/กก.สรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

10/11 2/2 -

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการตรวจสอบ/

 กรรมการอิสระ

8/11 5/5 -

8. ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล     กรรมการ

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

9/11 -

9. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ/ กรรมการผู้

จัดการ

8/8 -

10. นางสาวนิภา ล�าเจียกเทศ กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

2/2 -

หมายเหตุ   -   ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 11 ครั้ง

- นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู ้จัดการ แทนนายพงศ์กานต์ หงสกุล  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

- นางสาวนิภา ล�าเจียกเทศ (ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง) เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนางพรกมล  

ประยูรสิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

- ล�าดับที่ 1, 2, 6, 9  เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราส�าคัญของบริษัท

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
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รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนครั้ง

ที่เข้าประชุม	

BOD*

จ�านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม	

AC*

จ�านวน

ครั้งที่เข้า

ประชุม	

NRC*

จ�านวน

การถือ

หุ้น	NEP	

(ล้านหุ้น)

1. นางสาวศิรสา กันต์พิทยา กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

7/8 -

2. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ 1/1 -

3. นางพรกมล ประยูรสิน กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

10/11 -

หมายเหต ุ          -    นางพรกมล ประยูรสนิ (ผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั) เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายชาญวิทย์   

 นาคบรีุ โดยมผีลต้ังแต่วนัที ่12 มกราคม 2560 และได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการเนือ่งจากเกษยีณ 

 อายุราชการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

- นายพงศ์กานต์ หงสกุล ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 

มกราคม 2560

- นางสาวศิรสา กันต์พิทยา (ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง) ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 

16 ตุลาคม 2560 ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC)  / 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)

•	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	

1. ดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ 

4 ประการ คือ

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(Duty of Obedience)

1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. ดูแลให้การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความย่ังยืน ก�าหนดกลยุทธ์ 

นโยบายการด�าเนนิงาน ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรส�าคญัให้เหมาะสมต่อการบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมาย และ

ก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามผลการด�าเนินงานโดยก�าหนดให้มีการรายงานผล

การด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ ค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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43บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

4. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการข้อร้องเรียน

ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

5. ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนโดยการ

ก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งต้ังและพจิารณาการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู

และเลขานุการบริษัท

6. เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและ

ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กรรมการต้องมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกจิ และมีความสนใจ

ในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

8. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งหรือ

แข่งขันกับผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถึงตดิตามดูแลและจดัการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดข้ึนระหว่าง

บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

9. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีนโยบาย

และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง

10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ

บริษัท

12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

13. เข้าร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตุสดุวสิยัโดยกรรมการบรษิทั

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ดูแลให้การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม  

รวมถึงจัดท�ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

14. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

แทนกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคล 

ดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

การมอบอ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าข้ึนกับบรษิทั เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการธรุกิจปกตแิละเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป

15. เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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หรอืข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ฉบับประมวล

16. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการ

ก�ากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust) ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายพร้อมจะยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

17. ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้ก�ากับดูแล ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดวัฒนธรรม

องค์ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ

•	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	

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. พลต�ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005

3. พลเอก นฤนาท  กัมปนาทแสนยากร          FND38/2007, UFS 1/2006,  DAP 67/2007

4. พลเอก เสงี่ยม  สวางควัฒน์ DAP 67/2007

5. นายณรงค์  พหลเวชช์ --

6. นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา DCP 25/2002

7. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์ CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, 

AACP27/2017, HRP15/2017

8. ดร.วโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล --

9. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน --

10. นางสาวนิภา  ล�าเจียกเทศ --

บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการชุดย่อยมกีารประเมนิผลการปฏบัิติงานตนเองเป็นประจ�า

ทุกปี เพื่อช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการบริษัท ระดับคะแนนท่ีได้อยู่ระหว่างร้อยละ 77.31 – 82.40 อยู่ในระดับมีการด�าเนินการที่ดี  

โดยภาพรวมคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี และผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกปี
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8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น  

6 คน ประกอบด้วย

1. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน*  กรรมการผู้จัดการ

2. นายหัฏฐจิต หนุนภักดี  รองกรรมการผู้จัดการ

3. นางสาวสุภาพร  สุวรรณแสงชูโต** รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายพรเทพ ซุ้นสุวรรณ***  ผู้จัดการโรงงาน

5. นางสาวฉัตรทอง   น้อยสันเทียะ         ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

6. นางสาวชมพูนุช    เกวลินวิภัช           ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ  * นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน นายพงศ์กานต์ หงสกุล  

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม   2560

** นางสาวสภุาพร สวุรรณแสงชูโต เข้าด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วันท่ี 20 มนีาคม 

2560

*** นายพรเทพ ซุ้นสุวรรณ เข้าด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการโรงงาน แทน นายสมัคร ส่องสว่าง  

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

•	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิทั เป็นผูร้บัมอบอ�านาจในการกระท�าการใดๆ ท่ีปฏบิตัไิปตามปกติธรุกิจได้ เป็นผูน้�าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

อนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไม่อยู่ในนโยบายประจ�าปีของบริษัท อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 

ไม่รวมถึงการด�าเนินงานท่ีเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและ/หรือรายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท  

ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท
นางสาวชนิสรา ย่ิงนอก เลขานุการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทมีประสิทธิภาพ บริษัท 

จงึได้ก�าหนดให้เลขานกุารบริษทัต้องเป็นผูท่ี้มคีณุวุฒแิละมปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ลขานกุารบริษทัเพือ่ดูแลให้

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ทีด่ ีรวมทัง้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และงานสมัมนาต่างๆ ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยข้อมูลประวัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1.  ประสานงานในการก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าป ี

พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า

2.  จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ

3.  จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุมรวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย

4.  เข้าร่วมประชุมและจดัท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถื้อหุ้น โดยบันทกึสาระส�าคัญ

ในการประชุม ตลอดจนค�าถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

5.  ตดิตามให้มกีารด�าเนนิการตามมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ระชุมผูถื้อหุ้น รวมทัง้รายงาน

ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ

6.  ให้ข้อมูลหรือค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

รวมทั้งข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก�ากับดูแลกิจการ

7.  จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจ�าปี ท่ีมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้

หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ�าปี)

8.  จัดท�าประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ

9.  จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย

• หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร

ประกอบการประชุม

• รายงานประจ�าปี

• ทะเบียนกรรมการ

• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

11. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด                     
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ 

อุตสาหกรรมและเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ีต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากที่ประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ได้รับ 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งได้แก่ เงินประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน

BOD*	

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน

AC*

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน

NRC*

(ล้านบาท)

1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา 2.703

2. พลต�ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี 0.754 0.018

3. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร 0.214

4. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ 0.214 0.024 0.010

5. นายณรงค์ พหลเวชช์ 0.214 0.018

6. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 0.214 0.014

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 0.214 0.024

8. ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 0.214

9. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน 0.143

10. นางสาวนิภา ล�าเจียกเทศ 0.017

11. นางสาวศิรสา กันต์พิทยา 0.160

12. นายพงศ์กานต์ หงสกุล 0.018

13. นางพรกมล ประยูรสิน 0.143

รวม 5.222 0.066 0.042

*คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors : BOD) / คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) / 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเงินประจ�าต�าแหน่งและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจ�าต�าแหน่งในปี 2560 เป็นเงินรวมเท่ากับ 2,885,784 บาท    

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 เป็นเงินรวมเท่ากับ 2,338,350 บาท โดยเป็นค่าตอบแทน 

ในรูปเบี้ยประชุม 

(ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 เป็นเงินรวมเท่ากับ 65,450 บาท โดยเป็นค่าตอบแทน 

ในรูปเบี้ยประชุม
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(ง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในปี 2560 เป็นเงินรวมเท่ากับ 41,650 บาท  

โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม

(2)	 ค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ 

2.1 รถประจ�าต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท จ�านวน 1 คัน ใช้งานตั้งแต่ปี 2551 ณ 31 ธันวาคม 2560 

มูลค่าคงเหลือ 1,700,000 บาท

2.2 รถประจ�าต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ จ�านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 30,500 บาท 

2.3 รถประจ�าต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ จ�านวน 2 คัน (1) เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2553 ณ 31 ธันวาคม 

2560 มูลค่าคงเหลือ 500,000 บาท (2) เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2560 ณ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 

คงเหลือ 1,667,217.95 บาท

2.4 รถประจ�าต�าแหน่งผู้จัดการโรงงาน จ�านวน 1 คัน ค่าเช่าเดือนละ 14,500 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน�าเสนอจ�านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย 

ในปี 2560 บริษัทยังคงจ�านวนกรรมการเท่ากับปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและ 

ผู้บริหารในรอบปี 2560 ดังนี้

บุคคลที่ได้รับ 

ค่าตอบแทน จ�านวน (คน) ลักษณะผลตอบแทน จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการ 10* เบี้ยประชุม 2.334
กรรมการตรวจสอบ 3 เบี้ยประชุม 0.065
กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน 3** เบี้ยประชุม 0.042
ผู้บริหารระดับสูง 4*** เงินเดือน 6.200

หมายเหตุ * จ�านวนกรรมการมีจ�านวน 10 ท่าน เนื่องจากนางสาวศิรสา กันต์พิทยา กรรมการ  

 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ลาออกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และกระทรวงการคลังยังไม่มีแต่งตั้ง 

 กรรมการทดแทน 

** แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

*** ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการผู้จัดการ (11 พฤษภาคม 2560 ถึง 

31 ธันวาคม 2560) นายหัฏฐจิต หนุนภักดี, นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต (20 มีนาคม 2560 

ถึง 31 ธันวาคม 2560) นายพรเทพ ซุ้นสุวรรณ ผู้จัดการโรงงาน (15 มีนาคม 2560 ถึง 31 

ธันวาคม 2560)
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ส�าหรับการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงาน 

การถือครองหลักทรัพย์บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้ง

บตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะภายหลังได้รบัการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บรหิารของบรษิัท หลังจากนั้นหากกรรมการ

และผู้บริหารมีการท�าธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าว

จะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ�าปีต่อไป 

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ชื่อ	–	นามสกุล
หุ้นสามัญ	(หุ้น)

1	มกราคม	2560 31	ธันวาคม	2560 เพิ่ม	(ลด)

1. พลเอก  อัครเดช  ศศิประภา 16,000,000 16,000,000 -

2. พลต�ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี - - -

3. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร - - -

4. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ - - -

5. นายณรงค์  พหลเวชช์ - - -

6. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา - - -

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ - - -

8. ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล     - - -

9. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน - - -

10. นางสาวนิภา ล�าเจียกเทศ - - -

11. นายหัฏฐจิต หนุนภักดี - - -

12. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต - - -

13. นายพรเทพ ซุ้นสุวรรณ - - -

8.5    บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 379 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 375 คน

ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตพลาสติก 250 คน ฝ่ายขาย 9 คนฝ่ายการตลาด 9 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน  

9 คน ฝ่ายส�านักบริหาร 6 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 27 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 25 คน  

แผนกซ่อมบ�ารุง 17 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 21 คน แผนกวางแผนการผลิต 5 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2560  

ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 62.40 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 337 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 333 คน   

ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตพลาสติก 207 คน ฝ่ายขายและการตลาด 13 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน  

9 คน ฝ่ายส�านักบริหาร 6 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 32 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 17 คน 

แผนกซ่อมบ�ารุง 15 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 18 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 10 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2559  

ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 56.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 381 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 4 คน และพนักงาน 377 คน  

ประกอบด้วย ฝ่ายผลิตพลาสติก 246 คน ฝ่ายขายและการตลาด 14 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน  
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10 คน ฝ่ายส�านักบริหาร 7 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 29 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 20 คน  

แผนกซ่อมบ�ารุง 16 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 18 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 15 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2558  

ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 60.74 ล้านบาท

การก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน

1. ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2 บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน เช่น  

การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงาน 

ปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5. พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส�าคัญ

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอ 

ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท�างาน และวิธีท�างานให้ปลอดภัย

8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานของพนักงานประจ�าปี	2560

ปี 2560 จ�านวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน รวม 10 ราย  คิดเป็น  2.6% ของอัตราก�าลังพนักงาน

เฉลี่ย 380 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 = 60.01%    

นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากร

บรษิทัได้ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากร และพนกังานของบริษทัทกุระดับช้ัน เพือ่เพิม่พฒันาทักษะ

ความรู้ความช�านาญในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2560 ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 

1. อบรม “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตาม WI” ตั้งแต่ เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 จ�านวน 170 คน

2. อบรม “Requirement ISO 9001 : 2015” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 45 คน

3.  อบรม “Internal Audit ISO 9001 : 2015” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 43 คน

4.  อบรม “หลักเกณฑ์ GMP & หลักการ HACCP” ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 42 คน

5.  อบรม “การตรวจประเมินภายในระบบ GMP &  HACCP” ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 37 คน

6.  อบรม “การจัดการแมลงและสัตว์พาหะในสถานประกอบการ” ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 จ�านวน 26 คน

7.  อบรม “จุดวิกฤตในระบบ HACCP” ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2560 จ�านวน 5 คน

8. อบรม “ระบบ GMP & HACCP” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 2 คน

9.  อบรม “Requirement & Internal Audit ISO 9001 : 2015” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 2 คน
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10.  อบรม “Risk and Opportunity Management Techniques for Mangement system ISO 9001 : 

2015” ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 จ�านวน 1 คน

11.  อบรม “ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 4 คน

12.  อบรม “การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  

ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 1  คน

13. อบรม “วิธีการใช้และตรวจสอบถังดับเพลิง” ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 19 คน

14.  อบรม “การชี้แจงให้ข้อมูลการด�าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน” ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 2 คน

15.  อบรม “ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี” ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เมษายน 2560 จ�านวน 19 คน

16.  อบรม “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2560 จ�านวน 

19 คน

17.  อบรม “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ(โรงงาน)” ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 จ�านวน 1 คน

18.  อบรม “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส(ภาคทฤษฎี)” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 1 คน

19.  อบรม “ฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการด้านกากอุตสาหกรรม” ตั้งแต่ เดือน

กรกฎาคม 2560 จ�านวน 1 คน

20.  อบรม “การประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจ�าปี 2560” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 

2 คน

21.  อบรม “เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท�างาน ระดับหัวหน้างาน” ตัง้แต่ เดอืนสงิหาคม 2560 จ�านวน 23 คน

22.  อบรม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน” ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 

2560 จ�านวน 2 คน

23.  อบรม “การประชุมการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 และการใช้สิทธิมาตรา 35 ปีงบประมาณ 2561  

(รอบตุลาคม 60-กันยายน 61)” ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2560 จ�านวน 2 คน

24.  อบรม “การดับเพลิงขั้นต้น” ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 จ�านวน 35 คน

25.  อบรม “การพฒันาฝีมอืแรงงานของสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบญัญัตส่ิงเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 จ�านวน 1 คน

26.  อบรม “การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 1 คน

27.  อบรม “Three-in-One for New idea in HRD” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 1 คน

28.  อบรม “Corporate Budgeting Plinning Best Practice” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 1 คน

29.  อบรม “Anti-Corruption(ACPG)” ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 จ�านวน 1 คน

30.  อบรม “Effective Minutes Taking(EMT)” ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ�านวน 1 คน

31.  อบรม “เปิดตัว CG code ใหม่” ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2560 จ�านวน 1 คน
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32.  อบรม “การพฒันากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน” ตัง้แต่ เดอืนพฤษภาคม 2560 จ�านวน 1 คน

33.  อบรม “การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2018 (พพ.)” ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 

2560 จ�านวน 2 คน

34.  อบรม “เปิดตัว Software IDYL PM Web 4.0” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 1 คน

35.  อบรม “การใช้ระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์” ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 จ�านวน 1 คน

36.  อบรม “การบริหารจัดการปั๊มน�้าให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด” ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2560 

จ�านวน 2 คน

37.  อบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง CAC” ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2560 จ�านวน 1 คน

38.  อบรม “การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ตั้งแต่ เดือนกันยายน 

2560 จ�านวน 1 คน

39.  อบรม “MANUFACTURING REVIEW @ KORAT” ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2560 จ�านวน 2 คน

40.  อบรม “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 จ�านวน 16 คน

41.  อบรม “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร” ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 จ�านวน 23 คน

42.  อบรม “การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) ที่ปรับปรุงใหม่” ตั้งแต่ เดือน

พฤศจิกายน 2560 จ�านวน 1 คน

43.  อบรม “FAIFA Forum 2017” ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 จ�านวน 2 คน

44.  อบรม “เทคนคิการบรหิารงานสูก่ารเป็นสดุยอดผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีการเงิน” ตัง้แต่ เดือนธนัวาคม 2560 จ�านวน 

1 คน

45.  อบรม “เทคนิคการจัดท�าและน�าเสนองบกระแสเงินสด ที่จ�าเป็นส�าหรับทุกธุรกิจ” ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 

จ�านวน 2 คน

46.  อบรม “การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น ติวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561” ตั้งแต่ 

เดือนธันวาคม 2560 จ�านวน 2 คน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

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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แนวทางบริหาร

1.  การช่วยเหลือสังคม 

1.1  ผลิตสินค้าที่ดีเลิศ บริษัทตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการผลิต เพื่อให้

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า

1.2 การคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน

ของผู้บริโภค อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์

1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก การด�าเนินธุรกิจของบริษัทค�านึงถึงความส�าคัญของการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมโลก โดยมีการผลักดันนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันการท�าลายธรรมชาติ  

การประหยัดพลังงาน การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น

1.4  การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม บริษัทด�าเนินธุรกิจในท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัท 

ที่น่าเช่ือถือ และใกล้ชิดของคนในท้องถ่ินนั้นๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการ 

ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น

1.5  การสื่อสาร บริษัทให้ความส�าคัญกับการสื่อสารที่ดีกับสังคมทั่วไป และมีความเพียรพยายามที่จะท�าให้

ทุกคนในสังคมเข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท

2.  การด�าเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม  

2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม บรษิทัจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธทีีไ่ม่ถูกต้อง หรอืทจุริตท่ีส่งผลร้าย

ต่อการแข่งขันของตลาด และจะไม่เข้าไปมส่ีวนร่วมในการกระท�าใดๆ ทีจ่ะส่งผลให้เกิดความเคลอืบแคลง

สงสัยจากสังคม

2.2  การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท บริษัทจะไม่ด�าเนินธุรกิจใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม

2.3  การน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทจะน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ง 

มีความซ่ือสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งไม่ท�าการโฆษณาใดๆ  

เกินความจริงซึ่งอาจท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

3.  หลักการปฏิบัติส�าหรับผู้บริหารกับพนักงาน  

3.1   พนกังานปฏบัิติหน้าทีด้่วยความซ่ือสตัย์ ผูบ้ริหารมคีวามยุตธิรรม ไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการไม่ยุตธิรรม

หรือผิดต่อสังคมหรือจริยธรรมการด�าเนินธุรกิจ

3.2  ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตนตามกฎ

ระเบียบและถูกกฎหมาย 

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลอืทิง้มาท�าประโยชน์ เช่น  การน�ากากส/ีสทีีเ่หลอืใช้ไปกลัน่เป็น IPA (Isopropyl 

Alcohol) เป็นตัวท�าละลายทั่วไป ใช้ท�าความสะอาดหรืออื่นๆ  

 การน�าเศษสแคร๊ป ในขบวนการผลิตมารีไซเคิลเพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยน�ามาท�าเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่แทนการขายเศษสแคร๊ปที่มีมูลค่าต�่า การน�าสแคร๊ปท่ีเกิดในขบวนการเคลือบและขบวนการผลิต 

เส้นเทป มารีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาใช้ในขบวนการผลิตอีกครั้ง การเดินงาน 7 วันต่อสัปดาห์โดยใช้การสลับวันหยุด
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ของพนักงาน ของแผนกผลิตเส้นเทปที่เป็นเครื่องจักรที่ต้องเดินงานต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ Setup  

ทุกๆ ครั้งในการเริ่มเดินเครื่องใหม่ของวันเริ่มต้นสัปดาห์ กรณีที่หยุดทุกวันอาทิตย์ในการท�างานแบบเดิม   

การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกที่เคร่ืองเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติก 

ทีม่กีารสญูเสยีความร้อน เพือ่ลดภาระการท�าความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอณุหภมูิ

บริเวณพื้นที่ท�างานลง  

การพจิารณาในการลงทนุเครือ่งจกัรใหม่ได้ มเีง่ือนไขเร่ืองการเลอืกเครือ่งจกัรทีใ่ช้พลงังานน้อยเข้ามาเก่ียวข้อง

ด้วย ดังเช่นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ ที่มีระบบ การท�าความร้อนของชุดอบฟิล์ม เป็นระบบ Heat pump 

แทนการใช้ Heater ท�าความร้อน เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณ 

30% และในระบบดดูกลิน่ของเครือ่ง DRY Laminate เคร่ืองจกัรทีเ่ลอืกซ้ือมรีะบบควบคุมความแรงของลมดูดกลิน่  

ที่สัมพันธ์กับความเร็วในการเดินเครื่องจักร สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจ�าเป็นลงได้

การก�าหนดเวลาปิด-เปิด เคร่ืองปรบัอากาศ การประหยัดค่าเดนิทางมกีารประชุม VDO Conference  ระหว่าง

ส�านักงานใหญ่ และสาขานครราชสีมา  
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9. การก�ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทได้เล็งเห็นความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้

บรษิทั มรีะบบการบริหารจดัการทีม่คุีณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ 

ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการปฏบัิติหน้าท่ีในการก�าหนดทิศทาง บรหิารจดัการ ติดตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยยึดหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้อง 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยที่จะช่วยกลั่นกรองและก�ากับดูแลเร่ืองส�าคัญ

เฉพาะเรื่อง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ก)	 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและ

หน้าท่ีในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต 

การด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ที่สามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการท�าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการ 

ตรวจสอบ

ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายณรงค์  พหลเวชช์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์  กรรมการตรวจสอบ

3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบล�าดับที ่3 เป็นผูท่ี้มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั กรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมสม�่าเสมอ ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

•	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง 

ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้  

เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ)  ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบัจากการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบัตร 

(Charter) 

ช)  รายการอืน่ทีเ่ห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   

•	 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

อาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก

ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ 

ตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบแทน 

อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ข)	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ด�าเนินการพิจารณา

สรรหาบุคลากร  เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. พลเอกต�ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. พลเอก เสงี่ยม  สวางควัฒน์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

•	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. การสรรหาบุคคลผูม้คีณุสมบัตเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทัและ/หรอืผูบ้รหิารระดับสงู 

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการท�างานที่ดี มีวิสัยทัศน์  

คุณธรรม จริยธรรม การอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี  

2. พจิารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสงู ได้แก่ เงินเดือน 

บ�าเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

3. จดัท�าหลกัเกณฑ์ และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้ริหารระดบัสงู 

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติตามแต่

กรณี 

4. ให้ค�าช้ีแจงตอบค�าถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และผูบ้ริหารระดับสงูในที ่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/

จ�านวนครั้งที่ประชุม)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน*

1. พลต�ารวจเอก สมชาย  วาณิชเสนี - 2/2

2. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ 5/5 1/2

3. นายณรงค์  พหลเวชช์ 3/5 -

4. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา - 2/2

5. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 5/5 -

หมายเหตุ *คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งเมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2560
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9.3   การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1)	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)

กรรมการอสิระหมายถึงกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นกรรมการบรหิาร และไม่ได้มส่ีวนร่วมในการบริหารงานประจ�าและ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ตามหลักเกณฑ์การสรรหาตามท่ีระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในลักษณะ 

ที่กฎหมายก�าหนด เช่น การเป็นลูกจ้าง หรือการเป็นญาติสนิทและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่ 

อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระ

กรรมการอสิระเป็นกลไกส�าคญัในเรือ่งการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี เพือ่ช่วยดูแลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น  

โดยควรมีจ�านวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจการตัดสินใจของกรรมการท้ังคณะ ซ่ึงส�านักงาน ก.ล.ต.  

ได้ก�าหนดเกณฑ์ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต�่ากวา่ 3 คน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีกรรมการอิสระ  รวมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ท่าน คือ

1. พลเอก นฤนาท  กัมปนาทแสนยากร

2. พลเอก เสงี่ยม  สวางควัฒน์

3. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์ 

4. นายณรงค์  พหลเวชช์

(2)		การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน�าเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สามารถออกเสียง 

ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะหรือด้วยวิธีการอื่นก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร 

โดยในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ และการออกเสียงลงคะแนน 

เลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมคีะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ผูเ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงช้ีขาด ส�าหรบั

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคล

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของ

คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ 

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
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9.4    การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บรษิทัมกีารลงทุนในบริษทั นวนคร จ�ากัด (มหาชน) (“นวนคร”) โดยบรษิทัถือหุ้นร้อยละ 10.787 ณ วันที ่ 31  

ธนัวาคม 2560 ซ่ึงยังคงถือว่าเป็นบรษิทัร่วมและมกีรรมการร่วมกันของบริษทั ถึงแม้ว่าสดัส่วนการถือหุ้นจะต�า่กว่าร้อยละ 20  

แล้วก็ตาม เนือ่งจากมกีรรมการส่วนมากเป็นชุดเดียวกันกับนวนคร โดยบริษทัได้มกีารส่งกรรมการผูแ้ทนเข้าไปเป็นกรรมการ

ในนวนคร โดยข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” 

บรษิทัได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพือ่เป็นผูแ้ทนของบริษทัในการร่วมบรหิารงาน มส่ีวนในการควบคมุและก�าหนดนโยบาย

ของบริษัท จากการลงทุนในนวนคร นั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจ�าปี   

9.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัมกีลไกในการป้องกันการน�าข้อมลูภายในของบริษทัทียั่งไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ืน่ ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท 

โดยบรษิทั มข้ีอห้ามมใิห้หน่วยงานทีท่ราบข้อมลูภายในน�าข้อมลูไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรอืบุคคลทีไ่ม่เก่ียวข้อง

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2) บรษิทัได้จ�ากัดจ�านวนบุคคลทีจ่ะทราบข้อมลูภายใน โดยเฉพาะข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน 

3)   บริษัทได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง 

คูส่มรส และบุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกั ทรพัย์ต่อส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

พ.ศ. 2535 รวมทัง้ข้อก�าหนดห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมท้ังบุคคลใดๆ ทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในกระท�าการ 

ใดๆ อันขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติฯ อีกด้วย

4)   กรรมการและผูบ้ริหารรวมไปถึงบุคคลท่ีมโีอกาสล่วงรู้ข้อมลูภายในจะละเว้นการซ้ือขายหลกัทรพัย์ในช่วงเวลา 

1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสารสนเทศที่ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2560 ของบริษัท จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จ�ากัด ซ่ึงเป็นส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นเงิน 1.13 ล้านบาท โดยบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(2)	 ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)	

- ไม่มี - 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใส 

ความรับผดิชอบตามหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารเพือ่เพิม่ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทนุและผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย 

จึงได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีดังนี้               

	1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธ ิ

ของตนและไม่ละเมดิลดิรอนสทิธขิองผูถื้อหุ้น บริษทัถือว่าผูถื้อหุ้นมสีทิธใินการควบคมุบรษิทั โดยผ่านวิธกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการให้ปฏบิติัหน้าทีแ่ทนตน และมสีทิธมิเีสยีงในการตดัสนิใจด้านนโยบายและการเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ 

ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ 

ของตน โดยไม่ตั้งข้อจ�ากัด หรือกระท�าการที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด�าเนินการให้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนมสีทิธใินการแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุม ตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายสนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1.1	 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถึงสทิธิข้ันพืน้ฐานของผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด โดยเช่ือว่าสิง่ท่ีจะท�าให้ผู้ถือหุ้น 

ไว้วางใจและมัน่ใจลงทนุกับบริษทั คอื การมนีโยบายหรอืการด�าเนนิการท่ีเป็นการรักษาสทิธข้ัินพืน้ฐานทีผู่ถื้อหุ้น 

ทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด บริษัทได้ด�าเนินการท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

•  สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

•  สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

•  สทิธิในการได้รบัสารสนเทศของบริษทัอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบทีเ่หมาะสมต่อการตดัสนิใจ 

บรษิทัให้ความส�าคัญกับคณุภาพของการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทีส่�าคญัของบรษิทั ทัง้ในด้าน 

ความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

โดยให้ข้อมูลท่ีถูกต้องทั้งเชิงบวกและเชิงลบและเข้าถึงผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงการเปิดเผย 

ข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดเป็นไปตามข้อก�าหนดที่เก่ียวข้อง เช่น การเปิดเผยสารสนเทศ 

ท่ีส�าคัญให้ทราบทันที การเผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนโดยทั่วถึง การช้ีแจงกรณีมีข่าวลือ 

หรือข่าวสารต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ท�าการเปิดเผยข้อมูล 

ในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล 

ในด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน ดังนี้

- กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

- เลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท�าเอกสารการเปิดเผยข้อมูล 

ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การจดัท�ารายงานประจ�าปี (แบบ 

56-2) การจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รวมท้ังเป็นผู้ประสานงาน 
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(Contact Person) กับ ตลท. และ ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท 

ได้ที่ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-4213-6 หรือ 

ที่ chanitsara@nep.co.th

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูร้บัผดิชอบการจดัท�าเอกสารเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงิน  และ 

ค�าอธบิายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายบรหิาร บรษิทัได้เผยแพร่ 

ข้อมูลของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ (www.nep.co.th) เพื่อเป็นช่องทางและอ�านวยความสะดวก 

ในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป   

และสาธารณชน  

•  สทิธใินการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้น การเปลีย่นมอืหรือการโอนสทิธใินหุ้น บรษิทัได้มอบหมายให้ 

บรษิทัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (TSD)  เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษทั   

ท�าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท  จัดเก็บและดูแลข้อมูลของผู้ถือหุ้นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ   

และเป็นผูใ้ห้บริการแก่ผูถื้อหุ้นท่ีถือหลกัทรพัย์ของบรษิทั เช่น การออกใบหลกัทรพัย์ ฝากใบหลกัทรัพย์ 

ถอนใบหลักทรัพย์ โอนและรับโอนหลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น   

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่ TSD Call Center 02-009-9000 และปัจจุบัน  

TSD ได้เปิดบริการ Investor Portal เพื่อบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผู้ถือหุ้น 

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

•  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความส�าคัญกับ 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่าง 

พร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ 

เรื่องส�าคัญ และได้รับรู้ผลการด�าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ก�าหนดไว้ อีกทั้ง ยังถือว่า

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท 

จดทะเบียน และ ก.ล.ต. ซึ่งด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นประโยชน ์

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท   

และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ   

การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุนรวมถึง 

การอนุมัติรายการพิเศษ

•  สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

•  สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

•  สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

•  ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับ 

ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
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1.2	 การประชุมผู้ถือหุ้น	

•	 การก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี ปีละ 1 ครั้ง 

ภายใน 4 เดอืน นบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษทั และในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนทีต้่องเสนอ

วาระพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ ที่ต้องได้

รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 

2560 ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด�าริ กรุงเทพฯ โดยสถานที่ที่ใช้ในการ 

จัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวนมาก อีกท้ังเส้นทางระบบการขนส่ง 

สะดวก เดินทางไปมาสะดวกทั้งรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทค�านึงถึงความสะดวกของ 

ผู้ถือหุ้นในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เดินทางไปได้ง่าย อีกทั้งได้จัดสิ่ง 

อ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นส�าหรบัการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพวิเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องขยายเสียง ระบบ Barcode  ที่ใช้ในการลงทะเบียนส�าหรับเข้าประชุม 

และการลงคะแนนเสียง โดยใช้บริการระบบการจัดการประชุมของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ท�าให้การนบัคะแนนเสยีงมคีวามถูกต้องแม่นย�า สะดวก โปร่งใส สามารถตรวจสอบ 

ข้อมลูได้ตลอดเวลา และจดัให้มผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัมนีโยบาย 

ในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

•	 การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีนโนบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับ 

ข้อมลูข่าวและมเีวลาศกึษาก่อนวันประชุมอย่างเพยีงพอ และเหมาะสม บรษิทัได้แจ้งก�าหนดวันประชุม   

เวลา และสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการ 

ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนออย่างชัดเจน มกีารระบุความเห็นของคณะกรรมการ 

ในแต่ละวาระท่ีเสนอต่อที่ประชุมให้กับผู ้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ภายในวนัเดยีวกันกับทีค่ณะกรรมการมมีตใิห้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2560 

รวมทัง้ได้มกีารลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม 

ตามพระราชบญัญัตมิหาชนจ�ากัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศพัท์เพือ่สะดวกในการสอบถามรายละเอยีด 

เพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที ่

พร้อมแผนที่แสดงสถานท่ีประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุม 

ในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้  

ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี   

โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบ 

การพิจารณาตัดสินใจลงมติในแต่ละเรื่อง ในปี 2560 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น  

เพือ่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุม และได้น�ารายละเอยีดหนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

พร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระข้ึนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.nep.co.th)  

ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องส�าคัญ

อย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณี 

มีข้อสงสัย โดยเอกสารที่น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย อาทิเช่น
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1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติด Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออ�านวยความสะดวกและ

รวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2)  รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด 

ต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจ�านวนคณะกรรมการบริษัท รายช่ือและต�าแหน่งของ 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม รายช่ือผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชุม จ�านวนผูถื้อหุ้นทัง้หมด จ�านวน

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จ�านวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมมีการบันทึก 

การแจ้งวิธกีารลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริม่การประชุมตามวาระและให้มี 

การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมมกีารลงคะแนนเสยีงและบนัทกึมตขิองทีป่ระชุม

ไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมกีารบันทกึจ�านวนคะแนนเสยีงทีไ่ด้รับในแต่ละวาระ 

ชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าใดในแต่ละวาระมีการบันทึก

ประเด็นค�าถามค�าตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้า 

ร่วมประชุมรับทราบ

3)  รายงานประจ�าปี ซ่ึงมีข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การด�าเนินธุรกิจ  

ผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา รวมท้ังงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และ 

จัดส่งในรูปเล่มเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

4)  ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

5)  หนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีก�าหนด พร้อมรายช่ือและประวัติกรรมการอสิระทีเ่สนอช่ือให้เป็น  

ผู้รับมอบฉันทะ

6)  ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7)  นิยามกรรมการอิสระ

8)  เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะต้องแสดงตนประกอบการเข้าร่วมประชุม  

วิธีการมอบฉันทะ

9)  ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

10)  แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อสะดวกในการติดต่อสอบถาม

เส้นทาง

11)  รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น  

ตามข้อกฎหมายที่ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม
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•	 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการ

อสิระของบริษทั ทีบ่ริษทัได้แนบประวัติกรรมการอสิระไปพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้  

ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการ 

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

•	 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บรษิทัจดัให้มกีารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ช่ัวโมงก่อนการประชุม และจดัอากรแสตมป์ 

ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมท้ังได้น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และ 

จดัเตรียมใบลงคะแนน เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นทีเ่ดินทางมาภายหลงั 

จากการเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม  

โดยไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการ

พิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมประชุม 

ในทกุวาระหรอืเฉพาะวาระทีต้่องการลงคะแนนก็ได้  ส�าหรบัการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม 

และการแสดงหลกัฐานประกอบนัน้ บรษิทัได้แจ้งรายละเอยีดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหนงัสอืเชิญประชุม 

ล่วงหน้าแล้ว ซ่ึงจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบเอกสารคอยอ�านวยความสะดวกให้ 

ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และมีการจัดเลี้ยงอาหารรับรองแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

•	 ระหว่างการประชุม

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ประธานกรรมการซ่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

ได้กล่าวแนะน�าคณะกรรมการบริษทั คณะอนกุรรมการทุกคณะ ฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบัญชี และทีป่รกึษา 

กฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ (ทัง้รายชือ่และต�าแหนง่อย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ัดการ 

แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบองค์ประชุม และแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนนและ 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อพงึปฏบัิตสิ�าหรบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบรษิทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชีแ้จงรายละเอยีดว่า ในการลงคะแนนเสยีง ผูถื้อหุ้น 

คนหนึง่จะมคีะแนนเสยีงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง ก่อนลงมตแิต่ละวาระจะท�าการถามและนบัคะแนน

เสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตร 

ลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม 

การประชุม และใช้วิธีการออกเสียงที่ไม่ยุ ่งยากโดยการยกมือหากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  

เพื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode ช่วย 

ในการนบัคะแนนเสยีง  และจะน�าคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงไปหักออกจากเสยีงท้ังหมด

ทีเ่ข้าประชุม ส่วนทีเ่หลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วยในวาระนัน้ๆ และหากไม่มท่ีานใดออกเสยีง 

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  ให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากนั้นจะแจ้งผลการ 

นบัคะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ  ทัง้นี ้บริษทัได้เชิญท่ีปรกึษากฎหมาย 

จากส�านักงานกฎหมายเทพ และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�านักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด เข้าร่วม 

ประชุมด้วย เพือ่เป็นคนกลางในการท�าหน้าทีด่แูลการนบัคะแนนเสยีงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง 

ตามข้อก�าหนดและระเบียบของบริษัท
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บริษัทได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับที่ก�าหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม 

ท่ีได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ในแต่ละวาระมีการลงมติ 

ของท่ีประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจ�านวน 

คะแนนเสยีงทีไ่ด้รับในแต่ละวาระไว้อย่างชดัเจนในรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ  

หรืองดออกเสยีง เป็นจ�านวนเท่าใด อกีทัง้บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระได้   

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได ้

ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม 

อย่างละเอยีด เพือ่เสนอต่อผูถื้อหุ้นให้ทราบหลงัจากการประชุมเสรจ็สิน้แล้วผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท  www.nep.co.th  เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

•	 หลังการประชุม

บริษทัได้แจ้งและเปิดเผยมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2560 โดยจดัส่งทัง้รปูแบบเอกสาร 

และข้อมูลผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุม 

หลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ วันท่ี 21 เมษายน 2560 และจดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในทีป่ระชุมผู้

ถือหุ้น ระบุผลการออกเสยีงลงคะแนนพร้อมสดัส่วนคะแนนอย่างละเอยีดท้ัง “เห็นด้วย” ”ไม่เห็นด้วย” 

“งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ รวมทั้ง น�าส่งรายงานการประชุม ซ่ึงได้บันทึกรายละเอียดพร้อม 

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน  

14 วัน และเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน			

บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่าง 

เท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือ 

ความคิดเห็นทางการเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก�าหนดให้ 

หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2  บรษิทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบรษิทัได้อย่างเต็มท่ี โดยการเผยแพร่ข่าวสาร 

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th ซึ่งวาระการประชุมจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา 

2.3  ในกรณีท่ีมีการรายการที่เกี่ยวโยงที่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตาม 

ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการท�ารายการ 

บริษทัจะได้มกีารเปิดเผยรายละเอยีดและเหตผุลของการท�ารายการ ข้อมลูเก่ียวกับช่ือและความสมัพนัธ์ 

ของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการก�าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของ 

คณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน  และจะเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีว่า  รายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

เป็นส�าคัญเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

2.4  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ�าปี ประธานฯ จะด�าเนนิการประชุมตามล�าดบัวาระการประชุม และ

ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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2.5  บริษัทได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งมอบ 

แบบมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

2.6  ในหนงัสอืนดัประชุมผูถื้อหุ้น บรษิทัได้มกีารระบใุห้ทราบถึงเอกสาร/หลกัฐานรวมทัง้ค�าแนะน�าข้ันตอน 

ในการมอบฉนัทะให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนงัสอืนดัประชุม เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง 

และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.7  การเลือกต้ังกรรมการ บริษัทก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคล 

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.8  บรษิทัได้จดัท�าบัตรลงคะแนนเสยีง ส�าหรับให้ผูถื้อหุ้นใช้ในการออกเสยีงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีม ี

ข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบ 

การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.9 บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยก�าหนดให้คณะ

กรรมการและผู้บริหาร ซ่ึงหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

การถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงาน 

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง  

ญาตพิีน้่องหรอืพวกพ้องและมใิห้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลทีไ่ม่มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง 

ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ท้ังนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในบริษัท  

ไปใช้ในทางมิชอบ

2.10 บริษัทได้น�าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 

30 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น 

ต่างชาติ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

ในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

2.12 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซ้ือขายหุ้น 

อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

3.	 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 

ในปี 2560 บริษัทได้ดูแลและค�านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ก�าหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ท�าร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ ์

และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
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3.1 ผูถื้อหุ้น: บริษทัมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกิจให้มคีวามเติบโต มผีลก�าไรและสร้างความมัง่ค่ังตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น 

ในรูปราคาหุ้นและเงินปันผล มีการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น  

โดยค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูค่าให้กับผูถื้อหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่ง  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

3.2 พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเท 

และความมุง่มัน่ในการท�างานของพนกังาน โดยการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม การมสีวัสดิการทีด่ี  

การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน  กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริม่ปฏบัิติงาน   

นอกจากนีบ้รษิทัยังให้ความส�าคญัอย่างมากกับเรือ่งความปลอดภยัในการท�างานและชีวอนามยัรวมทัง้ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และคณะกรรมการได้ให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน 

3.3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า: บริษัทให้ความส�าคัญกับการรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม 

ต่อลกูค้าและปฏบัิตหิน้าท่ีโดยค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นหลกั เพือ่น�าเสนอสิง่ทีดี่ทีส่ดุส�าหรบั 

ลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม” 

บริษทัเน้นการให้ความส�าคัญในเร่ืองของความเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลกูค้า โดยบรษิทัและ

พนกังานทกุคนจะไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัใดๆ ของลกูค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสือ่สารกับ 

บุคคลใดๆ กล่าวคอืพนกังานจะไม่น�าข้อมลู เอกสาร หรือสิง่อืน่ใด ของลกูค้า ไปแจกจ่าย หรอืเผยแพร่ 

ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าท่ีต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการ 

เปิดเผยทีถู่กต้องตามทีไ่ด้รบัอนญุาตจากลกูค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว เพือ่เป็นประโยชน์ต่อลกูค้าเอง 

เช่น การให้ค�าปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะด�าเนินการตามวิธีการท่ีเหมาะสม 

ในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ท่ีเป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และ 

ใช้ผิดวัตถุประสงค์

รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ เร่ืองการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ  

เพื่อน�าเสนอ รวมถึงการปรับปรุงสินค้า การเรียกคืนของเสียจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  

โดยมีหน่วยงานลูค้าสัมพันธ์ (CRM) ท�าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ

ของสินค้าและการบริการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ 5 รายการ ดังนี้ (1) ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ข้อก�าหนดขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ 

ผูผ้ลติสามารถผลติสนิค้าได้อย่างปลอดภยั (2) มาตรฐาน GMP ระบบคณุภาพทีท่�าให้เกิดความปลอดภยั 

ได้มาตรฐานและเป็นทีเ่ช่ือถือ ยอมรบัจากผูบ้รโิภคส�าหรับผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับอาหาร (3) คณุภาพ 

สนิค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมกระสอบพลาสติกส�าหรับบรรจุ

อาหารตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4) ระบบ HACCP ส�าหรับผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible packaging) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ส�าหรับการผลติอาหารหรือผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้องกับอาหาร และท้ายสดุ (5) Green industry Level 2 

บริษัทยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการ

ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.4 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง: บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวัง 

เพยีงผลก�าไรเท่านัน้ แต่ยังตระหนกัถึงความรับผดิชอบต่อคูแ่ข่งด้วยความเป็นธรรม โดยประพฤติปฏบัิต ิ

ต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่ 
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เป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธทีีฉ้่อฉล ไม่สจุริต หรอืไม่เหมาะสม หรอืขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ 

รวมถึงไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย 

โดยปราศจากซ่ึงข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้ความส�าคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

3.5 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า: เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและ 

เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อคู ่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน 

ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้า

3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

4. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ และไม่น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อ 

ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

5. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกข้ึนทะเบียนคู่ค้า เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ และมีการประเมินคุณภาพ

และผลการท�างานคู่ค้าอย่างสม�่าเสมอ

6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อ

สังคมและความมั่นคงของประเทศ

7. ด�าเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท�าที่ส่อไปในทางทุจริต 

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าและผู้ร่วมด�าเนินธุรกิจกับบริษัททุกราย ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที ่

ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า การดูแลสุขภาพและ 

ความปลอดภัยในการท�างาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม สนบัสนนุนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการจดัการสิง่แวดล้อม  

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

3.6  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อ 

เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครดั รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกิดข้ึน และมคีวามรับผดิชอบในหลกัประกัน 

ต่างๆ ในกรณท่ีีไม่สามารถปฏบิติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ หรอืมเีหตุท�าให้ผดินดัช�าระหนี ้ต้องรีบแจ้ง 

ให้เจ้าหนีท้ราบโดยไม่ปกปิดข้อเทจ็จรงิ รายงานฐานะทางการเงินของบรษิทัแก่เจ้าหนีด้้วยความซ่ือสตัย์  

ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ

รักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
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ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อ

สังคมและความมั่นคงของประเทศ

มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษทัได้เปิดโอกาสให้พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรยีน เสนอ

ความคิดเห็น ในกรณท่ีีมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีจากการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทั หรือจากการปฏบัิติ

หน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั รวมทัง้การกระท�าผดิกฎหมายหรอืพฤติกรรมที่ 

อาจส่อถึงการทุจริต โดยบรษิทัได้ก�าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการรบัแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผูแ้จ้ง 

เบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท โดยสามารถ 

แจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.  จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ 

เลขานุการบริษัท

  บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 

     41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท 

  กรุงเทพมหานคร 10400

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

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

4.  กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือส�านักงานสาขาของบริษัท

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะด�าเนินการตามข้ันตอนตามท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัต ิ

ของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มี 

ลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน จะถูกเก็บรักษา 

เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

บุคคลใดๆ ทีไ่ด้รบัทราบเร่ืองการร้องเรยีน หรอืข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนตามระเบียบนี ้

จะต้องปกป้องข้อมูลเร่ืองการร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค�านึงถึง 

ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  

เว้นแต่ กรณีท่ีมีความจ�าเป็นในข้ันตอนการด�าเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีกฎหมายก�าหนด  

หากมีการจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะด�าเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ  

ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

4.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ส�านกักรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัซ่ึงรับผดิชอบงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์โดยตรง ได้มุง่มัน่ทีจ่ะให้บรกิารข้อมลู 

และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ท่ีออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ  
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นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการ 

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี บริษทัได้จดัให้มกีารสือ่สารระหว่างบรษิทักับผูถื้อหุ้นท่ีหลากหลาย 

อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ 

นกัวิเคราะห์ได้เข้าพบผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้คราว และผูถื้อหุ้นสามารถโทรศพัท์สอบถามข้อมลูมายังหน่วยงานที ่

ดแูลผูถื้อหุ้นของบริษทัได้ตลอดเวลา ท้ังนี ้เพือ่เป็นช่องทางเพิม่เตมิให้ผูถื้อหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

บริษัทเห็นความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

มข้ีอมลูทีเ่ช่ือถือได้และเพยีงพอต่อการตัดสนิใจ บรษิทัมกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่างๆ ของบรษิทั แก่สาธารณชน 

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

• เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th

• เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th 

• จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น

• ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชนิสรา ยิ่งนอก  

โทรศัพท์ 02-271-4213-6 หรือ email address : chanitsara@nep.co.th   

หรือจาก website : www.nep.co.th.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายมิให้ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทน�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่น�าข้อมูลไปใช้  

ต้องระมดัระวังมใิห้มกีารน�าไปเปิดเผยต่อผูอ้ืน่ ท้ังนี ้เพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหาร 

กิจการของบริษัท

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานการถือครองหลกัทรพัย์ทุกคร้ังทีม่กีารซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ 

ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการส�าคัญท่ีจะส่งเสริมการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายในได้เป็นอย่างดี บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับ 

การซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการ 

เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ และข้อมลูดงักล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นหลกัฐาน และเผยแพร่ในรายงานประจ�าปี 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

•	 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ

จ�านวน 4 ท่าน ซ่ึงสดัส่วนของกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตามมาตรฐาน

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ 

Annual_ple.indd   70 3/27/2018   3:04:58 PM



71บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- คณะกรรมการบรษิทัมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุจะหมนุเวียน 

กันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 

- คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธาน

หรือคณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการชุดย่อย

เป็นอิสระอย่างแท้จริง 

•	 การถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการท�างานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับประธาน 

คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจซ่ึงกันและกัน โดยได้ก�าหนด 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการปฏบัิตงิานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดุลโดยสอบทานรายงาน

ทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง เหมาะสม และ 

มีประสิทธิภาพ

•	 การถ่วงดุลอ�านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร  

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอ�านาจในการตัดสินใจ 

แต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ จ�านวน 4 ท่าน 

•	 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรับทราบ 

ผลการด�าเนินงานในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเร่ืองที่มีความส�าคัญหรือเรื่องที่มีผลกระทบ 

ส�าคญัต่อบรษิทัจดทะเบียนและบรษิทัร่วม การขยายการลงทุน การก�าหนดนโยบายการบรหิารการเงิน และ 

การบริหารความเสีย่งของธรุกิจ โดยเลขานกุารบริษทัจะจดัท�าตารางก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือน 

ให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดวันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง  

ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือ 

เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ให้คณะกรรมการ 

ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ท้ังนีเ้ว้นแต่ในกรณจี�าเป็นหรอืเร่งด่วนทีไ่ม่อาจจดัส่ง 

พร้อมกับหนงัสอืนดัประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ในขณะท่ีด�าเนนิการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย 

ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และ

กรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้

ตามความจ�าเป็น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 11 ครั้ง และ
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ได้มกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและบันทกึเทป จดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรอง

จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้   

•	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

เมือ่มกีารแต่งต้ังกรรมการใหม่ บรษิทัได้จดัเตรยีมเอกสารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการใหม่ซ่ึงประกอบด้วย 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการ

ด�าเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ เป็นต้น รวมถึงรับฟังบรรยายจากกรรมการผู้จัดการและ 

ผูบ้ริหาร และเย่ียมชมกระบวนการผลติ นอกจากนี ้บรษิทัยังได้สนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร

ต่างๆ จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) หรือหลกัสตูรสมัมนาอืน่ๆ เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ช่วยให้คณะกรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อให้การท�างาน 

ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านจะแสดงความเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ โดยบริษัทได้ใช้แนวทางแบบประเมินท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการประเมิน 4 หัวข้อดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเร่ืองท่ีท�าให้การท�างานของคณะกรรมการ 

มีประสิทธิภาพ 

2) การประชุมคณะกรรมการได้ด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุม 

อย่างมีประสิทธิภาพ

3) บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพจิารณา 

ทบทวนอย่างเพียงพอ 

4) เร่ืองอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเอง 

ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

•	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน  

โดยน�าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ
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73บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ การปฏิบัติของบริษัท	ปี	2560 เป้าหมาย	ปี	2561

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

o จัดท�าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่

ชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้พนักงานทุก

คนเข้าใจ

o มีกระบวนการติดตามและดูแลการ

ปฏิบัติตามหลักความซื่อสัตย์และ

คุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม

o จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
หลักความซื่อสัตย์และคุณค่าทาง

จริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมีการ

แก้ไขอย่างเหมาะสม

o บริษัทได้ประกาศระเบียบด้าน

จรรยาบรรณภายในบริษัท 

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2553  

และได้ท�าการเปิดเผยหลักเกณฑ ์

ดังกล่าวไว้ใน Center File  

ของบริษัท 

o ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแล 

รับผิดชอบให้พนักงานภายใต ้

สายบังคับบัญชาของตนทราบและ

ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

อย่างจริงจัง หากมีกรรมการ  

ผู้บริหารหรือพนักงานกระท�าผิด

จรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษ

ทางวินัยอย่างเคร่งครัด
o บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาส 
ให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ 
และบุคคลอื่นสามารถส่งค�าร้อง
เรียนเข้ามาได้ทาง Website ของ
บริษัท หรือจดหมายร้องเรียน

o ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างขอ

อนุมัติระเบียบจรรยาบรรณ

ฉบับใหม่ คาดว่าแล้วเสร็จ

ก่อนกลางปี 2561

o บริษัทอยู่ในระหว่างการ 

จัดท�าแบบประเมินตนเอง 

โดยผู้บริหารและพนักงาน 

เพื่อให้มีกระบวนการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติ

ตาม Code of Conduct

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง

1.2 คณะกรรมการบริษัท

o ก�าหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ 

ของคณะกรรมการและการมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหาร 

และสื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ

o บริษัทได้ก�าหนดกฎบัตรของคณะ

กรรมการบริษัท และอนุกรรมการ

รวมถึงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ

กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร

ได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้คณะ

กรรมการทุกท่านรับทราบ และอยู่

ระหว่างขออนุมัติกฎบัตรฉบับใหม่ 

คาดว่าแล้วเสร็จกลางปี 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง
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หลักการ การปฏิบัติของบริษัท	ปี	2560 เป้าหมาย	ปี	2561

o องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

มีกรรมการอิสระตามจ�านวนที่ก�าหนด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยระบุว่า คณะกรรมการ

ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ 

ทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน)

o ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของบริษัท

o คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในอย่างสม่�าเสมอ

o คณะกรรมการของบริษัท 

มีทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งบริษัทมีการ

แต่งตั้งกรรมการอิสระครบ 4 คน

o บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างทั่วทั้งองค์กร  

การบริหารความเสี่ยงท�าในระดับ 

ผู้บริหารเท่านั้น โดยกรรมการ 

ผู้จัดการรับผิดชอบการประเมิน

ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง   

และเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท

ได้จัดตั้งคณะท�างานบริหารความ

เสี่ยงขึ้น ด้านการควบคุมภายใน 

ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ท�าหน้าที่ในการสอบทานระบบ

ต่างๆ 5 ระบบ

o คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้น

การสอบทานรายการทางบัญชี  

โดยในปี 2560 ได้รับทราบ 

ผลการสอบทานการควบคุมภายใน 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไปแล้ว 

5 ระบบรวมทั้งมีการสอบทาน

รายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายใน ที่ได้รับการประเมิน

โดยผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสด้วย

o บริษัทอยู่ระหว่างจัดท�า

แผนการบริหารความเสี่ยง 

โดยคณะท�างานบริหาร 

ความเสี่ยง ซึ่งคาดว่า 

จะแล้วเสร็จกลางปี 2561

 

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

ยังติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
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o คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแล

งานของผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชี

o คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจ 

ในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนน�าเสนอ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

o กฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบก�าหนดให้ต้องก�ากับดูแล

งานของผู้ตรวจสอบภายในและ 

ผู้สอบบัญชี

o ในการประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบครั้งที่ 5/2559 ได้ม ี

การน�าเสนอวาระ การแต่งตั้งและ

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2560 และในการประชุม

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีการ 

น�าเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน

ประจ�าปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ลงมติ

o ในการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2560  

มีการน�าเสนอวาระ 

การแต่งตั้งและก�าหนด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี 2561 และ 

จะน�าเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขอมติอนุมัติ

1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบ 

การปฏิบัติงาน

o มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายใน 

ที่น่าเชื่อถือและมีการจัดท�าคู่มือ 

การปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัต ิ

ในทางเดียวกัน

o บริษัทไม่ได้มีการจัดท�าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามบริษัท 

ใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 ซึ่ง

มีการ Revise ในปี 2559 ทั้งสิ้น 

27 เร่ือง และอยู่ระหว่างเตรียมการ 

Up Version ISO9001 : 2015

o บริษัทจะให้แต่ละฝ่ายจัดท�า

คู่มือการปฏิบัติงาน 

เป็นลายลักษณ์อักษร และ 

บริษัทคาดว่าจะ Up Version 

ISO 9001 : 2015  

แล้วเสร็จภายในกลางปี 2561

1.4 โครงสร้างองค์กร

o ผู้บริหารก�าหนดสายการรายงาน

ส�าหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ 

ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและ 

เป็นลายลักษณ์อักษร

o โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุนให้

บริษัทมีระบบการรายงานและสื่อสาร

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

o มีโครงสร้างการจัดการและแผนผัง

การบริหารองค์กรของบริษัทท่ีชัดเจน 

ซึ่ง Revise และประกาศใช้ ล่าสุด

เดือนพฤษภาคม 2560

o บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัด

โครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  

มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 

เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่  

การก�าหนดวงเงินอนุมัติที่ระดับ

ต่างๆ

o บริษัทจะ Revise  

ตามความเหมาะสม 

อย่างสม่�าเสมอ
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1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

o ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ท�าให้มั่นใจ

ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

ที่เหมาะสม

o ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการ

ท�าให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

o ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในภายใต้ความรับผิดชอบ 

ของตน

o บริษัทจัดให้มีการจัดการอบรม 

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง 

ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้

มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจหน้าที่

และความรับผิดชอบของตน 

เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทได้จัดอบรม 

GMP เพื่อให้พนักงานพัฒนาการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และบริษัทยังเพิ่มการประเมิน

พนักงานโดยใช้ KPI 

o ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแล 

ให้มีการปฏิบัติในเรื่อง 

ดังกล่าว หลังจากมีการ 

ฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน

เข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ของตนเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

1.6 ทรัพยากรบุคคล

o ผู้บริหารจัดท�าแนวปฏิบัติ 

ด้านทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลัก 

ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และ 

ความสามารถของบุคลากร

o การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร

เป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์ 

จริยธรรม และความสามารถ 

ของบุคลากร

o การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานและแนวทางในการ 

ให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริม

การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด�าเนินงาน 

การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบ

o บริษัทได้จัดท�าระเบียบ 

ด้านจริยธรรมโดยครอบคลุม 

เรื่องดังกล่าว

o เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณา 

การศึกษา ประสบการณ์ท�างาน 

ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทัศนคติ

ในการท�างาน และเพ่ิมการตรวจสอบ 

ประวัติในการรับพนักงานใหม่

o ยังไม่มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานกับกลยุทธ์ของ

องค์กร แต่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรม

เพิ่มเรื่องการใช้ KPI  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

o บริษัทจะพิจารณาใช ้

การเช่ือมโยงผลการปฏบัิติงาน

ของพนักงานกับกลยุทธ ์

ขององค์กร และใช้ KPI  

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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2. การประเมินความเสี่ยง

o การระบุความเสี่ยงของบริษัท

พิจารณาครอบคลุมกระบวนการ

ท�างานที่ส�าคัญ

o บริษัทได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน 

เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยง 

มีความชัดเจน

o บริษัทจัดท�าเกณฑ์การประเมิน 

ความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและ 

ผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมิน

ความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน

o การระบุความเสี่ยงพิจารณา 

ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง

ผลกระทบที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย

o ความเสี่ยงได้รับการระบุและประเมิน

โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้

ท่ีจะเกิดเหตุการณ์น้ันและความรุนแรง 

ของผลกระทบ (Likelihood & Impact)

o บริษัทได้จัดตั้งคณะท�างานบริหาร

ความเสี่ยงเดือนกรกฎาคม 2560 

ซึ่งคณะท�างานฯ อยู่ระหว่างจัดท�า

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

o คณะท�างานบริหารความเสี่ยง 

อยู่ระหว่างจัดท�าแผนการบริหาร

ความเสี่ยง

o คณะท�างานบริหารความเสี่ยง 

อยู่ระหว่างจัดท�าแผนการบริหาร

ความเสี่ยง

o กรรมการผู้จัดการจะติดตาม 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรอย่างสม่�าเสมอ 

เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเป็น 

ความเสี่ยงต่อการด�าเนินงาน 

ของบริษัท และคณะท�างาน

บริหารความเสี่ยงอยู่ระหว่างจัดท�า

แผนการบริหารความเสี่ยง

o บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย

เป็นประจ�า ผู้ท่ีเก่ียวข้องจะน�าเสนอ 

ผู้บริหารตามล�าดับชั้น เพื่อสรุป

และหาแนวทางลดความเสี่ยง

o คาดว่าแผนการบริหาร 

ความเสี่ยง จะแล้วเสร็จและ

สามารถใช้ได้กลางปี 2561

o หลังการจัดตั้งหน่วยงาน 

ดังกล่าวและการฝึกอบรม

บริษัทต้องระบุความเสี่ยง 

ที่ชัดเจน

3. การควบคุม

3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมิน

ความเสี่ยง

o กิจกรรมการควบคุม 

ได้รับการออกแบบเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี  

การสอบทานและอนุมัติ การควบคุม 

การจ่ายเงิน การตรวจนับสินค้า 

คงเหลือแต่ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติ

งานส�าหรับแต่ละกระบวนการและ

คณะท�างานบริหารความเส่ียง 

อยู่ระหว่างจัดท�าแผนบริหาร 

ความเส่ียง

o คาดว่าแผนการบริหาร 

ความเสี่ยง จะแล้วเสร็จและ

สามารถใช้ได้กลางปี 2561
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o การออกแบบกิจกรรมการควบคุม

ต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม

o กิจกรรมการควบคุมของบริษัท

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มี

ประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น 

การอนุมัติ ผู้มีอ�านาจ การตรวจสอบ

ความถูกต้อง การกระทบยอด  

การตรวจสอบผลการด�าเนินงาน  

การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

และ การแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของบุคคล

และกระบวนการอย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

o ในการออกแบบและปรับปรุง 

การควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหาร 

ได้ค�านึงถึงต้นทุนของกิจกรรมการ

ควบคุม เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะ 

ได้รับจากการปรับปรุงการควบคุมนั้น

o สอบทานการก�าหนดสิทธิเข้าถึง

ข้อมูลในระบบของแต่ละ User  

และทดสอบการส�ารองข้อมูล 

ของระบบ

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่  

การสอบทานและอนุมัติ  

การควบคุมการจ่ายเงิน และการ

ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมี

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  

พ.ศ. 2559 ซึ่ง Revise ล่าสุด 

เมษายน 2560 ระเบียบว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคลและ

สวัสดิการ พ.ศ. 2559 

o โครงสร้างการบริหารและสาย 

การบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยก

หน้าที่ของกระบวนการต่างๆ   

และบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่

ความรับผิดชอบในการอนุมัติ  

การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล

สารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ

ทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน

o ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะ

พิจารณาโดยเลือกจากการควบคุม

ภายในที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

สูงที่สุด

o บริษัทพิจารณาน�าโปรแกรม 

ERP Lite มาใช้เพื่อช่วย 

ในการควบคุมการใช้

ทรัพยากรต่างๆ ของการผลิต

o บริษัทอยู่ระหว่างจัดท�า

ระเบียบการปฏิบัติงาน 

ส�าหรับแต่ละกระบวนการ

เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม 

และจะ Revise ตามความ

เหมาะสมอย่างสม่�าเสมอ

3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน

o กิจกรรมการควบคุมได้รวม 

ในกระบวนการท�างานและกิจกรรมใน

การปฏิบัติงานประจ�าวัน 

ส�าหรับพนักงาน

o บริษัทได้จัดให้มีการควบคุม 

ในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้ง

ให้พนักงานจัดท�ารายงานส�าหรับ

กรรมการผู้จัดการเพื่อติดตามผล

การปฏิบัติงานต่างๆ
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o วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับ

นโยบายที่ก�าหนดโดยผู้บริหาร  

จัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรและ 

มีรายละเอียดที่เหมาะสม

o บริษัทมีการสอบทานนโยบายและ 

วิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่�าเสมอ 

เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

o บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2008 

ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร และ 

อยู่ระหว่าง Up Version เป็น 

ISO 9001 : 2015

o บริษัท Revise ระบบ ISO 9001 

: 2008ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 

2559 ดูข้อ (1.3) และอยู่ระหว่าง 

Up Version เป็น ISO 9001 : 

2015

o บริษัทจะ Revise ในระบบ 

ISO ตามความเหมาะสม 

อย่างสม่�าเสมอ

3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ

o กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับการออกแบบและ 

น�าไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

o บริษัทจัดให้มีการออกแบบการควบคุม

ระบบงาน (Application controls) 

ที่ช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ  

มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

o บริษัทมีการก�าหนดสิทธิในการเข้าถึง 

ข้อมูล (Access authorization) 

ส�าหรับข้อมูลแต่ละประเภท

o บริษัทใช้ระบบ Accpac ส�าหรับ

ระบบบัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ

เรียกดูรายการต่างๆ  

ตามความต้องการได้ แต่บริษัท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

ความมีประสิทธิภาพของ 

การควบคุมระบบงาน 

(Application controls)

o สอบทานความเหมาะสม

และการเป็นปัจจุบันของการ

ก�าหนดสิทธิในการเข้าถึง

ข้อมูล

o บริษัทพิจารณาน�าโปรแกรม 

ERP Lite มาใช้เพื่อช่วยใน

การควบคุมการใช้ทรัพยากร

ต่างๆของการผลิต

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการควบคุม

ภายใน

o ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

o มีการสอบทานคุณภาพของระบบ

ข้อมูลอย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า

ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรงตาม

เวลา

o ข้อมูลที่จะรายงานให้ผู้บริหาร  

จะผ่านการสอบทานความครบถ้วน 

ถูกต้อง จากฝ่ายงานต่างๆ ก่อน 

นอกจากนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูล

เป็นรายวันเพื่อสอบทาน 

ความถูกต้องของข้อมูล และสรุป

น�าส่งรองกรรมการผู้จัดการ 

ตามล�าดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการ

อย่างสม่�าเสมอ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียว

กับปี 2560
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4.2 การสื่อสารภายในองค์กร

o ฝ่ายบริหารสื่อสารให้พนักงานทุกคน

ทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ 

การควบคุมภายใน

o บริษัทมีช่องทางการสื่อสาร 

อย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทั้งสอง

ฝ่ายสามารถทาหน้าที่ของตน 

ได้ตามวัตถุประสงค์

o มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมา 

ต่างหากเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้  

ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติ 

ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ

o คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 

ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน หน่วยงานก�ากับดูแล

4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร

o บริษัทมีช่องทางการสื่อสารภายนอก 

ที่ท�าให้ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า ผู้ขาย 

ผู้สอบบัญชี ผู้ก�ากับดูแล เป็นต้น 

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและ 

คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูล 

ที่ส�าคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

o บริษัทจัดอบรมเร่ืองการบริหาร 

ความเส่ียงและมีคณะท�างานฯ 

อยู่ระหว่างจัดท�าแผนการบริหาร

ความเส่ียง

o ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัท ซึ่งจะประชุมกัน

เป็นประจ�าทุกเดือน

o หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารถึงพนักงานสายงาน 

ของตน ในกรณีที่ช่องทาง 

การสื่อสารปกติไม่สามารถใช้ได้ 

แต่ยังไม่มีการจัดท�าเป็นลายลักษณ์

อักษร

o คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูล

จากกรรมการผู้จัดการ

o ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบ 

ประจ�าปีจากผู้ตรวจสอบบัญชี 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดช่องทาง 

ให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทได ้

โดยผ่านทางเว็บไซต์และทางโทรศัพท์ 

และ E-mail ของแต่ละฝ่าย 

ของบริษัท โดยฝ่ายขาย 

เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้อง

เรียนจากลูกค้า 

o คาดว่าแผนบริหารความเสี่ยง

จะแล้วเสร็จกลางปี 2561 

เพื่อบริษัทน�ามาใช ้

ในการบริหารจัดการ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ 

เช่นเดียวกับปี 2560

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ 

เช่นเดียวกับปี 2560

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ 

เช่นเดียวกับปี 2560
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5. การติดตามและประเมินผล

5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

o บริษัทได้จัดให้การประเมินการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

o ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบ 

ในการประเมิน การควบคุมภายใน

o ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมิน 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในอย่างสม่�าเสมอ

และทันเวลา

o ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถี่

ของการประเมินแบบแยกต่างหาก 

(Separate Evaluation) ซึ่งขึ้นอยู่กับ 

ความส�าคัญของความเสี่ยง  

การควบคุม การจัดการความเสี่ยง 

และความมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing 

Monitoring)

o บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ 

ISO ภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และตรวจติดตามคุณภาพ 

โดยบริษัทภายนอกปีละ 2 ครั้ง

o X

o X

o X

o จัดอบรมเรื่องการควบคุม

ตนเอง Self-Control ให้

แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการพัฒนา

อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

5.2 การรายงานข้อบกพร่อง

o ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้

รบัการรายงานต่อเจา้ของกระบวนการ

และเจ้าของการควบคุม 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการแก้ไข

 ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงานไป

ยังผู้บริหารระดับที่สูงกว่า 

เจ้าของกระบวนการอย่างน้อย 

หนึ่งระดับ

o ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงาน

สรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชี 

ภายนอก (Management Letter) 

ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในไดส้อบทาน

และประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม

แก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการผู้จัดการ โดยในปี 

2560 มีการสอบทานการควบคุม

ภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ไปแล้ว 5 ระบบ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ 

เช่นเดียวกับปี 2560
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o ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในได้รับการรายงานไปยัง 

ผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างสม่�าเสมอและทันเวลา

o บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 

มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

o การตรวจสอบภายในมีโครงสร้าง 

ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถ

ท�างานได้อย่างเป็นอิสระ

o บริษัทได้จัดให้มีผู้เช่ียวชาญจากภายนอก

มาประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายใน (Quality Assurance Review) 

เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้รับรายงานข้อสังเกตจาก 

ผู้สอบบัญชีแต่ละไตรมาสและ 

ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกครั้ง รวมถึงการแก้ไข 

ของฝ่ายจัดการในเรื่องนั้นๆ

o ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง  

1 คน ซึ่งในปี 2560 ท�าหน้าที ่

ในการสอบทานการควบคุมภายใน

ไปแล้ว 5 ระบบ

o ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

o X

o บริษัทยังคงใช้วิธีการ 

เช่นเดียวกับปี 2560

o เพิ่มบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบ

และส่งอบรมเพิ่มเติม 

เรื่องการควบคุมภายใน 

ของแต่ละกระบวนการ

o เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบ

ภายในเต็มรูปแบบ 

อย่างแท้จริง จึงจะเริ่มต้น 

ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

เข้ามาประเมินการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในในอนาคต

11.2  สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณา

จากรายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอ 

ของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม

เพียงพอ 

11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบ 3)

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับคณุสมบัตขิองผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

•  ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมอยู่ ขณะนี้บริษัทฯ มีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ตรวจสอบภายใน 1 คน

3. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

•  บรษิทัได้ก�าหนดให้การอนมุติั แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลกิจ้าง รวมถึงการพจิารณาผลการปฏบิติังาน 

ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบ 

หรือได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกนั

บริษัทมีรายการกับบริษัทร่วมตามความจ�าเป็นในราคาและเง่ือนไขเป็นปกติธุรกิจ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให ้

ความเห็นต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนในปีที่ผ่านมาเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล 

เยี่ยงผู้ประกอบการค้าพึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการก�าหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 

แต่อย่างใด

นโยบายและแนวทางการท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต	

บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมหรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขที่เสมือน 

การกระท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะด�าเนินการ 

ตามข้ันตอนของข้อก�าหนดหรือประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดหรือ 

ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและการเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันของบรษิทัจดทะเบยีน   

ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และจะค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

อนึ่ง บริษัทมีข้อก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทเก่ียวกับการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไป  

ซ่ึงทรพัย์สนิส�าคญัของบรษิทัว่าจะต้องปฏบัิติตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ/หรือคณะกรรมการ 

ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด โดยจะต้องรายงานให้กรรมการตรวจสอบทราบทนัท ีต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการ 

บริษัท และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งต้องติดตามการท�ารายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับ 

อนุมัติด้วย
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ 
ก.	 สรปุรายงานการสอบบญัชี

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ากัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบงบการเงินนี้แสดงฐานะ 

การเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการด�าเนนิงานการเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน ทัง้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวิธส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะ

กิจการทีแ่สดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

1)	 ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการด�าเนินงานจากธุรกิจ

หลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทนุเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน 61.56 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 

ส่วนได้เสีย เป็นจ�านวนเงิน 956.99 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตามวธิรีาคาทนุเป็นจ�านวนเงิน 694.21 ล้านบาท และแผนการด�าเนนิธรุกิจท่ียังไม่เป็นไปตามทีป่ระมาณไว้  

ปัจจยัดังกล่าวตลอดจนเรือ่งอืน่ท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่ามคีวามไม่แน่นอน 

ท่ีมีสาระส�าคัญ ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญเก่ียวกับความสามารถในการด�าเนินงาน 

ต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

2)	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ 

การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

2.1)	 ความเสี่ยง–การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการด�าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนข้ันต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด 

ถึงแม้ว่าในปีปัจจบัุนบรษิทัจะเริม่มกี�าไรข้ันต้นก็ตามแต่ก�าไรข้ันต้นทีเ่กิดข้ึนมจี�านวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 

4.88 ของยอดขาย) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการ 

ค่าความเสียหายจากการท�าสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือที่น�ามาพิจารณาต้ังประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่า 

สินค้า ได้แก่ งานระหว่างท�าและสินค้าส�าเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 

19.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน 

ได้เสีย (ร้อยละ 1.94 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการ

ลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างท�าต้องใช้วิธีการค�านวณเพื่อหาต้นทุนท�าต่อเมื่อผลิตเสร็จ 

ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
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เป็นสินค้าส�าเร็จรูปแต่ละประเภทซ่ึงการค�านวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดท�า

โครงสร้างต้นทนุผลติสนิค้าส�าเรจ็รปู และสนิค้าระหว่างผลติ พจิารณาความสมเหตุสมผลของสมมตฐิาน

และวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการค�านวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคา

ทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบ

กับราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าความเสียหาย

จากการท�าสัญญาขายสินค้าท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ โดยค�านวณจากมูลค่าขายตามสัญญาท่ีไม่สามารถ

ยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

2.2)	 ความเสี่ยง	–	การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุน

ในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการแสดงเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุน เป็นจ�านวนเงิน 607.35 ล้านบาท  ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ คดิเป็นร้อยละ 59.45 ของสนิทรพัย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรยีบเทยีบ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทนุและตามวิธส่ีวนได้เสยี พบว่า เงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีมมีลูค่า

น้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยส�าคัญ

ต่อการตรวจสอบเนือ่งจากจ�านวนเงินดงักล่าวเป็นจ�านวนเงินทีม่สีาระส�าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ 

นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จาก

การด�าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฎิบัติ

งานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาท ิเช่น การส่งหนงัสอืขอความร่วมมอืในการตรวจสอบงบการเงิน

ของบรษิทัใหญ่ไปยังผูส้อบบัญชีของบริษทัร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงาน 

และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

2.3)	 ความเสี่ยง	–	การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเก่ียวกับรายได้จากการขาย ตามที่ได้แสดงไว้ในงบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ�านวน 350.59 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจ�านวนเงินที่มีสาระและเป็นตัวชี้วัดผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของรายได้จาก

การขายถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน       
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การตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบถาม ท�าความเข้าใจ และ

ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและ 

การบนัทกึรายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตดัยอดขายก่อนและหลงัวันสิน้งวด และการตรวจสอบ

ใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนติิ จ�ากัด มไิด้มกีารแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดส�าหรับ

ปีสิน้สดุวันเดยีวกัน ท้ังงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวิธส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

1.)	 ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินนี้ บริษัทมีผลการด�าเนินงานจากธุรกิจ

หลักขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน 72.45 ล้าน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นจ�านวนเงิน 926.86 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ�านวนเงิน 643.92 ล้านบาท และแผนการด�าเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่

ประมาณไว้ ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเรือ่งอืน่ทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า  

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญเก่ียวกับความสามารถในการ

ด�าเนินงานต่อเนื่องของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

2.)	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคัญท่ีสดุตามดลุยพนิจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน 

ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

2.1)	 ความเสี่ยง	–	การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

เนื่องจากผลการด�าเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนข้ันต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด 

ถึงแม้ว่าในปีปัจจบัุนบรษิทัจะเริม่มกี�าไรข้ันต้นก็ตามแต่ก�าไรข้ันต้นทีเ่กิดข้ึนมจี�านวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 

1.72 ของยอดขาย) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการ

ค่าความเสียหายจากการท�าสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ตามงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวิธส่ีวนได้เสยีและตามงบการเงินเฉพาะกิจการทีแ่สดง

เงินลงทนุในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทุน สนิค้าคงเหลอืท่ีน�ามาพจิารณาต้ังประมาณการค่าเผือ่การลดมลูค่า

สินค้า ได้แก่ งานระหว่างท�าและสินค้าส�าเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 

11.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของสนิทรัพย์รวมตามงบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวิธส่ีวนได้เสยี  

(ร้อยละ 1.14 ของสนิทรพัย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนัน้การพจิารณาต้ังค่าเผือ่การลดมลูค่า
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สินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างท�าต้องใช้วิธีการค�านวณเพื่อหาต้นทุนท�าต่อเมื่อผลิตเสร็จเป็นสินค้า

ส�าเร็จรูปแต่ละประเภทซ่ึงการค�านวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับความเสี่ยง

เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ

2.2)	 ความเสี่ยง	–	การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุน

ในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการแสดงเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วม ตามวิธรีาคาทุน เป็นจ�านวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซ่ึงมมีลูค่าเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ คดิเป็นร้อยละ 57.71 ของสนิทรพัย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรยีบเทยีบ

เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทนุและตามวิธส่ีวนได้เสยี พบว่า เงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีมมีลูค่า

น้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งการทดสอบการด้อยค่านั้นมีนัยส�าคัญ

ต่อการตรวจสอบเนือ่งจากจ�านวนเงินดงักล่าวเป็นจ�านวนเงินทีม่สีาระส�าคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ 

นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมที่จะได้จาก

การด�าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ แห่งบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ�ากัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบงบการเงินนี้แสดงฐานะ 

การเงิน ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 ผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน ทัง้งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวิธส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะ 

กิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

1.)	 การด�าเนินงานต่อเนื่อง

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 1(ข) ตามทีป่รากฏในงบการเงินนี ้บรษิทัมผีลการด�าเนนิงานจากธรุกิจ

หลักขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันและมีกระแสเงินสดใช้ไปกิจกรรมด�าเนินงานส�าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตาม 

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธรีาคาทนุเป็นยอดติดลบจ�านวนเงิน 54.36 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 

ส่วนได้เสียเป็นจ�านวนเงิน 858.28 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตามวิธีราคาทุนเป็นจ�านวนเงิน 509.27 ล้านบาท ซ่ึงการที่บริษัทจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ข้ึนอยู่กับ

แผนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และการตลาดในการเพิ่มช่องทางการ 

จัดจ�าหน่ายและการส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า การเพิ่มจ�านวนและเพิ่มมูลค่าการขาย การเพิ่ม

สภาพคล่องทางการเงิน การขอสนับสนุนเงินจากสถาบันการเงินและการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นสามัญ 

ในบริษัทร่วม เพื่อน�าเงินทุนมาหมุนเวียนใช้ในกิจการ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและมูลค่าของ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทได้ลงทุนไว้ งบการเงินนี้ยังคงจัดท�าข้ึนตามหลักการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และการจ่ายช�าระหนี้สินของบริษัท

จะเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

2.)		 เรื่องอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 บริษัทได้มีการปรับปรุงงบการเงินที่ออกไปแล้วตามรายงานลงวันที่ 

23 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงไว้

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จ�านวน  

(21.30) ล้านบาทเข้างบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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ข)	 ตารางสรุปงบการเงิน

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบดุล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  56.00  7.38  87.31  11.35  8.68  1.26 

เงินลงทุนชั่วคราว  20.00  2.64  75.00  9.75  -     -    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  49.60  6.54  31.68  4.12  34.34  4.97 

สินค้าคงเหลือ  39.07  5.15  20.91  2.72  25.14  3.64 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5.68  0.75  6.21  0.81  7.68  1.11 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 	170.35	 	22.45	 	221.11	 	28.74	 	75.84	 	10.98	

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  344.57  45.41  324.41  42.16  376.49  54.48 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  4.98  0.66  5.24  0.68  5.50  0.80 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  236.39  31.15  216.91  28.19  231.37  33.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2.55  0.34  1.80  0.23  1.80  0.26 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 	588.49	 	77.55	 	548.36	 	71.26	 	615.16	 	89.02	

สินทรัพย์รวม 	758.84	 	100.00	 	769.47	 	100.00	 	691.00	 	100.00	

เงินเบิกเกินบัญชี  -     -     -     -     8.91  1.29 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  -     -     -     -     5.00  0.72 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  50.52  6.66  41.04  5.33  71.90  10.41 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง

ก�าหนดช�าระในหนึ่งปี

 0.42  0.06  1.67  0.22  2.50  0.36 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก�าหนด

ช�าระในหนึ่งปี

 4.19  0.55  5.80  0.75  11.73  1.70 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึง

ก�าหนดช�าระในหนึ่งปี

 2.18  0.29  1.96  0.25  4.53  0.66 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  0.34  0.04  0.19  0.02  -     -    

หนี้สินหมุนเวียนรวม 	57.65	 	7.60	 	50.66	 	6.58	 	104.57	 	15.13	
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งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  -     -     0.42  0.05  -     -    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ  -     -     9.67  1.26  15.49  2.24 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ  24.62  3.24  24.62  3.20  -     -    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ  4.28  0.56  0.55  0.07  4.47  0.65 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  0.50  0.07  1.79  0.23  1.99  0.29 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  3.51  0.46  3.35  0.44  6.10  0.88 

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 	32.91	 	4.34	 	40.40	 	5.25	 	28.05	 	4.06	

หนี้สินรวม 	90.56	 	11.93	 	91.06	 	11.83	 	132.62	 	19.19	

ทุนจดทะเบียน 2,896.83    381.74    3,397.02  441.48 2,104.75  304.59 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,865.37  245.82 1,865.37  242.42 1,446.43  209.32 

ส่วนต่�ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (297.99) (39.27) (297.99) (38.73) (67.78) (9.81) 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้  37.89  4.99  37.89  4.92  14.38  2.08 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  -     -     -     -     23.62  3.42 

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น  20.00 2.64

ขาดทุนสะสม (956.99) (126.11) (926.86) (120.45) (858.28) (124.21) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 	668.28	 	88.07	 	678.41	 	88.17	 	558.37	 	80.81	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	758.84	 	100.00	 	769.47	 	100.00	 	691.00	 	100.00	

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  350.59  99.03  298.86  99.11  323.29  90.89 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  -     -     -     -     25.10  7.06 

ก�าไรจากการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  -     -     -     -     -     -    

รายได้รับคืนเงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด  -     -     -     -     -     -    

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน  -     -     -     -     1.91  0.54 

รายได้อื่น  3.44  0.97  2.69  0.89  5.39  1.52 

รายได้รวม 	354.03	 	100.00	 	301.55	 	100.00	 	355.69	 	100.00	
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งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 2559 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ต้นทุนขาย  333.48  94.20  293.71  97.40  342.35  96.25 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  9.96  2.81  10.11  3.35  12.57  3.53 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  53.24  15.04  54.46  18.06  57.18  16.08 

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน (0.89) (0.25)  11.64  3.86 

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม

 -     -     1.76  0.58 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  17.04  4.81  15.71  5.21  20.84  5.86 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1.88  0.53  5.95  1.97  4.89  1.37 

ค่าใช้จ่ายรวม 	414.71	 	117.14	 	393.34	 	130.44	 	437.83	 	123.09	

ส่วนแบ่งผลก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  29.26  8.26  20.70  6.86 (19.78) (5.56) 

ส่วนของส่วนได้เสียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วม  -     -     -     -    (21.30) (5.99) 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้  1.29  0.36  0.21  0.07  -     -    

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ

 -     -     2.61  0.87  -     -    

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม

 -     -    (0.29) (0.10)  0.82  0.23 

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (30.13)	 (8.51)	 (68.57)	 (22.74)	 (122.40)	 (34.41)	

            

 

หน่วย	:	ล้านบาท	

งบกระแสเงินสด

2560 2559 2558

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (61.56) (72.45) (54.36) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 28.13 (94.49) 22.53

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2.11 245.57 24.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (31.32) 78.63 (7.06) 
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ค)	 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  2.95  4.36  0.73  0.90 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  2.18  3.83  0.41  0.51 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.14) (0.93) (0.50) (0.93) 

อัตรส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  8.63  9.05  8.37  6.58 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  42  40  44  55 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)  59.01  84.34  72.87  60.90 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6 4 5 6

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  7.28  5.20  4.95  4.84 

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน)  50  70  74  75 

Cash cycle (วัน) (2) (26) (25) (14) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถการท�าก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  4.88  1.72 (5.90) (10.68) 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (8.43) (21.80) (36.60) (34.31) 

อัตราส่วนเงินสดต่อก�าไร (%) (208.40) (111.21) (45.94) (0.95) 

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (8.59) (22.95) (37.86) (67.56) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (4.51) (10.11) (21.92) (27.60) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (3.95) (9.41) (16.06) (23.07) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (13.29) (30.60) (51.05) (86.56) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.46  0.41  0.42  0.34 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.14  0.13  0.24  0.23 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (15.72) (10.94) (24.21) (15.33) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  -    
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14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
บริษัทมีผลการด�าเนินงานส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 30.13 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ

ปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 68.58 ล้านบาท ผลการด�าเนินงานขาดทุนลดลง 38.45 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 56.07  

เนื่องจากสาเหตุหลักที่ส�าคัญดังนี้ 

รายได้จากการขาย	/	รายได้อื่น	

บริษัทมีรายได้จากการขายส�าหรับปี 2560 จ�านวนเงิน 350.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้จากการขาย 

298.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.73 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.31 เนื่องจาก ในปี 2560 มีการรับรู้รายได้จากการขาย 

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซ่ึงเป็นสายการผลิตใหม่ จ�านวนเงิน 41.80 ล้านบาท และยอดขายบรรจุภัณฑ์ชนิดกระสอบพลาสติก 

มียอดเพิ่มขึ้น 9.93 ล้านบาท

รายได้อื่นส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 3.44 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 มีจ�านวน 2.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.78 ทั้งนี้เพราะในปี 2560 ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขาย 333.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีต้นทุนขาย 293.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.77 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.54 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 11.96 ล้านบาท หรือ 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 232.3 เนือ่งจากมกีารปรับปรุงกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพท่ีดข้ึีน และมกี�าไรจากการขายบรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อน

ก�าไรขั้นต้น

ปี 2560 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 4.88 สูงกว่าปี 2559 ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 1.72 ซึ่งเป็นผลมาจาก

กระสอบพลาสติกมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 2.55 และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 2.33

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 9.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 10.08 ล้านบาท  

ลดลง 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.17 ซ่ึงเป็นผลจากการทีบ่ริษทัได้ก�าหนดมาตราการในการควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสม 

มาตั้งแต่ช่วงต้นปี

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2560 บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิาร 53.24 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับปี 2559 มค่ีาใช้จ่ายในการบริหาร 54.50 ล้านบาท 

ลดลง 1.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.31 เนื่องจากมีการควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวด

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน

ปี 2560 มีขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน มีจ�านวนโอนกลับ 0.89 ล้านบาทเทียบกับปี 2559  

มีขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 11.64 ล้านบาท ลดลง 12.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 107.65  

เนื่องจากมีการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานมีก�าไร 1.94 ล้านบาท และท�าให้ต้องโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน 

ที่ขายซึ่งในปีก่อนได้บันทึกไว้เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจ�านวน 2.83 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2560 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 17.04 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.71 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 1.33 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เนื่องจากในปี 2560 มีการเพิ่มพนักงานในระดับบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้อง

กับการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ปี 2560 มค่ีาใช้จ่ายทางการเงิน 1.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มจี�านวน 5.95 ล้านบาท ลดลง 4.08 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 68.44 เนื่องจากบริษัทได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมตามก�าหนดท�าให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดลง

ส่วนแบ่งผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ปี 2560 ได้รบัส่วนแบ่งก�าไรจากบรษิทัร่วม จ�านวน 29.26 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกับปี 2559 ได้รับจ�านวน 20.70 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 8.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.36 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน

รายจ่ายเพื่อการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในปี 2560 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน 2559 ท�าให้บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค�าแนะน�าหรือค�าอธิบายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2560  

ดังต่อไปนี้

รายจ่าย    จ�านวนเงิน

1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลากร     980,000 บาท

2. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ     300,000 บาท

รวมรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา  1,180,000 บาท

โดยท้ังนี้ บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาวะการตลาดท่ีรุนแรงมากข้ึน และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ท�าการทดสอบวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ เพิ่มมากข้ึนเพื่อลด 

ความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิตหรือความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้

อีกทั้งในปี 2560 บริษัทยังได้ประเมินการจัดหาเครื่องจักรที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตไม่ว่าเป็นการลดของเสียที่เกิดใน

สายการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดจ�านวนแรงงานในการผลิตลง อาทิ เครื่องสวมถุงพร้อมตัดเย็บอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัด

ขนาดเส้นเทป เพื่อน�าเข้ามาใช้งานในกระบวนการผลิต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสั่งซื้อเครื่องจักรในปี 2561 
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ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์รวม		

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 758.84 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

จ�านวน 10.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.38 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 170.35 ล้านบาท ลดลง 50.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.96 ซึ่งมีผลจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 31.32 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 55.0 ล้านบาท สาเหตุจากการที่บริษัทได้ใช้

เงินสดลงทุนในสายการผลิตใหม่ และช�าระคืนเงินกู้ยืม นอกจากนี้มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขาย

ทีเ่พิม่ข้ึน และสนิค้าคงเหลอืเพิม่ข้ึน 18.16 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นผลจากการส�ารองวัตถุดบิส�าหรบัยอดขายท่ีมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน และ

มีงานระหว่างผลิตจากค�าสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 588.49 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.32 เป็นการ

เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 20.16 ล้านบาท และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 19.48 ล้านบาท สืบเนื่องจาก

เพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรของสายการผลิตใหม่ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 0.92 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุง

ซอฟแวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชี

หนี้สินรวม	

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 90.56 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 

0.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.55 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 57.65 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.79 เป็นการ 

เพิ่มข้ึนของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ�านวน 9.49 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลจากการที่บริษัทมีแนวโน้มการขายที่เพิ่มข้ึนจึงท�าให ้

ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบมากขึ้น และมีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระใน 1 ปี ลดลงรวม 2.86 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 32.91 ล้านบาทลดลง 7.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.53 เป็นผลจาก 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 9.67 ล้านบาท และกู้ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกันลดลงจ�านวน 0.42 ล้านบาท 

แต่มีหนี้สินจากการเช่าซื้อรถยนต์ส�าหรับผู้บริหารเพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 668.28  ล้านบาทลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 10.13 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 1.49 เนือ่งจากบรษิทัได้รบัเงินล่วงหน้าจากการจองซ้ือหุ้นสามญัจ�านวน 20.00 ล้านบาท และในระหว่างปี 2560 

ยังคงมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน 30.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผลขาดทุนดังที่กล่าวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.07

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 55.99 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2559 

จ�านวน 31.32 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป ดังนี้
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กระแสเงินสดใช้ไปในการด�าเนินงาน			

ในระหว่างปี 2560 ใช้ไป จ�านวน 61.56 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ 33.75 ล้านบาท 

และมรีายการใช้จ่ายในสนิค้าคงเหลอืประเภทวัตถุดบิและงานระหว่างท�าเพิม่ข้ึน จ�านวน 19.13 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมลีกูหนี้

การค้าและลกูหนีอ้ืน่ๆ ซ่ึงยังไม่ครบก�าหนดช�าระเพิม่ข้ึน 18.52 ล้านบาท และมเีจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง 9.50 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		

บริษัทได้มาสุทธิ จ�านวน 28.13 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 9.10 ล้านบาท ได้รับจากเงินลงทุน

ช่ัวคราว 55.0 ล้านบาท ซ่ึงเป็นเงินจากการเพิ่มทุนในปี 2559 และจ่ายซ้ือเคร่ืองจักรส�าหรับสายการผลิตใหม่จ�านวนเงิน  

36.61  ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		

ในปี 2560 มีจ�านวน 2.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้น 20.00 ล้านบาท และได้ใช้

เงินเพิ่มทุนจากปี 2559 ไปช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมจ�านวน 12.94 ล้านบาท และช�าระ

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อทางการเงิน 3.13 ล้านบาทรวมทั้งช�าระดอกเบี้ยระหว่างปีจ�านวนเงิน 1.83 ล้านบาท

โดยสรุปแล้วบริษัทได้บริหารจัดการกระแสเงินสดโดยการน�าเงินเพิ่มทุนจากปี 2559 มาใช้ในการด�าเนินงาน ช�าระเงิน

กู้ยืม และลงทุนในเครื่องจักรส�าหรับสายการผลิตใหม่

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2.95 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 4.36 เท่า ซึ่งมีสาเหตุหลัก

จากการท่ีบรษิทัได้ใช้เงินในการด�าเนนิงานและลงทนุในสายการผลติใหม่ เช่น ซ้ือเครือ่งจกัรใหม่ และช�าระคืนเงินกู้ยืม ช�าระหนีส้นิ

ระยะสัน้ท่ีครบก�าหนด นอกจากนัน้หากพจิารณาหนีส้นิหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2560 ซ่ึงเท่ากับ 57.65 ล้านบาท เปรียบเทยีบกับลกูหนี้

การค้าและสินค้าคงเหลือที่มีจ�านวนรวมเท่ากับ 88.67 ล้านบาท เห็นได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

บรษิทัมอีตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ณ สิน้ปี 2560 เท่ากับ 7.28 เท่า สงูข้ึนกว่าสิน้ปี 2559 ทีเ่ท่ากับ 5.20 เท่า ส่งผลให้

มรีะยะเวลาช�าระหนี ้50 วัน เรว็ข้ึนกว่าปี 2559 ทีม่รีะยะเวลาช�าระหนีเ้ท่ากับ 70 วัน และส่งผลให้ในภาพรวมบรษิทัในปี 2560  

ม ีCash cycle (2) วัน ลดลงกว่าปีทีผ่่านมา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการบรหิารลกูหนีแ้ละเจ้าหนีท้ีดี่ของบรษิทั

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E	Ratio)

รายการ 2560 2559 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.13 0.24

ในปี 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 0.50 ล้านบาท (ปี 2560 เท่ากับ 90.56 ล้านบาท 2559 เท่ากับ 91.06 ล้านบาท)   

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทได้รับเงินมัดจ�าการเพิ่มทุนจ�านวน 20 ล้านบาท แต่เนื่องจากผลการด�าเนินงานขาดทุน 30.13 ล้านบาท  

จึงท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจ�านวน 10.13 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ที่ 0.13 เท่าเป็น 0.14 เท่าในปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ยังต�่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
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แนวโน้มปี	2561

บริษทัมนีโยบายทีจ่ะขยายกิจการในส่วนสายการผลติบรรจภุณัฑ์ชนดิอ่อน (Flexible Packaging) โดยการจดัซ้ือเครือ่งจกัร

เพิ่ม และยังคงพัฒนาศักยภาพในการผลิตในด้านต่างๆ ทั้งการลดของเสีย ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และเพิ่มคุณภาพของสินค้า  

นอกจากนี้ ได้จัดท�าแผนการตลาดและขาย เพื่อขยายฐานลูกค้า ส�าหรับสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน และสินค้ากลุ่มกระสอบ

พลาสติก  และพัฒนาบริการหลังการขาย ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น บริษัทคาดว่าจากการพัฒนา

ศักยภาพทางการผลิต การตลาดและขาย จะช่วยให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ลดการขาดทุนสะสม และมีก�าไรจาก

การด�าเนินงานในอนาคตอันใกล้

Annual_ple.indd   97 3/27/2018   3:04:59 PM



98 รายงานประจำาปี 2560  |  ANNUAL REPORT 2017

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
   ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั กิจการไดน้ าเสนอทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
 
   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามท่ีปรากฏในงบการเงินน้ี 

บริษทัมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และมีกระแสเงินสด
ใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอด
ติดลบจ านวนเงิน 61.56 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย เป็นจ านวนเงิน 956.99 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
แสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 694.21 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
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
1) ความเส่ียง - การประมาณค่าเผือ่การลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเส่ือมสภาพ 

 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัมีผลขาดทุนขั้นตน้และขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด
ถึงแมว้า่ในปีปัจจุบนับริษทัจะเร่ิมมีก าไรขั้นตน้ก็ตามแต่ก าไรขั้นตน้ท่ีเกิดข้ึนมีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย (ร้อยละ 4.88
ของยอดขาย)  ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และการตั้งประมาณการค่าความเสียหาย
จากการท าสัญญาขายสินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
สินค้าคงเหลือท่ีน ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างท าและสินค้า
ส าเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 19.81 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของสินทรัพย์
รวมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ร้อยละ 1.94 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 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงด าเนินธุรกิจเก่ียวกบั
การพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีนโยบายลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตาม
วธีิราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 607.35 ลา้นบาท  ซ่ึงมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
59.45 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี
ราคาทุนและตามวิธีส่วนไดเ้สีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีมูลค่าน้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
อย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยค่านั้นมีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบเน่ืองจากจ านวนเงินดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากน้ีขั้นตอนการทดสอบการดอ้ยค่าโดยผูบ้ริหารตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับ
และจ่ายของบริษทัร่วมท่ีจะได้จากการด าเนินงานในอนาคต ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัความเส่ียง
เก่ียวกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตอบสนองความเส่ียง 

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

 
3) ความเส่ียง - การเกดิขึน้จริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย 

 จากการท่ีผูใ้ช้งบการเงินไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัรายไดจ้ากการขาย ตามท่ีแสดงไวใ้นงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ านวน 350.59 ลา้นบาท ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัและเป็นตวัช้ีวดัผล
การด าเนินงานของบริษทั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนของรายไดจ้ากการ
ขายถึงการเกิดข้ึนจริงตลอดจนไดมี้การบนัทึกบญัชีถูกตอ้ง ครบถว้น 
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การตอบสนองความเส่ียง 
  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้  าการสอบถาม ท าความเขา้ใจ และ

ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบนัทึก
รายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตดัยอดขายก่อนและหลงัวนัส้ินงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหน้ี
ลดหน้ีภายหลงัวนัส้ินงวด 
 
ข้อมูลอืน่ 

 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 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
   การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี   
  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  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 
 

*****/6 
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการใน
บริษทัร่วม เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการตรวจสอบกิจการในบริษัทร่วม ข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  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   
  ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพีระเดช   
พงษเ์สถียรศกัด์ิ 
 
 
 
 
 (นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
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2560 2559 2560 2559
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 55,998,118        87,313,473        55,998,118        87,313,473        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 20,000,000        75,000,000        20,000,000        75,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 49,602,377        31,680,228        49,602,377        31,680,228        
สินคา้คงเหลือ 7 39,071,975        20,909,836        39,071,975        20,909,836        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 5,678,116          6,209,090          5,678,116          6,209,090          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 170,350,586      221,112,627      170,350,586      221,112,627      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 344,567,688      324,411,044      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 4,983,447          5,239,680          4,983,447          5,239,680          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 236,390,210      216,908,550      236,390,210      216,908,550      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,195,804          1,271,564          2,195,804          1,271,564          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 356,587             527,270             356,587             527,270             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 588,493,736      548,358,108      851,271,668      831,292,684      
รวมสินทรัพย์ 758,844,322      769,470,735      1,021,622,254   1,052,405,311   

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 50,523,613        41,036,634        50,523,613        41,036,634        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 13 416,666             1,666,667          416,666             1,666,667          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 4,191,738          5,797,954          4,191,738          5,797,954          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 2,177,893          1,966,908          2,177,893          1,966,908          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 340,561             195,600             340,561             195,600             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 57,650,471        50,663,763        57,650,471        50,663,763        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 13 -                    416,666             -                    416,666             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 -                    9,666,053          -                    9,666,053          
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 13 24,622,500        24,622,500        24,622,500        24,622,500        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 13 4,280,354          555,619             4,280,354          555,619             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 499,756             1,788,091          499,756             1,788,091          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 3,510,284          3,347,930          3,510,284          3,347,930          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 32,912,894        40,396,859        32,912,894        40,396,859        
รวมหน้ีสิน 90,563,365        91,060,622        90,563,365        91,060,622        

หมายเหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

- 8 -
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 16
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 3,397,024,487 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,397,024,487   3,397,024,487   

หุ้นสามญั 2,896,834,342 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,896,834,342   2,896,834,342   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 1,865,376,587 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,865,376,587   1,865,376,587 1,865,376,587   1,865,376,587   

ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั 17 (297,994,987) (297,994,987) (297,994,987) (297,994,987)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดสิทธิการใช้ 17 37,885,664        37,885,664        37,885,664 37,885,664        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 27 20,000,000        -                    20,000,000 -                    
ขาดทุนสะสม (956,986,307) (926,857,151) (694,208,375) (643,922,575)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 668,280,957      678,410,113      931,058,889      961,344,689      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 758,844,322      769,470,735      1,021,622,254   1,052,405,311   

- 9 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 350,592,288     298,863,164     350,592,288     298,863,164    
รายไดเ้งินปันผล -                    -                   9,100,150        -                  
รายไดอ่ื้น 20 3,442,121         2,693,737         3,442,121        2,693,737        

รวมรายได้ 354,034,409     301,556,901     363,134,559     301,556,901    
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 333,479,145     293,713,306     333,479,145     293,713,306    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,959,123         10,109,948       9,959,123        10,109,948      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 53,238,977       54,464,341       53,238,977      54,464,341      
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (โอนกลบั) 11 (890,624) 11,642,089       (890,624) 11,642,089      
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                    1,759,957         -                   47,430,657      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 17,043,015       15,712,784       17,043,015      15,712,784      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 1,879,058         5,954,529         1,879,058        5,954,529        

รวมค่าใชจ่้าย 414,708,694     393,356,954     414,708,694     439,027,654    
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 29,256,794       20,696,880 -                   -                  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (31,417,491) (71,103,173) (51,574,135) (137,470,753)
(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได้ 14 1,288,335         206,748            1,288,335        206,748           
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (30,129,156) (70,896,425) (50,285,800) (137,264,005)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
- บริษทั 15 -                    2,610,576         -                   2,610,576        
- บริษทัร่วม 9 -                    (293,468) -                   -                  

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน -                    -                   -                   -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี -                    2,317,108         -                   2,610,576        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (30,129,156) (68,579,317) (50,285,800) (134,653,429)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 10 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 23
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (0.016) (0.046) (0.027) (0.089)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 23
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                  -                 -                 -                 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุ

- 11 -
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (30,129,156) (70,896,425) (50,285,800) (137,264,005)
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 24,904,269 22,809,086 24,904,269 22,809,086 
เงินปันผล -      -      (9,100,150) -      
ดอกเบ้ียจ่าย 1,879,058 5,954,529 1,879,058 5,954,529 
ดอกเบ้ียรับ (1,240,590) (238,089) (1,240,590) (238,089)
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (33,180) (1,343,401) (33,180) (1,343,401)
หน้ีสูญ 629,541 2,753,680 629,541 2,753,680 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 969,234 (748,288) 969,234 (748,288)
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม (โอนกลบั) -      -      -      (23,322,735)
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/เลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 2,143,331 2,484,662 2,143,331 2,484,662 
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5 -      5 -      
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (โอนกลบั) (2,825,940) 9,157,427 (2,825,940) 9,157,427 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -      1,759,957 -      70,753,392 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 499,003 133,732 499,003 133,732 
ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,256,794) (20,696,880) -      -      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (1,288,335) (206,748) (1,288,335) (206,748)

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (33,749,554) (49,076,758) (33,749,554) (49,076,758)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,518,510) 1,246,075 (18,518,510) 1,246,075 
สินคา้คงเหลือ (19,131,373) 4,981,730 (19,131,373) 4,981,730 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 721,871 1,533,660 721,871 1,533,660 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,000) (5,611) (9,000) (5,611)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,504,351 (30,906,108) 9,504,351 (30,906,108)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 144,961 195,600 144,961 195,600 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (61,037,254) (72,031,412) (61,037,254) (72,031,412)
จ่ายภาษีเงินได้ (113,089) (61,845) (113,089) (61,845)
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (407,200) (360,000) (407,200) (360,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (61,557,543) (72,453,257) (61,557,543) (72,453,257)

- 14 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผล 9,100,150 -      9,100,150 -      
ดอกเบ้ียรับ 1,162,782         238,089            1,162,782         238,089            
เงินลงทุนชัว่คราว 55,000,000       (75,000,000) 55,000,000        (75,000,000)
จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (36,615,051) (23,187,128) (36,615,051) (23,187,128)
จ่ายช าระค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,513,722) (160,000) (1,513,722) (160,000)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,000,167         3,619,598         1,000,167         3,619,598         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 28,134,326       (94,489,441) 28,134,326        (94,489,441)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (1,825,878) (5,827,544) (1,825,878) (5,827,544)
เงินเบิกเกินบญัชี -                   (8,910,853) -                    (8,910,853)
รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   20,000,000       -                    20,000,000       
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   (25,000,000) -                    (25,000,000)
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,666,667) (416,667) (1,666,667) (416,667)
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,272,269) (11,759,508) (11,272,269) (11,759,508)
รับเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ -                   24,622,500       -                    24,622,500       
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (3,127,324) (6,475,277) (3,127,324) (6,475,277)
เงินรับค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                   1,053,864         -                    1,053,864         
เงินรับจากการขายเงินลงทุน -                   70,718,575       -                    70,718,575       
เงินรับจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั -                   187,568,886     -                    187,568,886     
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 20,000,000       -                   20,000,000        -                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,107,862         245,573,976     2,107,862         245,573,976     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (31,315,355) 78,631,278       (31,315,355) 78,631,278       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 87,313,473       8,682,195         87,313,473        8,682,195         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 55,998,118       87,313,473       55,998,118        87,313,473       

ขอ้มูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1. ในปี 2560 บริษทัไดซ้ื้อสินทรัพยเ์ป็นจ านวนเงินรวม 43.68 ลา้นบาท โดยการท าสญัญาเช่าซ้ือเป็นจ านวน 7.06 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือจ านวน 

36.62 ลา้นบาท บริษทัจ่ายช าระเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บาท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
         
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) การด าเนินงานของบริษทั 

 บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ี
จัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยและมีส านักงานจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 41 พหลโยธิน ซอย 5 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
 บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2530 
 บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก  

(ข) ขอ้สมมติฐานในการจดัท างบการเงิน 
  บริษทัมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั
และมีกระแสเงินสดใชไ้ปกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามงบการเงิน
ท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 61.56 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็น
จ านวนเงิน 956.99 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิ
ราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 694.21 ลา้นบาท  

   การท่ีบริษทัจะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไดข้ึ้นอยูก่บัแผนธุรกิจและการพฒันาการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม่ อีกทั้งบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ โดย
ลดของเสียจากการผลิต เพื่อเพิ่มจ านวน และเพิ่มมูลค่าการขายสินคา้ให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงานและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัไดล้งทุนไว ้งบการเงินน้ียงัคง
จดัท าข้ึนตามหลกัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และการจ่ายช าระหน้ีสินของบริษทัจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดวา่จะ
มีการหยดุชะงกัของการด าเนินงานตามปกติของบริษทั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
   งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็น

 ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
 กบัภาษาไทย 
    งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้  า
ข้ึนตามแบบก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดโดย
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543 

   งบการเงินแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และหมายเหตุประกอบงบการเงินมีการปัดเศษ
 เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยถือ
 หลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิมยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในนโยบายการบญัชี 

   ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์
ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้น 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินอาจ
แตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

   ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับ        
การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวด
ในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

   บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย โดยพิจารณาจากการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของบริษทัร่วมโดยมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 2.2 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด 

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 การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

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

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงาน

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจาก
งาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ

ร่วมคา้ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับ

โครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการ

เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว้
เพื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้
เสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี
ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15        
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25        
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ี
ท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2559) 

 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2559) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า
และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด
ใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
   ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง
ใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั         
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 2.3 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการ  
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวง
ถามถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ะแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและถือเป็นกิจกรรม
ลงทุน 

 
 2.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์

เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี และลูกหน้ีท่ีคา้งเกินกว่าหน่ึงปีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจ  านวน ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
 2.6 สินคา้คงเหลือ 
   สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
   ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ 

ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของ
สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิต
อยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

   ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

   ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ ประเมินจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ และสินคา้ท่ีคา้งนาน เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได ้
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 2.7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึงกิจการที่บริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึง
โดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียตามหลกัเกณฑ์ในการจดัท า 
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2.1 

 
 2.8 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารและส่ิงปลูกสร้างค านวณจาก
ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 
 2.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
   ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุน  
   อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา
สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 
ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 
  สินทรัพยท่ี์เช่า 
   สัญญาการเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง

ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
เช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระ
จะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัรา
ดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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  ค่าเส่ือมราคา 
   ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่า

คงเหลือของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละ
รายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 - 20 ปี 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 10 ปี 

 บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนั

เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 
         บริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย  ์รายการผล

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 2.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การท าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
 2.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
  ค่าตดัจ าหน่าย 
   ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

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

การเงินว่า มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

   การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของ
 หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในงบ
 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่าจาก

 การใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์
 ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อน
 ค านวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
 ความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์
 อ่ืนพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์
 นั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

 
  การกลบัรายการดอ้ยค่า 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้น

 การค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
   บริษทัจะกลบัรายการบญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่

 เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึก
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

 2.13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
   หน้ีสินประเภทมีดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหวา่ง
จ านวนเงินท่ีได้รับจากการกู้ยืมเงินและยอดเงินเม่ือครบก าหนดช าระบนัทึกในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จตลอดอายกุารกูย้มื โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
 2.14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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2.15 ผลประโยชน์พนกังาน 

            ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

            ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
  บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
  ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 2.16 ประมาณการหน้ีสิน 

  ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจาก
ขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว โดยภาระ
หน้ีสินดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระท าดงักล่าวเป็นนยัส าคญั 
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนค านวณภาษีเงินได ้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 



124 รายงานประจำาปี 2560  |  ANNUAL REPORT 2017 - 27 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 2.17 รายได ้
   รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
  การขายสินคา้ 
   รายได้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่าย
บริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
  รายไดอ่ื้น 
   รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
 2.18 ค่าใชจ่้าย 
  สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีท่ีมี
รายการดงักล่าว 

 
  รายจ่ายทางการเงิน 
   ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดท่ี

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
  ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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 2.19 ภาษีเงินได ้
  ภาษีเงินได ้
   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

  บริษทับนัทึกภาษีเงินได้ (ถา้มี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่าย ค านวณตามหลกัเกณฑ์แห่งประมวล
รัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้ร้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัดว้ย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษี 

 
  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยเดียวกนั 

 
 



126 รายงานประจำาปี 2560  |  ANNUAL REPORT 2017 - 29 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 2.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

  ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้
นั้น และค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จ านวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
  บริษทัพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยฝ่ายบริหารไดส้อบทานฐานะ

การเงิน วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัร่วมเพื่อประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น  

 
 สัญญาเช่า  
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
3.  รายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดย
บริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท า
หน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
   ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์

เนชัน่แนล การ์ดด้ิง จ  ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั 
นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล การ์ด จ ากดั)  

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัร่วม 

กองทุน บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์และ
 อุตสาหกรรม (กสย.) 

บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
 

กองทุนสวสัดิการ NEP บริษทัเป็นผูดู้แลกองทุน 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ขายทรัพยสิ์น ตามท่ีตกลงกนั 
รายไดเ้งินปันผล ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการท าความสะอาด ราคาตามสัญญา 
ค่าน ้ าประปา ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
ดอกเบ้ียจ่าย ปี 2560, 2559  : อตัราร้อยละ 1, 3, 5 ต่อปี            

 
  รายการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท  พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 
รายได ้        
 ขายสินคา้ -  3  -  3 
 ขายทรัพยสิ์น -  2,056  -  2,056 
 รายไดเ้งินปันผล -  -  9,100  - 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559 

ค่าใชจ่้าย    
 ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ 124  168 
 ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 384  384 

ค่าบริการท าความสะอาด 375  399 
 ค่าน ้ าประปา 251  313 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,043  15,713 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน -  - 
 ดอกเบ้ียจ่าย 39  434 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
กรรมการ    
 ยอดยกมา -  5,000 
 เพิ่มข้ึนระหว่างปี -  20,000 
 ลดลงระหว่างปี -  (25,000) 
 ยอดคงเหลือ -  - 

 
 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากกรรมการ จ านวน 20 ลา้นบาท โดยเสียดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ซ่ึงสัญญากู้ยืมเงินครบก าหนดวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 โดยได้น าหุ้นสามญัของ
บริษทัร่วมจ านวน 20,000,000 หุน้ ค ้าประกนัการกูย้ืมเงินดงักล่าว ซ่ึงบริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ทั้งหมดแลว้ 
 เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 บริษทัได้กูย้ืมเงินจากกรรมการจ านวน 5 ลา้นบาท โดยเสียดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 1 ต่อปี มีก าหนดระยะเวลา 182 วนั ซ่ึงตัว๋สัญญาใชเ้งินครบก าหนดวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 โดย
บริษทัขอขยายระยะเวลาการช าระเงินกูย้ืมท่ีครบก าหนดดงักล่าวออกไปอีก 180 วนั ซ่ึงบริษทัไดช้ าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 กองทุนสวสัดิการ NEP     
  ยอดยกมา 2,083  2,500 
  เพิ่มข้ึนระหวา่งปี -  - 
  ลดลงระหวา่งปี (1,667)  (417) 
  ยอดคงเหลือ 416  2,083 
  หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  (1,667) 
  สุทธิ 416  416 

 
 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 บริษทัไดกู้ย้มืเงินจากกองทุนสวสัดิการ NEP จ านวน 3 ลา้นบาท มีก าหนด
ระยะเวลา 2 ปี โดยมีก าหนดจ่ายคืนเงินตน้ทุกเดือน และเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MOR ต่อปี 
 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 บริษทัไดข้อขยายระยะเวลาการช าระเงินกูย้ืมท่ีครบก าหนดดงักล่าวออกไป
อีก 18 เดือนและเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน    
 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 191  177 

บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จ  ากดั 

 
34 

  
34 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
4.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
เงินสด 58  48 
เงินฝากกระแสรายวนั 929  1,223 
เงินฝากออมทรัพย  ์ 25,010  86,042 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 30,001  - 
 รวม 55,998  87,313 

 
 เงินฝากออมทรัพยไ์ดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราที่ธนาคารก าหนด และเงินฝากประจ า 
3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - 1.20 ต่อปี 

 
5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
เงินฝากประจ า  20,000  75,000 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินฝากประจ า 6 และ 5 เดือน ซ่ึงมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 และ 1.6 ต่อปี ตามล าดบั 

 
 



133บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)- 36 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
ลูกหน้ีการคา้  49,585  32,292 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,600  6,634 
 รวม 56,185  38,926 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,583)  (7,246) 
สุทธิ 49,602  31,680 

 
  ลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 35,706  23,623 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 13,638  8,040 
 3 - 6 เดือน 241  - 
 6 - 12 เดือน -  - 
 มากกว่า 12 เดือน -  629 
 49,585  32,292 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,600  6,634 
 รวม 56,185  38,926 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,583)  (7,246) 
สุทธิ 49,602  31,680 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 ถึง 60 วนั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 7,246  11,168 
 บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี -  72 
 หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (663)  (3,994) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 6,583  7,246 

 
 รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวา่งปี 2560 และ 2559 เกิดจากการไดรั้บเงินคืนจ านวน 
0.033 ลา้นบาท และ 1.24 ลา้นบาท ตามล าดบั และตดัหน้ีสูญจ านวน 0.63 ลา้นบาท และ 2.75 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 
7. สินค้าคงเหลอื 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
สินคา้ส าเร็จรูป 8,218  3,085 
สินคา้ระหวา่งผลิต 11,595  8,863 
วตัถุดิบ 15,915  7,524 
วสัดุ 6,187  3,312 
รวม 41,915  22,784 
หกั   ค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ (2,843)  (1,874) 
สุทธิ 39,072  20,910 

 
 



135บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)- 38 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 1,874  2,623 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 10,390  6,338 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (9,421)  (7,087) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 2,843  1,874 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
มูลคา่สินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย 10,390  6,338 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลง 9,421  7,087 

 
  รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในระหว่างปี 2560 และ 2559 เน่ืองจากมีการขายสินคา้แลว้จ านวน 
 9.42 ลา้นบาท และ 7.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
8.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
รายไดค้า้งรับ 78  11 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,849  4,437 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,411  1,380 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดถึ้งก าหนดช าระ 210  271 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 113  62 
อ่ืน ๆ 17  48 
 5,678  6,209 

 
9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 324,411  376,486 
ขายเงินลงทุนระหวา่งปี -  (72,479) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 29,257  20,697 
รายไดเ้งินปันผล (9,100)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (293) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษทัร่วม -  - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี 344,568  324,411 

 



137บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)- 40 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ   พนับาท 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทัร่วม                    

 บริษทั นวนคร จ  ากดั (มหาชน)                    

 “นวนคร” 12.01  12.01  2,048,255  2,048,255  607,346  607,346  344,568  324,411  9,100  - 

 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 29,257  20,697 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสาระส าคญั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2560  2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,419,420  1,243,800 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,591,213  2,659,750 
หน้ีสินหมุนเวยีน 168,725  193,356 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 972,901  1,009,019 
รายได ้ 694,135  752,177 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 243,618  159,792 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  (2,444) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 243,618  157,349 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี -  - 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั นวนคร จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีรับรู้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2560  2559 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 2,869,007  2,701,175 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 12.01  12.01 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 344,568  324,411 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีหุน้สามญัในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวนหุ้น 245,950,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 12.01  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด บริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีราคาปิด
เท่ากบั 1.68 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 413.20 ลา้นบาท  
 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัได้จ่ายช าระคืนเงินกู้กบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
จ านวน 5.20 ลา้นบาท และไดรั้บการไถ่ถอนหลกัประกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดน้ าใบหุน้ของบริษทัร่วม จ านวน 25,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท รวมเป็นมูลค่าหุน้ทั้งส้ิน 25,000,000 บาท เพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืต่างประเทศจ านวน 24.62 ลา้นบาท ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13  
 



139บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)- 42 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,148  5,125  8,273 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  3,033  3,033 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  256  256 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  3,289  3,289 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 3,148  1,836  4,984 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,148  5,125  8,273 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  2,777  2,777 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  256  256 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  3,033  3,033 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 3,148  2,092  5,240 
     
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560    256 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559    256 

 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ี

ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต โดยมีราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินของกรมท่ีดิน
เป็นจ านวน 7.41 ลา้นบาท 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์  

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

ราคาทุน              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 27,223  125,025  133,814  17,838  43,815  22,279  369,994 
เพิ่มขึ้น -  3,037  1,652  2,005  6,300  30,684  43,678 
โอน - สุทธิ -  6,029  45,968  32  -  (52,029)  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (5,280)  (12)  (1,972)  -  (7,264) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 27,223  134,091  176,154  19,863  48,143  934  406,408 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  37,314  65,247  16,537  24,831  -  143,929 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  8,122  11,998  949  2,810  -  23,879 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (2,441)  (11)  (1,669)  -  (4,121) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  45,436  74,804  17,475  25,972  -  163,687 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  9,157  -  -  -  9,157 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับปี -  -  (2,826)  -  -  -  (2,826) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 -  -  6,331  -  -  -  6,331 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 27,223  88,655  95,019  2,388  22,171  934  236,390 



141บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)- 44 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 
   ท่ีดิน  และอุปกรณ์  และอุปกรณ์    ระหวา่ง   
   อาคารและ    ส านกังาน    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)  - 
จ าหน่าย/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 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  29,647  110,388  15,802  23,266  -  179,103 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  7,667  11,705  757  2,256  -  22,385 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (56,846)  (22)  (691)  -  (57,559) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  37,314  65,247  16,537  24,831  -  143,929 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับปี -  -  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 

          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560         23,879 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2559         22,385 

 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดร้วมค่าใชจ่้ายในการทดลองเดินเคร่ืองจกัรเป็นส่วน

หน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรเป็นจ านวนเงิน 2.89 ลา้นบาท 
  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงาน จ. นครราชสีมา เน้ือท่ี 19 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 จ  านวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมส่ิงปลูกสร้างเคร่ืองจกัรและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งน าไป
จ านองกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 100 
ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 13 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังานซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 10.06 ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 12.75 ลา้นบาท) อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั 

ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จ  านวนเงิน 70.73 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 : 
38.88 ลา้นบาท) 

 
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ - ราคาทุน    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,999  4,839 
เพิ่มข้ึน 1,514  160 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ (3,212)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,301  4,999 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,727  3,621 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 590  106 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ (3,212)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,105  3,727 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,196  1,272 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 590  106 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
13. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนด     
 ช าระภายในหน่ึงปี  416  1,667 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ภายในหน่ึงปี  4,192  5,798 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ     
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,178  1,967 
  6,786  9,432 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  416 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  9,666 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ  24,623  24,623 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ   4,280  556 
  28,903  35,261 
รวม  35,689  44,693 

 
  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแยกแสดงตาม

ระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  4,608  7,465 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  24,623  34,705 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี  -  - 
รวม  29,231  42,170 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร (สุทธิตามบญัชี)  111.81  159.25 

 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

10  10  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ในกิจการ 

 
 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 
 

 
 

- จ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

         
10  10       

 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

60  60  เพื่อจ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน
และค่าก่อสร้างอาคาร
โรงงานใหม่ 

 
 
 

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

 
 
เงินตน้ 
- จ่ายช าระคืนเงินตน้ 30 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2555  
- จ่ายช าระคืนเงินตน้ เดือนละ 625,000 บาท 
โดย เ ร่ิมช า ระ เ งินต้นค ร้ั ง แรกว ัน ท่ี  31 
มกราคม 2556 ก าหนดช าระคืนภายใน 60 
เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก (ส าหรับ
วงเงิน 60 ลา้นบาทท่ีเหลือ) 

- ในปี  2560 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินต้น
ดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

ดอกเบ้ีย 
- จ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

        
 
 

30  30  เพื่อก่อสร้างโรงงานและ
สมทบซ้ือเคร่ืองจกัร 

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

 
 
 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือนนับจากวนัเบิกเงินกู้
คร้ังแรกเป็นระยะเวลา 6 เดือน  

- หลังจากนั้นช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย
รวมกนัเป็นงวด งวดละ 550,000 บาท โดยจะ
ช าระงวดแรกในวนัครบก าหนดระยะเวลา 7 
เ ดือน  นับจากว ันเบิกเงินกู้ค ร้ังแรก  และ
จะตอ้งช าระหน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ินภายใน 60 
เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 

90  90       
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วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
หลกัประกนัตามสัญญา 

       1.  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของอาคารโรงงานใหม่ 
     2.  ใบหุน้ของบริษทัร่วมจ านวน 71,696,800 หน่วย 
  3.  จดจ านองเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต จ านวน 58 เคร่ือง 

เง่ือนไขท่ีส าคญัตามสัญญาเงินกู ้
  1.  ก าหนด Top up โดยมูลค่าหุ้นทุกขณะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 150 ของมูลค่าจ าน าหากมูลค่าหุ้นลดลงต ่า

กวา่เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ตอ้งน าหุน้ของบริษทัร่วมหรือเงินฝากมาค ้าประกนัเพิ่ม 
  2.  เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม ในส่วนของหุน้ท่ีจ  าน าไว ้หากไม่คา้งช าระจะคืนส่วนน้ีให ้  
  3.  ผูกู้ ้ตอ้งถือหุ้นสามญัในบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ในจ านวนหุ้นท่ีจ  าน าเป็นหลกัประกนัต่อ

ธนาคาร 
   4. หากมูลค่าหุ้นท่ีเป็นหลกัประกนัตามสัญญากูเ้งินน้ีลดลงต ่ากว่า 75 ลา้นบาท บริษทัจะตอ้งจดัหาหุ้น

และ/หรือ เงินฝากและ/หรือ หลกัประกนัอ่ืนมาเพิ่ม (เฉพาะวงเงิน 60 ลา้นบาท) 
 
  เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดรั้บอนุมติัการพิจารณาไถ่ถอนหลกัประกนัตามสัญญาขอ้ 2 และ

ขอ้ 3 จ านวน 52 เคร่ือง จากสถาบนัการเงินโดยบริษทัตอ้งจ่ายช าระเงินตน้เป็นจ านวนเงิน 5.20 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ตามสัญญาทั้งหมดแลว้ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 
บริษทัไดรั้บอนุมติัการพิจารณาไถ่ถอนหลกัประกนัตามสัญญาขอ้ 3 ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 6 เคร่ือง  

 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 
  เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559 บริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากบริษทัต่างประเทศ จ านวน 24.62 ลา้นบาท โดยมี

ก าหนดจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบระยะเวลา 3 ปี และเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดือน ซ่ึงบริษทัไดน้ าหุน้ของบริษทัร่วมจ านวน 25,000,000 หุน้ ค ้าประกนัการกูย้มืเงินดงักล่าว 

 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายช าระ 
ครบก าหนดช าระ            
 ภายในหน่ึงปี 2,178  250  2,428  1,967  111  2,078 
ครบก าหนดหลงัจาก            
 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,280  267  4,547  556  11  567 
รวม 6,458  517  6,975  2,523  122  2,645 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  บริษัทท าสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือหลายฉบับกับบริษัทในประเทศห้าแห่งเพื่อซ้ือ

ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน  สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2565 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.72 ถึงร้อยละ 8.99 ต่อปี และแต่ละสัญญาก าหนด
ช าระคืนภายใน 28 เดือน ถึง 60 เดือน ๆ ละเท่า ๆ กนั เป็นจ านวนเงินตั้งแต่ 4,553 บาท ถึง 108,660 บาท  

  ในปี 2560 บริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่ายเป็นเงิน 0.27 ลา้นบาท (ในปี 2559 : 0.83 ลา้นบาท) 
ซ่ึงแสดงไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังานท่ีซ้ือภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือจะ
โอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัต่อเม่ือบริษทัไดช้ าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 

 
14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 14.1 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 อายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ        
  สินทรัพยถ์าวร 693  (193)  -  500 
 สญัญาเช่าการเงิน 1,095  (1,095)  -  - 
   รวม 1,788  (1,288)  -  500 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 58  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 อายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ        
  สินทรัพยถ์าวร 885  (192)  -  693 
 สญัญาเช่าการเงิน 1,110  (15)  -  1,095 
   รวม 1,995  (207)  -  1,788 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
 14.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
        ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  2560  2559 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ  (1,288)  (207) 
  (1,288)  (207) 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2555 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวน

เงินประมาณ 609.96 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   รายการกระทบยอดภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 และ 

2559 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกมาตน้ปี 3,348  6,103 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั  569  216 
 หกั จ่ายช าระในระหวา่งปี (407)  (360) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (2,611) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 3,510  3,348 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีรับรู้ในปี    

ตน้ทุนการขาย 121  85 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4  5 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88  44 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 285  - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 71  82 
 รวม 569  216 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
- 

  
(2,611) 

รวม -  (2,611) 
รวมทั้งหมด 569  (2,395) 

 
 15.1 ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เกิดข้ึนจาก  
   

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 
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 2560 

 
  15.2 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ร้อยละต่อปี 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560  2559 
อตัราคิดลด     
 พนกังานรายเดือน  1.87  1.87 
 พนกังานรายวนั  1.79  1.79 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน     
 พนกังานรายเดือน  4.66  4.66 
 พนกังานรายวนั  0.40  0.40 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
 พนกังานรายเดือน  21  21 
 พนกังานรายวนั  22  22 
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 2560 

 
15.3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (58)  61  (68)  71 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 72  (68)  70  (67) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน         
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (77)  80  (68)  71 

 
16. ทุนเรือนหุ้น 

   พนัหุ้น / พนับาท 
 ราคาตาม  2560  2559 
 มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บาท)         
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  3,397,024  3,397,024  2,104,748  2,104,748 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,896,834  2,896,834  3,397,024  3,397,024 
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระ          
   เตม็มูลค่าแลว้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  1,865,377  1,865,377  1,446,429  1,446,429 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1                 -                  -   418,948  418,948 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  1,865,377  1,865,377  1,865,377  1,865,377 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัดงัน้ี 

 จ านวนหุ้น (หน่วย)  จ านวนเงิน (บาท) 

วนัท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
จ านวนสิทธิท่ีใช้
ซ้ือหุ้นสามญั 

 เงินรับจากการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

ปี 2554 - 2558 88,526,800  44,263,400 
ปี 2559 2,107,629  1,053,864 
 90,634,429  45,317,264 

 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ไดม้ติอนุมติัลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจ านวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาทโดยวีธี
การตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนท่ีออกและช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 

  ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 มีมติอนุมติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 186,001,425 บาท จากเดิม 2,104,748,411 บาท

เป็น 1,918,746,986 บาท โดยวธีิการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 186,001,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท 

  2. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 1,478,277,501 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 1,478,277,501 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัน้ี 

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

2.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 482,759,167 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) 

2.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ท่ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเสนอขายหุ้นในราคา
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
  ในระหวา่งวนัท่ี 26 - 30 กนัยายน 2559 มีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 416.82 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 187.57 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินและบริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 
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17. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
  ก) เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16(2.2) โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัท่ีใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (“Sweetener”) (NEP-W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้น
สามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
วนัส้ินสุดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 13 กนัยายน 2562 

 
  ข) เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการออกเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 2 (NEP-W2) จ านวน 678,951,100 หน่วยให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทั ในอตัราส่วนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 2 หุ้นสามญัเดิมในราคาเสนอขาย 0.05 
บาท ต่อหน่วยโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 
วนัส้ินสุดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 
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 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 บริษทัไดป้รับราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ใหม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่ให้ดอ้ยไปกวา่เดิม เน่ืองจากบริษทัไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัใหม่ในราคาท่ีต ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

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

 โดยในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดอ้อกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั
คร้ังท่ี 2 (NEP-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัไดจ้  านวน 492,949,785 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 24.65 ลา้นบาท 
โดย จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 (วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) ไดมี้การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 
22,739,429 หน่วย คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 (NEP-W2) จ านวน 470,210,356 
หน่วย เป็นจ านวนเงิน 23.51 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูม้าใช้สิทธิ จึงถูกยกเลิกสิทธิการซ้ือหุ้นสามญัไปโดยปริยาย 
เน่ืองจากการหมดลงของอายใุบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 
18. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.09 : 1  
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19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

  สินทรัพยร์ายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

  ส่วนงานธุรกิจ 
  บริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั 2 ส่วน คือธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์จากพลาสติกและธุรกิจ

การลงทุน  และด าเนินธุรกิจในส่วนงานหลักทางภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณารายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของแต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานของบริษทัโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบ
การเงิน โดยขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขาย 350,592  298,863  -  -  350,592  298,863 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (412,829)  (385,642)  -  -  (412,829)  (385,642) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (62,237)  (86,779)  -  -  (62,237)  (86,779) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 29,257  20,697  29,257 

 
 20,697 

ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน     -  (1,760)  -  (1,760) 
รายไดอ่ื้น         3,442  2,694 
ตน้ทุนทางการเงิน         1,879  5,955 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้         1,288  207 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         (30,129)  (70,896) 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  
  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
เงินลงทุนชัว่คราว 20,000  75,000  -  -  20,000  75,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,602  31,680  -  -  49,602  31,680 
สินคา้คงเหลือ 39,072  20,910  -  -  39,072  20,910 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  344,568  324,411  344,568  324,411 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 236,390  216,908  -  -  236,390  216,908 
อ่ืน ๆ 69,213  100,562  -  -  69,213  100,562 
รวมสินทรัพย ์ 414,277  445,060  344,568  324,411  758,845  769,471 

 
20. รายได้อืน่ 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

ก าไรจากการตดับญัชีหน้ีสิน -  850 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและของเสียจากการผลิต 1,374  819 
รายไดค้่าสินไหมทดแทน -  218 
ดอกเบ้ียรับ 1,241  238 
อ่ืน ๆ 827  569 
 รวม 3,442  2,694 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
21. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560  2559 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต 7,866  4,643 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 212,567  167,968 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 24,904  22,809 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 70,609  68,298 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 17,043  15,713 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 570  216 

 
 ค่าใช้จ่ายพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินรางวลั ค่าประกันสังคม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
สวสัดิการต่างๆ 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ี
เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ี
ผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็น
จ านวนเงิน 1.82 ลา้นบาท และ 1.53 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ย
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกและเรียกช าระแล้วในระหว่างปีรวมผลกระทบของ 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (30,129)  (70,896)  (50,286)  (137,264) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,865,377  1,539,025  1,865,377  1,539,025 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ        
 ตอ้งออกให้ตามสิทธิ (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกใน        
 มูลค่ายติุธรรม (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
 รวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,865,377  1,539,025  1,865,377  1,539,025 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (0.016)  (0.046)  (0.027)  (0.089) 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -  -  -  - 

 
 บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุน้ปรับลดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั ดงันั้นจึงไม่มีหุ้นสามญั
เทียบเท่าส าหรับการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด  
 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ย
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกและเรียกช าระแล้วในระหว่างปีรวมผลกระทบของ 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (30,129)  (70,896)  (50,286)  (137,264) 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,865,377  1,539,025  1,865,377  1,539,025 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ        
 ตอ้งออกให้ตามสิทธิ (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกใน        
 มูลค่ายติุธรรม (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
 รวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 1,865,377  1,539,025  1,865,377  1,539,025 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (0.016)  (0.046)  (0.027)  (0.089) 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -  -  -  - 

 
 บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุน้ปรับลดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั ดงันั้นจึงไม่มีหุ้นสามญั
เทียบเท่าส าหรับการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด  
 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  

- 62 - 
บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาดในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงดา้น
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจาก เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทั
ต่างประเทศและหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.375 - 1.20  25,010  30,001  987  55,998 
เงินลงทุนชัว่คราว 1.55  -  20,000  -  20,000 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  -  416  -  416 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน MLR, MLR-1  4,192  -  -  4,192 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 4  -  24,623  -  24,623 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญา

เช่าซ้ือ 
 

3.72 - 8.99  -  6,458  -  6,458 
 

 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 
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 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 

 ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทัตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 

 ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเช่ือดงักล่าวโดย
สม ่าเสมอ โดยการวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ โดยไม่มีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัมีฐานจ านวนลูกคา้มากราย ฝ่าย
บริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 

 
มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของ
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้น
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -  7,408  -  7,408 
 รวม  -  7,408  -  7,408 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -  7,408  -  7,408 
 รวม  -  7,408  -  7,408 

 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณโดยใชร้าคาประเมินของกรมท่ีดิน 
  ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  25.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา

  เช่าอาคารส านกังาน และสัญญาเช่ารถยนต ์ดงัน้ี 
   ลา้นบาท 
จ่ายช าระภายใน    

ภายใน 1 ปี   1.28 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   3.75 
รวม   5.03 
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 25.2 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
นามบริษทัเป็นจ านวน 2.09 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

 
25.3 ภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าใชจ่้ายในการพฒันาโปรแกรมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาท่ีปรึกษาทางการเงิน และ
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโปรแกรมบญัชี จ านวน 1.19 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 
26.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  

 โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2560 ได้มีมติให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 18 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่จ  านวนไม่เกิน 460 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) แก่บริษทั วาวา แพค จ ากดั (“ผูซ้ื้อ”) ในราคาหุ้นละ 0.405 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 186.3 
ลา้นบาท ถือเป็นการก าหนดราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัในราคาท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.19 จากราคา
ตลาด ซ่ึงภายหลงัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูซ้ื้อหุ้นดงักล่าว ท าให้บริษทัดงักล่าวถือ
หุน้ร้อยละ 22.26 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด ส่งผลใหผู้ซ้ื้อเป็นผูถื้อหุน้ในล าดบัสูงสุด 
 โดยเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนเป็นจ านวน 
20 ลา้นบาท 

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
 





เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5
ถนนพหลโยธิน แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท 
กรุงเทพมห�นคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-4213-6
โทรส�ร 0-2279-6717, 0-2271-4416

เขตส่งเสริมอุตส�หกรรมนวนคร
เลขที่ 999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภ�พ กม.231 
ต.น�กล�ง อ.สูงเนิน จ.นครร�ชสีม� 30380 
โทรศัพท์ 044-335520-24
โทรส�ร 044-335448

สำ นักงานใหญ่

โรงงาน
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