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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  แม้ว่าในปี 2561 บริษัทยังคงมีผลประกอบการ
ขาดทุนอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ท่ีผ่านมานี้ 
มีองค์ประกอบสำาคัญต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงบริษัท
ไปในทางท่ีดีข้ึน สิ่งสำาคัญประการหนึ่งคือ การท่ี
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาถือหุ้นบริษัท คือ 
บริษัท วาวาแพค จำากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญ 
ผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2561 
ท่ีได้อนุมัติให้ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบเฉพาะ
เจาะจง (PP) จำานวน 460,000,000 หุ้น ซึ่งตามที่
ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น การร่วมเป็นพันธมิตรใน
กิจการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นนี้ ทำาให้บริษัท
สามารถแยกผลิตงานในแต่ละส่วนตามความ
ชำานาญของแต่ละบริษัท อีกท้ัง ยังเป็นการควบ
รวมลูกค้าท่ีอยู่ในมือเข้ามาร่วมกัน ทำาให้มียอด
ขายท่ีสงูข้ึน เพ่ิมฐานลกูคา้ในกลุม่อุตสาหกรรมโรง
สีข้าว ต้นทุนการผลิตถูกลง และมีประสิทธิภาพใน
การบรหิารบุคลากรท่ีปฏบัิตงิานท้ังในดา้นการผลติ 
การตลาด การขาย และการบริหาร ดังจะเห็นได้
ว่าเมื่อเปรียบเทียบยอดขายของเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ 2561 กับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
2562 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 52.8 ล้านบาท  
เป็น 68.74 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการบริษัท

พลตำารวจเอก

การเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนนั้น ต้องอาศัย

การร่วมแรงร่วมใจ
ของทีมผู้บริหาร และ

พนักงานที่ได้ทำางานกัน
อย่างหนัก

“

”



2 รายงานประจำาปี 2561

 นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และได้
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการท่านใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเป็นอย่างดี มา
ช่วยกำากับดูแลและบริหารจัดการในส่วนการผลิตให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้
จัดการโรงงานเพื่อมาช่วยควบคุมและวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  เมื่อการผลิตสินค้ามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้ง บริษัท
ได้มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นต่างๆ ทำาให้ในปัจจุบันสามารถลดอัตราของเสียและต้นทุนลงไปได้เรื่อยๆ รวมทั้งบริษัทร่วมของ
บริษัท คือ บรษัิท นวนคร จำากดั (มหาชน) มผีลประกอบการท่ีดข้ึีนตามลำาดบั ซ่ึงปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีจ้ะสง่เสรมิให้ผลการดำาเนนิงาน 
ของบริษัทดีขึ้น พร้อมที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย

 จากความมุ่งม่ันท่ีจะแก้ไขปัญหาการขาดทุน และพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืนนั้น ต้องอาศัยการร่วมแรง
ร่วมใจของทีมผู้บริหาร และพนักงานท่ีได้ทำางานกันอย่างหนักตลอดหนึ่งปีท่ีผ่านมา เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ด้วยควางตั้งใจท่ีจะทำาให้ธุรกิจของบริษัทฟื้นตัว ท้ังหมดนี้ จึงทำาให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความเช่ือม่ันว่า ในปี 
2562 นี้จะเป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนสามารถกลับมามีกำาไรได้อย่างแน่นอน

 สดุท้ายนี ้ผมขอขอบคณุท่านผูถ้อืหุ้น ลกูคา้ พนัธมิตรทางธรุกจิ คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูท่ี้เกีย่วข้อง
ทุกฝา่ยท่ีสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษัิท และมีสว่นรว่มในการทุ่มเทพลงัเพ่ือขับเคลือ่นบรษัิท ผมขอให้เช่ือม่ันวา่บรษัิทยึดม่ัน
ในวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตไปพร้อมสังคมไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท เอ็น
อีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
จำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ พหลเวช
ช์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลเอก 
เสงี่ยม สวางควัฒน์ และ นางจันทิรา ศรีม่วง
พันธ์ กรรมการตรวจสอบ
 โดยในรอบปีบัญชี 2561 คณกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการจัดประชุม จำานวน 7 ครั้ง 
โดยทีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมในทุกครัง้ รว่มกบัผูส้อบบัญชีภายนอก 
ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน
แผนงานและรับทราบผลการตรวจสอบ รวม
ท้ังปฏบัิตหินา้ท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ พหลเวชช์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาป ี2561 ของบริษทั ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ สำาหรับการประชุมครั้งที่ 7/2561 เป็นการประชุมเฉพาะกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบถามผู้สอบบัญชีถึงความเป็นอิสระ ในการจัดทำารายงานทางการเงิน และการเปิด
เผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ นอกจากนี้ ผู้บริหารสูงสุด 
ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ให้คำายืนยันว่าระบบบัญชีของบริษัทเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
มกีารบนัทกึรายการบญัชถีูกตอ้งครบถ้วนเปน็ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี 
และรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในสำาหรับปี 2561 ตามแบบประเมินท่ีจัดทำาโดยสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอบทานความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
 สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าของคดีความท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และ
รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตท่ีต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับทราบ 
รายงานจากฝา่ยจดัการและผูส้อบบัญชี เรือ่งการทำารายการท่ีเกีย่วโยงกนัวา่เป็นรายการ
ทางการค้าที่บริษัททำาเป็นปกติ เพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
 ทบทวนและเสนอปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม
เพียงพอ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี และเสนอแนะจำานวนเงนิคา่สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท เห็นควรนำาเสนอตอ่ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  
ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ประจำาปี 2562 พรอ้มท้ังเสนอแนะจำานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชี
ท่ีเสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด

ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

จำานวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัท

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 4752 4 ปี (2558-2561)

นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการ
เงินของบริษัท

นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ 6699 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการ
เงินของบริษัท

	 อื่นๆ
 รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ำาการประเมนิผลการปฏบัิตหินา้ท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) โดยการตอบแบบสอบถาม
ของสมาชิกกรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท 
เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 4 ท่าน โดยมี นายนิพิฐ 
อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน, ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 
กรรมการ, นางสาวนภิา ลำาเจยีกเทศ กรรมการ และนางจนัทิรา 
ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน
 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
ได้มีการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุม
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง โดยสาระสำาคัญในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
สรุปได้ดังนี้ 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน

 1.  พจิารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัตเิหมาะสมท่ีจะเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออก
จากตำาแหน่งตามวาระ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทก่อนเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออก 
ตามวาระ โดยกรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ข้ารว่มประชุม
และงดออกเสียง

2.  พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีจะลาออก 
ระหว่างกาล เพือ่นำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

3.  ดำาเนนิการสรรหา คดัเลอืกผูบ้รหิารระดบักรรมการผูจ้ดัการ
เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการนำาเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ให้ความเห็นชอบ

4.  พิจารณาเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการชุดย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

5.  พิจารณากลั่นกรองและเสนอการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิทในปี 2561 ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทกำาหนด 
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนโดยผลการประเมินไดมี้การ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำารายงาน
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานประจำาปี

7.  จัดให้มีแผนการพัฒนากรรมการโดยการสนับสนุนให้
กรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรกรรมการเพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังจัดให้กรรมการแต่ละ
ท่านทำาการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะ ความเชี่ยวชาญ
แต่ละด้านที่จำาเป็น (Board Skill Matrix) และนำามาใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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รายงานคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี

ดร.วโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล)
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ
อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีข้ึนเพื่อกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้
อยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย
กรรมการบรษัิทจำานวน 3 ท่าน โดยมี ดร.วโรทัย โกศลพศิษิฐก์ลุ  
กรรมการ เป็นประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
พลโท จริภทัร มาลยั กรรมการอิสระ และนางจนัทิรา ศรมีว่งพนัธ ์ 
กรรมการอิสระ เป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ในปี2561 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมท้ังสิ้น 3 ครั้ง  
เพ่ือดำาเนินการในด้านต่างๆ ตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สรุปสาระสำาคัญของการ
ปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

1.  พจิารณาผลจากการประเมินโครงการสำารวจการกำากบัดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies: CGR) ท่ีจัดทำาโดย
สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute 
of Directors: IOD) โดยจดัให้มกีารพฒันาปรบัปรงุนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของโครงการประเมินดังกล่าว เช่นการเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2.  ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) ท่ีออกโดยสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3.  ประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุริต หรือโครงการ Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(CAC) เพ่ือแสดงออกถงึความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนนิธรุกจิดว้ย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

4.  จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยท้ังคณะ รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี โดย 
ผลการประเมินท่ีได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ เพื่อนำาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานให้
ดียิ่งขึ้น
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ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำารวจ
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 377
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุ่นที่ 4/2559
ประสบการณ์ 
• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
• 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
• 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

   บมจ. แพลน บี มีเดีย
• 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
• 2552 - เม.ย. 2561  กรรมการและรองประธานกรรมการ  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
• 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

   บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
• 2543 - 2545 รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
• 2540 - 2543  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
• ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพลน บี มีเดีย
• กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
• กรรมการบริษัท บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• LL.M.Thammasat University

• อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จบห.) 

ของกระทรวงการคลัง

• อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 

ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-ไม่มี-

ประสบการณ์ 
• 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• 2549 - 2556  กรรมการบริหาร  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมรักษาการ 

   ตำาแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง 

   รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น

-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

คณะกรรมการบริษัท

พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี
ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ 77 ปี

นายณรงค์ พหลเวชช์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ปี
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นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
กรรมการบริษัท 

และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 59 ปี

ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

และประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี B. ARCH, University of Minnesota, USA.
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2545
ประสบการณ์ 
• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
• 2534 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

   บมจ. เอ็นอีพี  อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
• 2534 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. นวนคร
• 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บจก. คาซ่า
• 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

   บจก. ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

   บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการบริษัท บมจ. นวนคร
บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
• กรรมการบริษัท บจก. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
• กรรมการบริษัท บจก. ซูมิโซ โกลบอล โลจิสติคส์ ประเทศไทย
วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 30 มกราคม 2535

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาเอก (Economic Theory and Policy) University of Innsbruck
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ M.A. Economics University of Memphis
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Monetary Economics and Public Finance) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 (วปส.8) ปี 2561
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24  (วตท. 24)
• หลักสูตร CLMVT Banker’s Leadership Program รุ่นที่ 1 (2017)
• หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15/2557 สำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy 

School of Government, U.S.A
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) 

รุ่นที่ 10/2555 วิทยาลัยการเมือง  การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
ประสบการณ์ 
• ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 

  กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง  
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 

• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ กทพ. 

• 2559  กรรมการบริษัท บจก. ปตท.ค้าสากล
• 2558 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริม 

  และแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวีของ  
  ประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• 2557 - 2558  กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
  กรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
  ผู้อำานวยการสำานักนโยบายภาษี สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สคค.)

• 2555 - 2556  ผู้อำานวยการสำานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
  สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
 -ไม่มี-
บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย
วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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พลโท จิรภัทร มาลัย
กรรมการอิสระ และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 74 ปี

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

ประวัติการศึกษา  
• วศ.บ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Quality Control สวีเดน

• Standardization แคนาดา

• วปรอ. 4515

• วตท. 4 วิทยาลัยตลาดทุน

• ปปร.11 การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 258/2561

• หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2561

ประสบการณ์ 
• ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• 11 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. พัฒน์กล

• 2558 - 2561  กรรมการคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

• 2552  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

• 2551 - 2552  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

• 2547 - 2551  เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน 

  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พัฒน์กล

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
• กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ

• กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

• กรรมการ มูลนิธิเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

• ประธานกรรมการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

• วิทยาลัยการกองทัพบก  ชุดที่ 41

• อบรมหลักสูตรหัวหน้างานและการบริหารคน ( HR for non HR )

• อบรมหลักสูตร การจัดทำางบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

• หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไม่มี-

ประสบการณ์ 
• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• 2558 - 2559  ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  

   บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

• 2557 - 2559  กรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) 

   รองเจ้ากรม กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก 
วันที่ 26 เมษายน 2561
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นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 58 ปี

นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ
กรรมการบริษัท  

และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2548

• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 20/2558

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

รุ่นที่ 15/2560

• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่  28/2561

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  

รุ่นที่ 4/2561

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 271/2562

ประสบการณ์ 
• 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

   และกำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำากับดูแล  

   กิจการที่ดี บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ  

   อุตสาหกรรม

• 2555 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแก๊ส แอนด์  

   ปิโตรเคมีคัลส์

• 2540 - 2555  ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

-ไม่มี-

ประสบการณ์ 
• 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

   บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• 2560   รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง

• 2558   ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

• 2555   คลังจังหวัด สำานักงานคลังจังหวัดสุโขทัย

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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นายสธน เสมอภาค
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

อายุ 47 ปี

นางสาวอรยาพร กาญจนจารี
กรรมการบริษัท

อายุ 31 ปี

ประวัติการศึกษา 

• MSC. GLOBAL FINANCE (On Going) UNIVERSITY OF LONDON, CITY, 

ENGLAND

• BSC. ACCOUNTING AND FINANCE, SECOND CLASS HONOR  

UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND 

• INTRODUCTION TO GLOBAL HOSPITALITY, EDX CERTIFICATION,  

CORNELL UNIVERSITY, ONLINE

• REAL ESTATE (HOTEL INVESTMENT AND MARKETING),  

DIPLOMA, CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2560

ประสบการณ์ 

• 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ อุตสาหกรรม 

  รองประธานกรรมการ CHATEAU DE BANGKOK  

  กรรมการ PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD. 

  กรรมการ INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD.

สัดส่วนการถือหุ้น  

จำานวน 64,900,000 หุ้น สัดส่วน 2.791% (ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น

• CHATEAU DE BANGKOK

• PANASONIC SIEW SALES (THAILAND) CO., LTD.

• INCHCAPE SERVICES (THAILAND) CO., LTD.

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก

วันที่ 26 เมษายน 2561

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท Industrial Engineering, University of New Haven, USA

• ปริญญาโท Business Administration, University of New Haven, USA

• ปริญญาตรี Food Science and Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• อบรมหลักสูตร HACCP จาก World Health Organization

• อบรมหลักสูตร Lean Manufacturing จาก  

University of Michigan at Ann Arbor

• อบรมหลักสูตร SAP จาก SAP (Thailand)

• อบรมหลักสูตร ISO9001/14001 และ OSHAS18000  

จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ 
• 15 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561  กรรมการผู้จัดการ, Skanem Bangkok Co., Ltd.

• ส.ค. 2555 - ธ.ค. 2559  General Manager, Siam IKK Co., Ltd.

• ต.ค. 2550 - ก.ค. 2555  Managing Director,  

  ITW Minigrip (Thailand) Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
วันที่ 15 มกราคม 2562
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คณะผู้บริหาร

นายสธน เสมอภาค
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

อายุ 47 ปี

นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย  

และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 41 ปี

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561

ประสบการณ์ 
• ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ก.พ. 2560 - 14 ม.ค. 2562  กรรมการบริษัท  

  บมจ. เอ็นอีพีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• พ.ค. 2560 - 17 ก.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ก.พ. 2560 - พ.ค. 2560 รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ม.ค. 2557 - ก.พ. 2560  รองกรรมการผู้จัดการ 

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

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

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้น
• จำานวน 860,000 หุ้น สัดส่วน 0.037%  

(ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาโท Industrial Engineering, University of New Haven, USA

• ปริญญาโท Business Administration, University of New Haven, USA

• ปริญญาตรี Food Science and Technology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• อบรมหลักสูตร HACCP จาก World Health Organization

• อบรมหลักสูตร Lean Manufacturing จาก  

University of Michigan at Ann Arbor

• อบรมหลักสูตร SAP จาก SAP (Thailand)

• อบรมหลักสูตร ISO9001/14001 และ OSHAS18000 จาก 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ 
• 15 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ  

  บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

• ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561  กรรมการผู้จัดการ, Skanem Bangkok Co., Ltd.

• ส.ค. 2555 - ธ.ค. 2559  General Manager, Siam IKK Co., Ltd.

• ต.ค. 2550 - ก.ค. 2555  Managing Director,  

  ITW Minigrip (Thailand) Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-

บริษัทจำากัด / องค์กรอื่น
-ไม่มี-

วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก
• วันที่ 15 มกราคม 2562
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13บริษัท 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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บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยการ
ยึดมั่นในอุดมการณ์ 
“การสร้างคุณค่าให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน”

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

• การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์

สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจน

การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ 

กับสินค้าและบริการ

• การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลการตอบแทนท่ีคุ้มค่ากับ

การลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

• ก า ร ใ ห้ พ นั ก ง า น ไ ด้ รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์   

ค่าตอบแทน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนา 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



15บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

คุณภาพ
ตรงเวลา
ราคายุติธรรม
จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี 
ทำาให้มั่นใจในความชำานาญในการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร 
ซึ่งบริษัทไม่หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนการ
ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่าน้ัน บริษัทยัง
มุ่งม่ันการบริการท่ีประทับใจ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า ภายใต้นโยบาย
คุณภาพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
“การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า 
และยั่งยืน”

บริษัทได้ประกอบธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลท่ีดีตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้เช่ือมโยง
กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีผา่นกจิกรรมเพือ่สงัคมในรปูแบบตา่งๆ ของบรษัิท และ
กำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจน อีกท้ัง บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานดา้นการบรหิารความย่ังยืนของ
องค์กรเพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนดำาเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม 
ในปี 2561 คณะทำางานฯได้จัดทำารายงานความย่ังยืน (Sustainability 
Report) ประจำาปี 2561 เพือ่แสดงผลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม ท่ีเกดิข้ึนตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561 โดย
ได้เปิดเผยไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th



17บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนที่ 0107537000831 ประกอบธุรกิจหลักคือ อุตสาหกรรมผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สำานักงานใหญ่

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 หมู่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ตำาบลนากลาง อำาเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 30380 โทรศัพท์ 0-4433-5520 โทรสาร 0-4433-5448
Website: www.nep.co.th

บริษทัมีทนุจดทะเบยีน 2,808,135,754 บาท ชำาระแลว้เปน็หุน้สามัญ 2,325,376,587 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเปน็เงิน  
2,325,376,587 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือขายและให้เช่าและการให้บริการสาธารณูปโภคและ
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
สำานักงานปทุมธานี

ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-0031 
โทรสาร 0-2529-2176
สำานักงานจังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ 999/1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำาบลนากลาง อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 0-4400-0111-5 
โทรสาร 0-4429-1723
website : www.navanakorn.co.th

บรษิทั นวนคร จำากัด (มหาชน) มทีนุจดทะเบยีน 2,048,254,862 บาท ชำาระแลว้เปน็หุ้นสามญั 2,048,254,862 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,048,254,862 บาท

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6838 หรือ
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6699 หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบจาก บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำากัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
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นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

 ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระสอบรายแรกในประเทศไทย ได้ริเร่ิมก่อต้ังข้ึนโดย จอมพลผิน ชุณหะวัน กับ นายเล่ือน บัวสุวรรณ พร้อมด้วย 

ทหาร ตำารวจ พ่อค้า ประชาชน ได้ประชุมก่อต้ัง บริษัท กระสอบอิสาน จำากัด ข้ึนเม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2496 และได้ 

จดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทจำากัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496

 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังเข้าซื้อหุ้นเกือบทั้งหมด  

จนกระทัง่เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2530 บรษิทัถอืเปน็รฐัวิสาหกจิแหง่แรกที่ไดร้บัการแปรสภาพเปน็บรษิทัเอกชน และในปเีดยีวกนั

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในปี 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชนจำากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)” ดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต 

และจำาหนา่ยผลติภณัฑป์อ ตอ่มาในป ี2534 บรษิทัเพิม่สายผลติภณัฑพ์ลาสตกิขึน้เพือ่เปน็อกีทางเลอืกหนึง่ของผูใ้ชส้นิคา้ประเภท 

บรรจุภัณฑ์  

 ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และยังคงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และ 

การบริการอยา่งต่อเนือ่ง จากการวางรากฐานในป ี2555-2556 โดยการยา้ยฐานการผลติจาก ต.จอหอ จ.นครราชสมีา ไปยงัเขตสง่เสรมิ 

อุตสาหกรรมนวนคร อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และมีการปรับปรุงออกแบบอาคารโรงงาน ลงทุนเครื่องจักรใหม่ และพัฒนาระบบ 

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

 นอกจากนี ้บรษิทัได้มกีารลงทุนในบรษิทัรว่ม คอื บริษัท นวนคร จำากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.787 ของทุนจดทะเบยีน 

ชำาระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทร่วมดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอยา่งครบถ้วน ตัง้อยู่กโิลเมตรที ่46 ถนนพหลโยธนิ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จงัหวดั 

ปทมุธาน ีแบง่เปน็พืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรม เขตทีอ่ยูอ่าศยั เขตพาณชิยกรรม และเขตปลอดอากร นอกจากนีย้งัไดข้ยายการลงทนุใหม ่

ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยู่พ้ืนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (เขต 3) ที่จะได้รับ 

การสง่เสริมการลงทนุจาก BOl โดยมพีืน้ที่โครงการประมาณ 2,000 ไร ่ถอืเปน็นคิมทีท่นัสมยัทีส่ดุในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

ซึ่งปัจจุบันโรงงานของบริษัท ได้ย้ายเข้ามาต้ังอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมานี้ 

เช่นเดียวกัน

 1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท

 วิสัยทัศน์

 บรษิทัมวีสิยัทัศนท์ีจ่ะเปน็ผูน้ำาทางดา้นบรรจภุณัฑ ์(Packaging) ทัง้การออกแบบผลติภณัฑ์ใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการ 

ของลูกค้า และด้านคุณภาพและบริการ ซึ่งไม่ได้เน้นหนักแต่เพียงผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยาย 

สายผลิตภัณฑ์ไปสู่บรรจุภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย โดยยึดมั่นตามนโยบายของบริษัท “คุณภาพ ตรงเวลา และราคายุติธรรม”

 เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ

 1. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพราคายุติธรรม และส่งมอบทันเวลา เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคผู้ใช้สินค้า 

จากบรรจุภัณฑ์ของบริษัท

 2. เพิ่มยอดขายในปี ให้เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 10 %

 3. มีผลประกอบการประจำาปีเป็นกำาไรสุทธิ

 4. มีช่องทางที่มาของรายได้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเฉพาะรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 5. ดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น



19บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

 กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท 

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

ดา้นบรรจภุณัฑท์กุประเภทแบบครบวงจร ตัง้แตก่ารออกแบบจนถึงสง่มอบสนิคา้ และเพิม่ยอดขายดว้ยการ Outsource บางสว่น  

ทำาให้ลดข้อจำากัดด้านกำาลังการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

 2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงมุ่งเน้น 

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นศูนย์กลาง

 3. ลดการสูญเสียจากการผลิต และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทางด้านต่างๆ โดยการฝึกอบรมพนักงาน การสร้าง 

แรงจูงใจในการทำางาน ตลอดจนใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยอำานวยความสะดวก ควบคุมและตรวจสอบในการทำางานให้เกิด 

ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

 4. ขยายสายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำาไร

  4.1 ปจัจบุนับรษิทัมกีารขายสนิคา้หรอืการรบัคำาส่ังซ้ือจากลูกคา้ในปรมิาณทีค่รอบคลุมกำาลงัการผลติอยูแ่ล้ว ซ่ึงคำาสัง่ซือ้ 

สว่นเกนิจากกำาลงัการผลติน้ัน ไดใ้ชก้าร Outsource ตามที่ไดช้ีแ้จงในขอ้ 1. โดยในสว่นโรงงานมปีระสทิธภิาพในการผลติประมาณ  

80% ของกำาลงัการผลติสงูสดุ ซึง่การจะเพิม่ประสทิธภิาพในการผลตินัน้ ขึน้อยูก่บั การควบคมุและการพฒันากระบวนการทำางาน 

ให้มีความรวดเร็ว และการจัดสัดส่วนของการรับคำาสั่งซื้อตามประเภทผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับประเภทและความสามารถ 

ของเครื่องจักรที่มีอยู่ด้วย

  4.2 บรษิทัทำาการขยายธุรกิจโดยการลงทนุในเครือ่งจกัรและการผลติ สำาหรบับรรจภุณัฑช์นดิออ่น (Flexible Packaging)  

ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าตลาดกระสอบพลาสติกหลายเท่าตัว และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 อีกท้ัง 

ยังไม่มีความเสี่ยงจากฤดูกาลของสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ โดยได้ดำาเนินโครงการขยายสายการผลิตดังกล่าวแล้ว และได้เริ่ม 

ผลิตและจำาหน่ายสินค้าในไตรมาสที่ 2 ปี 2560

 5. การลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของกิจการ

 6. กระจายความเสี่ยง (Diversify) และขยายตลาด โดยพิจารณาสัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทอุตสาหกรรมตามฤดูกาล 

ของสินค้าทางการเกษตร เพื่อรักษายอดขายให้มีความสม่ำาเสมอ 

 7. มุ่งเน้นการทำาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) เริ่มดำาเนินกิจการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2496 ในชื่อ 

บริษัท กระสอบอิสาน จำากัด (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท  

เพื่อดำาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ต่อมาในปี 2534 บริษัทเพิ่มสายผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

ของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์  

 ในปี 2550 เนื่องจากปริมาณความต้องการของตลาดท่ีลดลง และการขาดแคลนวัตถุดิบปอ บริษัทจึงยกเลิกส่วนงาน 

การผลติผลิตภณัฑป์อ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 10/2550 เมือ่วนัท่ี 19 กันยายน 2550 ปจัจบุนับรษิทัจงึมีผลติภณัฑ์หลกั 

เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว     

 ตอ่มาในป ี2554 บรษิทัไดย้า้ยโรงงานการผลติจาก ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา มายงัเขตสง่เสรมิอตุสาหกรรม นวนคร  

อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่ ปัจจุบันบริษัท ใช้พื้นท่ีโดยแบ่งเป็น อาคารสำานักงานพ้ืนท่ี 600 ตารางเมตร  

อาคารผลติ 1 (Flexible Packaging) สำาหรบัการผลติสนิค้าบรรจภุณัฑช์นดิออ่นพืน้ท่ี 3,600 ตารางเมตร อาคารผลติ 2 (Finishing)  

สำาหรับการพิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บพื้นที่ 2,900 ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและผืนผ้า ขนาด 3,600  

ตารางเมตร รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้าพื้นที่ 600 ตารางเมตร และโรงอาหาร  

 ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจำานวน 965,518,334 หุ้น 

จำานวนหุ้นรวมที่ขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  

(Flexible Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน  

 ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรสำาหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่ 

เพื่อการรองรับระบบการทำางาน สรรหาแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสำาหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

เพิม่เตมิ และสามารถเริม่ผลติสนิคา้และรบัรูร้ายไดเ้มือ่เดอืนพฤษภาคม 2560 โดยมกีำาลงัการผลติรวม 1,000,000 เมตรตอ่เดอืน  

(1 กะการผลิต)



20 รายงานประจำาปี 2561

 ปี 2561 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (PP) คือบริษัท วาวา แพค จำากัด  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 จำานวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น  

186.30 ลา้นบาท โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ลงทนุขยายกิจการ เพ่ิมสายการผลิตบรรจุภณัฑช์นดิออ่น (Flexible Packaging) ในเฟสที ่2

 3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

 ในปี 2534 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จำากัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม 

อุตสาหกรรม ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 53.35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทดังกล่าว 

ไดเ้ข้าจดทะเบยีนเปน็หลักทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในนาม “บรษิทั นวนคร จำากดั (มหาชน)”  ต้ังแต ่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในนวนครเท่ากับร้อยละ 10.787 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2561 

 การดำาเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องนั้น บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น 

กรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและกำาหนดนโยบายสนองตอบแผนงานที่บริษัทกำาหนด  โดยบริษัทประกอบธุรกิจ 

ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัทร่วมดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม

ทุนชำาระแล้ว 2,325.38 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์

*เดิมชื่อบริษัท นวนคร ดิสตริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำากัด (NDC)           

บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) (NNCL) 

ทุนชำาระแล้ว 2,048.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำากัด  (NIG)

ทุนชำาระแล้ว 6.30 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจด้านให้บริการการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำากัด*

ทุนชำาระแล้ว 180.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำากัด 

ทุนชำาระแล้ว 1,525 ล้านบาท

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน

30%

1.71 %

 15.08 %

10.787 %
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัท สามารถแยกตามลักษณะการดำาเนินงานได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลิตภัณฑ์/บริการ 2561 2560 2559
รายได้ % รายได้ % รายได้ %

รายได้จากการจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบสานพลาสติก 297.27 71.86 308.84 85.05 298.86 99.11
รายได้จากการจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 92.11 22.27 41.75 11.50 - -
รายได้เงินปันผล 19.67   4.75 9.10 2.51 - -
กำาไรจากการขายสินทรัพย์ เงินลงทุนและรายได้อื่น 4.64  1.12 3.44 0.94 2.69 0.89
รวมรายได้ 413.69 100.00 363.13 100.00 301.56 100.00

• รายไดจ้ากการจำาหนา่ยบรรจภุณัฑก์ระสอบสานพลาสตกิ ลดลงจากป ี2560 เปน็จำานวน 11.57 ลา้นบาท เนือ่งจากผลกระทบ 

ด้านฤดูกาลทางการเกษตรในช่วงต้นปี และประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำาให้บริษัทสูญเสียลูกค้า 

ในกลุ่มท่ีต้องมีการแข่งขันแบบประมูลราคาไปบางส่วน แต่ก็เป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อย โดยบริษัทยังคงรักษายอดขายอยู่ใน 

เกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

• รายได้จากการจำาหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน(Flexible Packaging) บริษัทมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเริ่มรับรู้ 

รายไดจ้ากการขายสนิค้ากลุม่บรรจภัุณฑช์นิดออ่น เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2560 ซึง่มแีนวโนม้ยอดขายและกำาลงัการผลติเพิม่สงูขึน้ 

ตามลำาดับ โดยมียอดขายในปี 2561 เป็นจำานวน 92.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำานวน 50.36 ล้านบาท แล้วยังคง 

มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป ตามกลยุทธ์ของบริษัท 

• จากการขยายธุรกิจของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ส่งผลให้รายได้จากการขายรวมในปี 2561 สูงข้ึนจากปี 2560 เป็นจำานวน  

38.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.06 

• ในป ี2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากเงนิปนัผลของบรษิทัรว่ม จำานวน 19.67 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากป ี2560 เปน็จำานวน 10.57 ลา้นบาท  

เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

 1. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1.1 ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

   บรษิทัดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ โดยผลติและจำาหนา่ยบรรจภุณัฑก์ระสอบพลาสตกิสาน (Woven Bag)  

ตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทมีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ข้าวสาร อาหารสัตว์ แป้ง ปุ๋ย น้ำาตาล  

เคมีภัณฑ์ น้ำาแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานที่มีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทาน 

ต่อการนำาไปใช้งาน รวมถึงความสวยงามในการพิมพ์ตราสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าที่นำาไปบรรจุอีกด้วย ท้ังนี้ 

บรษิทัไดม้กีารขยายตลาด โดยผลติและจำาหนา่ยบรรจภุณัฑช์นดิออ่นตัว(Flexible Packaging)ในป ี2560 เพือ่รองรบัความตอ้งการ 

ใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำาหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

   •	 กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่	(Flexo	Printing)
     เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Flexo คือ ใช้บล๊อกยางผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์ 

    แบบ 2 มติ ิทีเ่ห็นตามทอ้งตลาดทัว่ไปในตลาดระดบักลางและระดบัลา่ง ซึง่อาจจะมกีารเคลอืบหรือสวมถงุรองใน  

    (PE) เพื่อป้องกันความชื้นตามคุณลักษณะของสินค้าที่ลูกค้านำาไปบรรจุ
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   •	 กระสอบเคลือบกราเวียร์	(Gravure	Printing)
     เปน็การพมิพด์ว้ยเทคโนโลยแีบบ Gravure ลงบนแผน่ฟลิม์ แลว้นำามาเคลอืบลงบนกระสอบ ไดเ้ปน็งานพมิพ ์

    แบบ 3 มิติ ท่ีให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะสำาหรับกลุ่มลูกค้า 

    ที่ต้องการภาพลักษณ์ทางการตลาดในตลาดระดับบน หรือระดับ Premium

   •	 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	(Flexible	Packaging)
     เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติก และฟิล์มหลากหลายชนิด อาทิ BOPP, CPP, PET,อลูมิเนียมฟอยด์  

    พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure แล้วนำามาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและตัดรูปให้ได้ขนาดตามแบบที่ต้องการ  

    ซึ่งจะเน้นไปที่ความสวยงามและลักษณะการบรรจุที่มีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น ซองซีล 3 ด้าน  

    ซองก้นตั้ง เป็นต้น

   •	 ฉลากสินค้า	(Label)
     ป้ายฉลากทำาจากฟิล์ม ใช้สร้างความโดดเด่นให้กับตัวบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อสารข้อความและรายละเอียดถึง 

    ผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า คำาแนะนำาในการใช้งาน วันผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ  

    และเครือ่งหมายมาตรฐานตา่งๆ เปน็ตน้ โดยบรษัิทสามารถผลติเองได้บางประเภท แต่บางประเภท อาศัยวิธกีาร 

    ซื้อมาขายไปตามกำาไรที่เหมาะสม

  1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

   บริษัทดำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)  

ซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน  

โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่  

แบ่งพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เขตท่ีอยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร สำาหรับเขตพื้นที่ 

อตุสาหกรรมนวนคร ได้จดัสรรพืน้ที ่ทางด้านทศิเหนือของโครงการเดมิเพือ่พฒันาเปน็พืน้ทีส่ำาหรบัธรุกจิอตุสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10.787 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ 

ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. การตลาดและการแข่งขัน

  2.1 การดำาเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2561

   การดำาเนินงานด้านการตลาดและการขายในปี 2561 บริษัทได้มุ่งเน้นการเพ่ิมยอดขายสินค้าFlexible Packaging  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลงทนุในเครือ่งจกัรใหม ่โดยผลการดำาเนนิงานด้านการขายสนิคา้ (เฉพาะสนิคา้เกรด A) เมือ่เปรียบเทยีบ 

กับปีที่ผ่านมาแสดงได้ดังนี้

ประเภทสินค้า 2561 2560 2559
จำานวน

ร้อยละ
จำานวน

ร้อยละ
จำานวน

ร้อยละล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
กระสอบพลาสติก

กระสอบไม่พิมพ์ 23.82 6.16% 30.57 8.82% 21.40 7.49%

กระสอบพิมพ์ Flexo 148.82 38.48% 140.22 40.46% 165.41 57.92%

กระสอบเคลือบพิมพ์ Flexo 51.14 13.22% 55.62 16.05% 39.36 13.78%

กระสอบเคลือบพิมพ์ Gravure 46.01 11.90% 38.22 11.03% 20.52 7.19%

Outsourcing 24.86 6.43% 40.22 11.60% 38.89 13.62%

รวมกระสอบพลาสติก 294.65 76.18% 304.85 87.95% 285.58 100.00%

Flexible Packaging 92.11 23.82% 41.75 12.05% 0.00 0.00%

รวมทุกประเภท 386.77 100.00% 346.60 100.00% 285.58 100.00%

*รายงานขายตามประเภทสนิคา้	จะไม่รวมการขายสนิคา้เกรดบีหรอืของเสยี	จงึมตีวัเลขไม่เท่ากบัรายไดจ้ากการขายตามงบการเงนิ
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   ภาพรวมยอดการขายสินค้าในปี 2561เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นจำานวน 40.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโต 

ร้อยละ 11.59 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นจำานวน 101.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 35.43 ซ่ึงหากดูใน 

รายละเอียดจะพบวา่เปน็การเพิม่ขึน้จากการขายสนิค้า Flexible Packaging ท่ีบรษิทัไดเ้ริม่ขยายตลาดและลงทนุในเครือ่งจกัรใหม ่

ตั้งแต่กลางปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 บริษัทมียอดขาย Flexible Packaging จำานวน 92.11 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก 

ปี 2560 เป็นจำานวน 50.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 120.63 ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ และยังคงมีแนวโน้ม 

ที่จะเพิ่มยอดขายในบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562

   นอกจากน้ัน จะเห็นได้ว่าเมื่อบริษัทลงทุนในเครื่องจักรใหม่ ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์ได้เอง  

ส่งผลให้ยอดขายของสินค้ากระสอบเคลือบฟิล์มกราเวียร์มีทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2559 เช่นกัน

  2.2 ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

   กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร อาทิ ผู้ผลิตและบรรจุ 

ขา้วสารหรอืโรงสขีา้ว ผูผ้ลติอาหารสตัว์ ผูผ้ลติแปง้มนัสำาปะหลงัหรอืแปง้ขา้วโพด ผูผ้ลติปุย๋ ผูผ้ลติน้ำาตาล และโรงน้ำาแขง็ เปน็ตน้  

ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น จะมีฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้บริโภคและตามฤดูกาลเก็บเก่ียวของ 

พืชผลนั้นๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำาตาลที่จะมีการเปิดหีบในช่วงเดือนตุลาคม และปิดหีบในช่วงเดือนเมษายน อุตสาหกรรมปุ๋ยที่จะ 

มีความต้องการใช้มากในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หรือในกลุ่มโรงน้ำาแข็งที่จะมีปริมาณการใช้งานสูงในช่วงเทศกาลต่างๆ 

   การกำาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจึงจะต้องพิจารณาถึงฤดูกาลและปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

ของกลุ่มลูกค้านั้นด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ผลิตแป้งมันสำาปะหลังหรือ 

แป้งข้าวโพด และอุตสาหกรรมข้าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเป็นฤดูกาลน้อย มียอดการสั่งซื้อที่สม่ำาเสมอตลอดทั้งปี 

   บริษัท ยังมุ่งเน้นในส่วนของลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผู้ใช้กระสอบ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้อุปโภคและบริโภค ซึ่งมีความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่างกันไป  

โดยบริษทัมุ่งหวงัจะทำาการตลาดเพือ่สรา้งพืน้ฐานสำาหรบักลุม่บรรจุภณัฑช์นดิออ่นตวั (Flexible Packaging) และ บรรจภุณัฑอ์ืน่ๆ  

ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อขยายตลาดวงกว้างออกไปในอนาคต

   จากลกัษณะลกูคา้ของบรษิทัทีเ่ปน็โรงงานอตุสาหกรรม และลักษณะสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายเรือ่งสว่นประกอบตา่งๆ  

ซึง่ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย (Customize Products) บรษิทัจงึใชพ้นกังานขายเปน็ชอ่งทางการจดัจำาหนา่ยหลกั  

เพ่ือให้เกิดการสื่อสาร 2 ทางระหว่างลูกค้าและพนักงาน ในการอธิบายสินค้าและรับฟังความต้องการของลูกค้ามาทำาการผลิต 

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีการแบ่งทีมขายตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงานขายมีความชำานาญ 

เฉพาะด้านในผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพื้นที่ที่ตนเองดูแลอยู่ได้ โดยจะมุ่งเน้นการบริการ   

เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ และเป็น 

ทีป่รกึษาทางดา้นบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิใหแ้กล่กูคา้ ทัง้นีเ้พือ่อำานวยความสะดวกและลดชอ่งทางการตดิต่อซึง่อาจเกดิการเสยีเวลา 

กบัธรุกจิของลกูค้าได ้บรษิทัจะดำาเนนิการใหบ้รกิารแบบ One Stop Service กลา่วคอืพนักงานผูข้ายจะสามารถอำานวยความสะดวก 

ให้แก่ลูกค้าได้ในทุกด้านที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

   ด้านการกระจายสินค้านั้น บริษัทมีรถขนส่งของบริษัท ซึ่งมีความสามารถส่งสินค้าได้สูงสุดถึง 20 ตันต่อวัน และมี 

การใช้บริการ Outside source จากบริษัทขนส่งภายนอกบ้าง ในกรณีท่ีออกนอกเส้นทางประจำา โดยในการจัดส่งแต่ละครั้ง 

ทางบริษัทจะคำานึงถึงความเหมาะสมกับต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นเสมอ

  2.3 การแข่งขันของธุรกิจผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

   การขยายตวัของอตุสาหกรรมกระสอบพลาสตกิในปจัจบุนัขึน้อยูก่บัความตอ้งการใชก้ระสอบพลาสตกิแทนกระสอบปอ 

เพือ่บรรจขุ้าวสาร นอกจากนัน้กย็งัมกีารใชก้ระสอบพลาสตกิเป็นบรรจภุณัฑส์ำาหรบัปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร  

เป็นต้น อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการ 

ตั้งและขยายโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกภายในประเทศได้โดยเสรี

   การผลิตเพื่อขายในประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมข้าวสาร อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมเคมี  

และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมถึงความต้องการใช้กระสอบพลาสติกบรรจุข้าวสารส่งออกซ่ึงใช้แทนกระสอบปอทำาให้ปริมาณ 

การผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคาดว่ามีปริมาณการผลิตกว่าแสนตันต่อปีในปัจจุบัน

   ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่และขนาดกลาง แบ่งได้เป็นสามกลุ่มคือ

   1. กลุ่มผู้ผลิตกระสอบพลาสติกเพ่ือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทั้ง ปุ๋ยเคมีและพืชผลเกษตร เช่น  

    บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำากัด บริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำากัด เป็นต้น
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   2. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เองบางส่วน แต่มีกำาลังการผลิตเหลือ จึงออกจำาหน่ายบางส่วนด้วย เช่น บริษัท แหลมทอง 
    อุตสาหกรรม จำากัด บริษัท ซีพี สหอุตสาหกรรม จำากัด เป็นต้น
   3. กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำาหน่ายทั้งหมด เช่น บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  
    บรษิทัอตุสาหกรรมผา้เคลอืบพลาสตกิไทย จำากดั (มหาชน) บรษิทันธิกิรอตุสาหกรรม จำากดั บรษิทัอตุสาหกรรม 
    อำานวยไชย จำากัด บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำากัด เป็นต้น

   ตลาดบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกนั้น มีลักษณะตลาดเป็นแบบ Perfectly competitive market หรือผู้ขายมากราย  
คือไม่มีผู้นำาตลาดอย่างชัดเจนรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สินค้ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยทำาให้ระดับราคาสินค้าของ 
ผู้ผลิตในตลาดจะไม่ค่อยแตกต่างกันนัก หรือกล่าวได้ว่าผู้ผลิตมีอำานาจในการกำาหนดราคาค่อนข้างต่ำา ขึ้นอยู่กับคุณภาพและ 
บริการท่ีแตกต่างกันออกไปตามกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท อีกทั้งลูกค้าไม่มีต้นทุนในการเปล่ียนผู้ผลิต (Switching cost ต่ำา)  
การแข่งขันในตลาดจึงค่อนข้างรุนแรง โดยสำาหรับบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) จัดอยู่ใน 
กลุ่มผู้ผลิตเพื่อจำาหน่ายทั้งหมด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 2-3 %
   อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องลูกฟูก  
เป็นต้น ในกรณีนี้ อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีเนื่องจากกระสอบพลาสติกมีคุณสมบัติ 
ที่หลากหลายในทั้งด้านขนาด ความทนทาน ราคา และรูปแบบสีสันต่างๆ ทำาให้ใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้ดี
   จากการท่ีเม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบหลักมีสัดส่วนท่ีสูงมาก ทำาให้สภาวะของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและราคา 
เม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก  
โดยท่ีเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ข้ันปลายของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดอัตราภาษีนำาเข้าภายใต้กรอบการค้าเสรี 
อาเซียน หรือ อาฟตาในช่วงปี 2538-2539 ราคาเม็ดพลาสติกจึงได้เร่ิมลดต่ำาลงมาบ้าง แต่ก็ยังคงสูงกว่าบางประเทศในแถบเดียวกัน  
นอกจากนั้นต้นทุนที่มีนัยสำาคัญอีกประการคือ ค่าแรงงาน เพราะการผลิตกระสอบพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก  
ต้ังแต่แรงงานควบคุมเคร่ืองจักรทุกข้ันตอน ไปจนถึงแรงงานทอและเย็บ ดังน้ันเม่ือต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยเร่ิมปรับสูงข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ทำาให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตไทยไปต่างประเทศ เช่น ย้ายไปผลิตในประเทศจีนหรือเวียดนาม  
ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำากว่า หรืออาจส่งผลกระทบจากการนำาเข้าสินค้าสำาเร็จรูปที่ราคาถูกกว่าการผลิตในประเทศ
   ในปัจจุบันภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มเติบโตช้าลง โดยมีอัตราการเติบโตในภาพรวม 
อยู่ที่ 3% แต่เมื่อดูที่สัดส่วนของประเภทบบรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่า อัตราท่ีลดลงนั้นมาจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกคงรูป หรือ Rigid plastic packaging ที่ลดลง ซ่ึงปริมาณดังกล่าวถูกแทนท่ีด้วย บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อนตัว  
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25บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

   การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ทำาให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging)  

มีความต้องการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญได้แก่ 1) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 

ต่อหัว ทำาให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำาหรับอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ิมขึ้น 2) การขยายตัวของ 

ครัวเรือนขนาดเล็ก เน่ืองจากจำานวนคนโสด และคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีจำานวนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบ 

เฉพาะหน่วย (individual packaging) มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการบริโภค 

สินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง และ 3) การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึงกระแส 

ความใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำาให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รักษาความสดใหม่ สามารถ 

ยืดอายุสินค้าให้นานที่สุด และรักษาระดับความร้อนและความเย็นของอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยไม่มีสารปนเปื้อนออกมาจาก

พลาสติก

   จากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านดังกล่าว ทำาให้ความต้องการใช้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging)  

ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบชั้นฟิล์มหลายชั้น (multilayer film) ซึ่งมีประโยชน์ 

ในด้านการทนความรอ้นและความดนัสงู ท้ังยงัสามารถพมิพฉ์ลากลงบนบรรจภุณัฑ์ได ้มคีวามแขง็แรง ความสะดวกในการหอ่หุม้ 

สินค้า สามารถขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์หน่วยเล็กๆ ได้ง่ายต่อการใช้งาน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตั้งได้ (stand - up pouches)  

ถุงซิป (re - closable packs)

   ดงันัน้ผูผ้ลติบรรจภุณัฑจ์งึจะตอ้งปรบัตวัให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซึง่ทิศทางของบรษัิทเอง ไดม้กีาร 

ปรับรูปแบบกลยุทธ์มามุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวในปี 2560 เพ่ือตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป  

และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย

   บรษิทัพจิารณาลงทนุขยายสายการผลติใหม่ในสว่นบรรจภุณัฑแ์บบออ่นตัว (Flexible Packaging) เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึ 

โอกาสและข้อได้เปรียบท่ีเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น พ้ืนฐานของลูกค้าเดิมซ่ึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของบริษัท นับเป็นจุดเด่นที่สำาคัญ 

ของบริษัท โดยจะทำาให้มีฐานลูกค้ารองรับในช่วงแรกของการเปิดตลาด ซ่ึงทำาให้บริษัท สามารถวางแผนการบริการลูกค้าด้าน 

บรรจุภัณฑ์ได้แบบครบวงจร รวมถึงการมีทำาเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การกระจายสินค้า โดยโรงงานผลิตนั้นตั้งอยู่ในศูนย์กลาง 

การกระจายสินค้าสู่ภาคอีสานและส่วนภาคกลางตอนบน ซ่ึงติดกับถนนมิตรภาพ ทำาให้เป็นข้อได้เปรียบเรื่องการจัดส่งและ 

กระจายสนิคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ อกีทัง้สามารถใชท้รพัยากรเดมิทีม่ ีและไมจ่ำาเปน็ตอ้งลงทนุสงูเนือ่งจากเปน็บรรจภุณัฑท์ีม่ลีกัษณะ 

การผลิตใกล้เคียงกับกระสอบพลาสติก สามารถใช้ทีมงานผลิต บริหารและขาย ท่ีมีอยู่เดิมท้ังหมด รวมถึงพ้ืนที่อาคารเดิม 

ของบริษัทซ่ึงพร้อมรองรับระบบมาตรฐานต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, GMP (Good Manufacturing  

Practice), HACCP

   นอกจากนัน้ บริษทัยงัมุง่เนน้ในการนำานวตักรรมใหม่ๆมาพัฒนาสินค้าและบรกิาร ให้ตอบสนองกบัความเปล่ียนแปลง 

ของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงนำามาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ 

ทวคีวามรนุแรงเพ่ิมขึน้ ควบคู่ไปกับการศึกษาบรรจภุณัฑท์ดแทน เช่น ไบโอ-พลาสตกิ ท่ีจะเริม่มีบทบาทมากข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้

 3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

  วัตถุดิบ

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

เม็ด Calcium ในสดัสว่นทีเ่หมาะสม โดยใชวั้ตถุดบิในประเทศจากผูผ้ลติเม็ดพลาสตกิในประเทศ จำานวน 2 ราย คอื IRPC และ HMC  

ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะทำาการจองเม็ดพลาสติกล่วงหน้า 1 เดือนในปริมาณ 60% ของความต้องการใช้ของเดือนนั้นๆ กับผู้ผลิต   

และอีก 40% จะทำาการสั่งซื้อตามรอบการสั่งซื้อกับตัวแทนจำาหน่ายอ่ืนๆ เพื่อควบคุมความผันผวนของราคา และป้องกัน 

การขาดแคลนวัตถุดิบ

  กระบวนการผลิต

   กลุ่มสินค้ากระสอบสานพลาสติก
   • Extrude (ฉีดเส้นเทป) : นำาเม็ด PP และ เม็ด Calcium มาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่นบางๆ แล้วจึงตัดย่อย ( Slit ) 

    ออกเปน็เสน้เทป ตามความหนาและขนาดความกวา้งทีต่อ้งการ กรอเขา้แกนหลอดเพือ่รอการนำาไปเขา้เครือ่งทอ  

    กำาลังการผลิตรวม 300 ตันต่อเดือน

   • Weaving (การทอ) : นำาหลอดเส้นเทปท่ีได้จากเครื่อง Extruder มาเข้าเครื่องทอ สานข้ึนเป็นผืนผ้ากระสอบ 

    ตามหน้ากว้างท่ีต้องการ ซึ่งสามารถทอได้ทั้งลักษณะทรงกระบอก(ทอกลม) และทอเป็นแผ่น ปัจจุบันบริษัท 

    มีเครื่องทอรวมจำานวน 56 เครื่อง กำาลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน
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   • Laminate (การเคลือบ) : นำาม้วนผืนผ้าไปเคลือบพลาสติกทั้ง 2 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ 

    ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าจะทำาเคลือบหรือไม่ก็ได้ โดยสามารถผลิตได้ท้ังแบบเคลือบเป็นมันวาว  

    และเคลือบด้าน ในกรณีที่เป็นสินค้ากราเวียร์จะนำาฟิล์มท่ีมีการพิมพ์ลวดลายโลโก้แล้ว มาทำาการเคลือบติดกับ 

    กระสอบ ในขั้นตอนนี้เลย ปัจจุบันมีเครื่องเคลือบจำานวน 2 เครื่อง กำาลังการผลิตรวมประมาณ 150 ตันต่อเดือน

   • Printing (งานพิมพ์) : ใช้บล็อกยางที่แกะลวดลาย โลโก้ ติดบนลูกกลิ้งผ่านสีแล้วพิมพ์กดลงบนผืนผ้ากระสอบ  

    ซึ่งเรียกวิธีการพิมพ์เช่นน้ีว่าการพิมพ์ Flexo ซ่ึงจะได้งานพิมพ์ท่ีมีความละเอียดต่ำากว่าการพิมพ์แบบกราเวียร์  

    ปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์ 12 สี จำานวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก 5 สีแบบป้อนใบ จำานวน 3 เครื่อง และ 

    เครื่องพิมพ์ 6 สี จำานวน 1 เครื่องกำาลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันต่อเดือน

   • Cutting & Sewing (งานตดัและงานเยบ็) : นำามว้นผา้กระสอบมาตดัตามความยาวทีล่กูคา้ตอ้งการ และเยบ็กน้ถุง  

    โดยในขั้นตอนนี้อาจจะมีการบิดหรือจับจีบข้างกระสอบด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะท่ีลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัท 

    ได้นำาเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในส่วนของการตัดเย็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีกำาลังการผลิต  

    350 ตันต่อเดือน

   กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

   • หลังจากได้รับคำาสั่งซื้อแล้ว บริษัทจะทำาการส่ังซ้ือวัตถุดิบตามชนิดที่ตรงตามคำาส่ังซ้ือ ซ่ึงจะสามารถแบ่งเป็น 

    ฟิล์มชั้นพิมพ์ อาทิ OPP / PET / PA (ONY) และฟิล์มชั้น เคลือบรอง อาทิ MPET / CPP / LLDPE / ALU เป็นต้น  

    ซึ่งแต่ละชนิดฟิล์มจะมีความหนาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของการบรรจุและชนิดบรรจุภัณฑ์ อีกท้ัง 

    จะทำาการสั่งซื้อสีพิมพ์และสารละลายตามชนิดและหมายเลขกำากับสี

   • หลงัจากได้วัตถุดบิพรอ้มแลว้ ฟิลม์ชัน้พมิพจ์ะถกูเขา้สูเ่ครือ่งพมิพ ์Roto Gravure เพือ่พมิพล์วดลายตามทีล่กูคา้ 

    ได้อนุมัติรับรองไว้แล้ว ด้วยการนำาฟิล์มหมุนผ่านลูกกลิ้งแม่พิมพ์ที่หมุนผ่านถาดสีแล้วกดด้วยลูกยางรองพิมพ์

   • หลังจากการพิมพ์แล้ว สินค้าที่ลูกค้าต้องการเป็นม้วนฟิล์มจะผ่านการตัด Slit และเข้าม้วนรอการหีบห่อจัดส่ง 

    หรือนำาไปเคลือบกับกระสอบ แต่ถ้าลูกค้าต้องการต้องการสินค้าที่ต้องทำาการชั้นรองหรือขึ้นรูปจะถูกนำาไป 

    เข้ากระบวนการ Dry Laminate

   • ฟิล์มชัน้พมิพท์ีล่กูค้าตอ้งการเคลอืบกบัฟิลม์ชัน้รองหรือขึน้รปู จะถกูนำาผา่นกระบวนการเคลอืบ (Dry Laminate)  

    โดยการเคลือบติดระหว่างชั้นฟิล์มด้วยกาวตามแต่ละชนิดของวัตถุดิบ และผ่านความร้อนเพื่อให้ยึดติด

   • ฟิล์มหลังจากผ่านกระบวนการเคลือบแล้วจะถูกนำาไปพักไว้ในห้องอบฟิล์มที่อุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส  

    ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดฟิล์ม แล้วจึงมาเคลือบต่อในชั้นถัดไป และนำามาพักไว้อีกครั้ง

   • เมื่อทำาการอบฟิล์มในขั้นที่ 5 แล้ว จะถูกนำามาตัดขอบงานหรือแบ่งช้ินงานตามจำานวนท่ีถูกออกแบบไว้  

    ด้วยเครื่องตัด Slit

   • เมื่อฟิล์มถูกตัดแล้วจะถูกนำาไปเข้าสู่ระบบการขึ้นรูปตามชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อมา

   • หลังจากท่ีสินค้าขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะถูกนำามาบรรจุลงกล่องตามจำานวนท่ีกำาหนดส่งเข้าคลังสินค้าส่งถึงลูกค้า 

    ตามกำาหนดวันเวลาต่อไป

 4. โครงการลงทุนในอนาคต

  จากการเพ่ิมทุนในปี 2561 บริษัทได้มีการลงทุนเพ่ิมเคร่ืองจักรสำาหรับผลิต Flexible Packaging ไปแล้วบางส่วน เพ่ือรองรับ 

ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นขยายตลาดและการขายให้เต็มกำาลังการผลิตท่ีมี ณ ปัจจุบันก่อน  

ส่วนการลงทุนเคร่ืองจักรเพิ่มเติมในอนาคตนั้น จะพิจารณาจากทิศทางของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค และนวัตกรรมใหม่ๆ  

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการใช้ให้มากที่สุด
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

 1. ราคาวัตถุดิบ

 เม็ดพลาสตกิเปน็วตัถุดบิหลกัของกระบวนการผลติ โดยสว่นใหญร่าคาจะแปรผนัตามราคาน้ำามันตลาดโลกรวมท้ังขึน้อยู่กบั 

อุปสงค์และอุปทานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการกำาหนดแนวทาง 

การบริหารจัดการให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบท่ีใช้สำาหรับการผลิต โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลง 

และวิเคราะห์แนวโน้มราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับคำาส่ังซื้อของลูกค้า  

เพื่อให้ได้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้มีราคาที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด

 2. คู่แข่งขัน

 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีคู่แข่งขันมากราย และเป็นอุตสาหกรรมที่คู่แข่งขันสามารถเข้าถึงได้ไม่ยาก   

บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีลกูคา้ทีม่อียูไ่ด ้ซึง่บรษิทัไดม้นีโยบายในการสรา้งความเชือ่มัน่ในผลติภณัฑ ์โดยสนิคา้ของบรษิทั 

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ตามข้อกำาหนดของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ISO9001, GMP, HACCP เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยง 

ที่จะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก แต่กลับสามารถทำายอดขายเพิ่มขึ้นได้ตามลำาดับ

 3. พฤติกรรมของผู้บริโภค

 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บรรจุภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุเล็กลง ความต้องการที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ภายในได้นานขึ้น  

ความสวยงามและทันสมัยของบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภค หรือการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว 

แล้วทิ้ง ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องปรับตัวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งบริษัท 

ได้มีการปรับตัวโดยขยายการผลิตและการตลาดในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หรือ Flexible Packaging ที่สามารถตอบโจทย์ 

ทัง้ในดา้นความต้องใช้งานบรรจภุณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็ลง มีคณุสมบัติในการเกบ็รกัษาไดย้าวนานกวา่บรรจภุณัฑช์นดิอ่ืน และมกีารใช ้

พลาสติกในปริมาณท่ีน้อยเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทข้ึนรูปหรือ Rigid plastic packaging นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้น 

ในการศกึษานวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์ให้ใช้ปรมิาณพลาสตกิลดลงแตมี่ความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน (Reduce) สามารถนำาไป 

เข้ากระบวน Recycle ได้ รวมถึงศึกษาการใช้ Bio Plastic ที่อาจจะนำามาทดแทนในอนาคตได้

ปัจจัยภายใน

 1. กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตที่ล่าช้า เครื่องจักรหยุดบ่อย เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ 

ลูกค้าได้ตามกำาหนด และมีต้นทุนสูง บริษัทได้บริหารจัดการโดยมีนโยบายในการเพ่ิมเครื่องจักรท่ีจะมาช่วยในบางขั้นตอน 

ของกระบวนการผลิตแทนการใช้แรงงานคน เพ่ือให้การผลิตใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากข้ึน และกำาหนดมาตรการในการตรวจสอบ 

เคร่ืองจักรต่างๆ และทำาแผนซอ่มบำารงุตามวาระเพือ่ใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่ร้อมจะใช้งานไดต้ลอดเวลา อกีทัง้ยงัมนีโยบายในการจัดหา 

Outsource สำารองเพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องจักรหลักชำารุดหรือมีปัญหาการใช้งาน

 2. ความสามารถของบุคลากร 

 เนือ่งจากบรษิทัไดป้รบัเปลีย่นการใชเ้ครือ่งจกัรเพือ่ทดแทนแรงงานคน ทำาใหม้คีวามจำาเปน็ทีต่อ้งพฒันาทกัษะของพนกังาน   

และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรที่มีการพัฒนาตามเทคโนโลยีของยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำาให้ 

ลดความเส่ียงเร่ืองของสินค้าไม่ได้คุณภาพลงได้ บริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญกับแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จำานวนทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำานวน 2,808,135,754 บาท ทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 2,325,376,587 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

จำานวน 2,325,376,587 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
 1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จำากัด 519,375,200  22.33 %
  1.1 บริษัท วาวาแพค จำากัด 460,000,000  19.78 %
  1.2 นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200  1.39 %
  1.3 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000  1.16 %
 2. ครอบครัวกาญจนจารี 307,160,200  13.21 %
  2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจารี 187,260,200  8.05 %
  2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000  2.79 %
  2.3 นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 55,000,000  2.36 %
 3. กระทรวงการคลัง 295,847,860  12.72 %
 4. นายณัฐพล  จุฬางกูร 180,865,900  7.78 %
 5. นายบพิธ ภัทรรังรอง 114,514,800  4.92 %
 6. นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 85,399,400  3.67 %
 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 50,345,599  2.16 %
 8. นางสาววสิตา รอดทวีศรี 49,900,000  2.14 %
 9. นายชนนพล ชนุหะชา 47,806,800  2.05 %
 10. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ์ 23,833,333  1.02 %

การออกหลักทรัพย์อื่น

 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2559 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จาก 2,104,748,411 บาท เป็น 1,918,746,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่มิได้ออกจำาหน่าย  

โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 และได้มีการอนุมัติเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัทจาก 1,918,746,98 บาท เป็น 3,397,024,487 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่จำานวน 1,478,277,501 หุ้น  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

 1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจำานวน 965,518,334 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แกผู่ถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทั  

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

  หุ้นละ 0.45 บาท

 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ 

  แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3)

 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

  ของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสนอขายหุ้นในราคาต่ำากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดที่จะเกิดขึ้น 

  ในอนาคต

 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2559 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 482,759,167 หุ้น  

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (NEP-W3) จำานวน 482,759,167 หน่วย  

เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำาการจองซื้อและชำาระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ 

ที่ออกใหม่ต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 อัตราการใช้สิทธิ       : ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

 ราคาใช้สิทธิ        : 0.55 บาทต่อหุ้น

 อายุ          : 3 ปี

 ระยะเวลาการใช้สิทธิ      : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ทั้งนี้วันใช้สิทธิ 

             ครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 15 กันยายน 2562

 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม  

(Right Offering) จำานวน 208,409,779 หน่วย เหลือจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิจำานวน 274,349,388 หน่วย บริษัทได้นำา 

ใบสำาคญัแสดงสทิธทิีม่ผีูใ้ชส้ทิธจิองซือ้แลว้จำานวน 208,409,779 หนว่ย เข้าจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว (NEP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยเร่ิมทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ส่วนใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีไม่มีผู้จองซื้อ 

จำานวน 274,349,388 หน่วย บริษัทดำาเนินการยกเลิกใบสำาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำานวน

 รายละเอียดของการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ของบริษัท ในวันกำาหนดการใช้สิทธิ  

จำานวน 9 ครั้ง มีดังนี้

 1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 2. ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2560 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 3. ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 4. ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2560 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 5. ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 6. ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2561 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 7. ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 8. ครั้งที่ 8 วันที่ 14 กันยายน 2561 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 9. ครั้งที่ 9 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 จำานวน 0 ราย จำานวนใช้สิทธิ 0 หน่วย

 จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ NEP-W3 ที่ใช้สิทธิทั้งสิ้น   0 หน่วย

 จำานวนใบแสดงที่สิทธิเหลืออยู่ (ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) จำานวน  208,409,779 หน่วย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกำาไรสทุธหิลังหกัภาษีเงนิไดน้ติบุิคคล และเงนิสำารองตามกฎหมาย  

แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการลงทุนของบริษัท และความจำาเป็นอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย
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โครงสร้างการจัดการและผังการบริหารองค์กร

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีสำานักกรรมการ 
ผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย

หัวหน้าฝ่ายผลิต 
กระสอบหัวหน้าฝ่ายการเงิน หัวหน้าแผนกออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายผลิต 
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนหัวหน้าแผนกจัดซื้อ

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
คุณภาพ

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
และพัสดุ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายโรงงาน

โครงสร้�งก�รจัดก�ร
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1. คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

 - กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจำานวน 9 ท่าน โดยในจำานวนน้ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 4 ท่าน

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 1 ท่าน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นครั้งแรก
 1. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ 19 กรกฎาคม 2550
 2. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 19 กุมภาพันธ์ 2556

 3. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
กรรมการ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 30 มกราคม 2535

 4. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ 
ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 8 กรกฎาคม 2559

 5. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 9 พฤศจิกายน 2560
 6. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 26 เมษายน 2561

 7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 8 กรกฎาคม 2559
 8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 13 ธันวาคม 2561
 9. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการ 26 เมษายน 2561
 10. นายสธน เสมอภาค กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 15 มกราคม 2562

หมายเหตุ		-	 พลตำารวจเอก	สมชาย	วาณชิเสน	ีรองประธานกรรมการ	ดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการ	แทน	พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา	โดยมีผล 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2561	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2561

	 	 	-	 นายนพิฐิ	อรณุวงษ์	ณ	อยธุยา	ไดร้บัแตง่ตัง้ให้ดำารงตำาแหนง่	รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี	17	กนัยายน	2561	 

	 	 	 ในระหว่างสรรหาบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่เข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ	และ	ได้พน้จากตำาแหนง่รกัษาการกรรมการ 

	 	 	 ผูจ้ดัการ	โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี	15	มกราคม	2562	เนือ่งจากไดม้เีสรจ็สิน้กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการใหม่แลว้

	 	 	-		พลโท	จริภทัร	มาลยั	เข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการ	แทน	พลเอก	นฤนาท	กมัปนาทแสนยากร	โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี	26	เมษายน	2561	 

	 	 	 เป็นต้นไป	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2561

	 	 	-	 นายไพโรจน	์สญัญะเดชากลุ	เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	แทน	พลเอก	เสงีย่ม	สวางควฒัน	์โดยมผีลตัง้แตวั่นท่ี	 

	 	 	 13	ธันวาคม	2561

	 	 	-	 นางสาวอรยาพร	กาญจนจาร	ีเข้าดำารงตำาแหนง่กรรมการ	โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี	26	เมษายน	2561	ตามมตท่ีิประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น	 

	 	 	 ประจำาปี	2561

	 	 	-	 รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“การกำากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”
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รายชื่อคณะกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นครั้งแรก
1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ตุลาคม 2544
2. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการ/กรรมการอิสระ 10 พฤศจิกายน 2548

3. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์

 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 24 ธันวาคม 2547
4. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ 24 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ	-	 พลเอก	อัครเดช	ศศิประภา	ประธานกรรมการ	ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2561

	 	 -	 พลเอก	นฤนาท	กัมปนาทแสนยากร	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	8	กุมภาพันธ์	2561

	 	 -	 พลเอก	เสงี่ยม	สวางควัฒน์	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 

	 	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	10	ธันวาคม	2561

	 	 -	 นายวีร์	วรศักด์โยธิน	ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	14	มกราคม	2562		

	 	 -	 รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“การกำากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการบริษัท”

 • กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  

ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล และนายสธน เสมอภาค กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

 • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. ดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำาคัญ  

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. ดูแลให้การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน กำาหนดกลยุทธ์  

นโยบายการดำาเนนิงาน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำาคญัให้เหมาะสมตอ่การบรรลวุตัถุประสงค์และเปา้หมาย และกำากับควบคมุดูแล 

ให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด 

ให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  3. ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามผลการดำาเนินงานโดยกำาหนดให้มีการรายงาน 

ผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ คำานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท

  4. ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

อย่างเปน็ธรรมและโปร่งใส กำากบัดแูลใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการข้อรอ้งเรยีนของผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส 

หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหา 

กับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง

  5. กำากบัดแูลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บรหิารระดบัสูงมกีระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจนโดยการกำาหนด 

ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เสนอแต่งตั้งและพิจารณาการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท

  6. เข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ 

ความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนตดิตามดแูลใหก้รรมการผูจ้ดัการและฝา่ยจดัการปฏบิตั ิ

หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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  7. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ และมีความสนใจ 

ในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

  8. อทุศิเวลาโดยไมแ่สวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูห้นึง่ผูใ้ด และไม่ดำาเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นการขัดแย้งหรอืแขง่ขนั 

กบัผลประโยชนข์องบรษิทั รวมถึงตดิตามดแูลและจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกดิขึน้ระหวา่งบริษัทกับผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

กลุ่มต่างๆ

  9. ดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีจ่ะทำาใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์รวมถงึมนีโยบายและ 

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและสื่อสารให้เกิดการปฏิบัติจริง

  10. คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

  11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

  12. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

  13. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท 

ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ดูแลให้การดำาเนินการ 

ในวันประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ไปดว้ยความเรยีบร้อย โปรง่ใส และมกีารเปดิเผยมตท่ีิประชมุ รวมถงึจดัทำารายงานการประชุมอย่างถกูตอ้ง  

ครบถ้วน

  14. คณะกรรมการอาจมอบอำานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน 

กรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใต้การควบคมุและกำากบัดแูลของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอำานาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วมอีำานาจตามที ่

คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

   ทั้งนี้ การมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ 

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะทำาขึน้ 

กับบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

  15. เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับประมวล

  16. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาขององค์กร ที่สร้างคุณค่าต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยการ 

กำากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือสร้างความไว้วางใจ (Trust) ท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพร้อมจะ 

ยอมรับและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

  17. ตระหนักถึงบทบาทของคณะกรรมการในฐานะผูก้ำากบัดแูล ในการสง่เสรมิ สนบัสนนุ ผลกัดนั ให้เกดิวฒันธรรมองค์กร 

ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ

 • อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัเิร่ืองตา่งๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกำาหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคบัของบรษิทั  

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ซึง่รวมถงึการกำาหนดและทบทวนวสัิยทัศน ์พันธกจิ กลยุทธ์ในการดำาเนนิงาน  

แผนหลกัในการดำาเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเสีย่ง แผนงบประมาณ และแผนการดำาเนนิธรุกจิประจำาป ีการตดิตามและ 

ประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุนโครงการสำาคัญ นโยบายจ่ายเงินปันผล ประเมิน 

ผลการปฏบิตังิาน แต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกระหวา่งปี แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั กำาหนดรายชือ่ 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท รายการระหว่างกันท่ีสำาคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการ 

เข้าร่วมทุน

  นอกจากนี ้การดำาเนนิการของคณะกรรมการบรษิทัทีต่อ้งไดร้บัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นดำาเนนิการในเรือ่งตา่งๆ  

มีดังต่อไปนี้

  - การเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสำาคัญของบริษัท ตามท่ีกฎหมายและ 

   คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

  - การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมาย 

   ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน 

  - การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณฆ์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
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  - การเพิ่ม/ลดทุนจดทะเบียน

  - การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน

  - การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น

  - การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำาปี

  - กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

  1. เป็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษัท ในการกำากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและ 

   คณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำาหนดไว้

  2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

  3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัท จำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

  1. พลเอก วรพันธ์  วรศักดิ์โยธิน  ด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  2. นายสุทธิพร  จันทวานิช    ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด

  3. นายวีระชาติ  โลห์ศิริ     ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต

  4. นางทิฆัมพร  ชัยเอี่ยม    ด้านการบริหารระบบบัญชีและการเงิน

  5. นายหัฏฐจิต  หนุนภักดี    ด้านอื่นๆ

หมายเหตุ	-	 วาระการดำารงตำาแหนง่	1	ปี	ท้ังนี	้เม่ือครบวาระการดำารงตำาแหนง่แลว้	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะพจิารณา 

	 	 	 คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

	 	 -	 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	20,000	บาท/คน/เดือน

 • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

  1. ให้คำาปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ ฝ่ายจัดการ

  2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงานและการจัดกิจกรรมของบริษัท

  3. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ หรือฝ่ายจัดการ ตามวาระโอกาส

  4. ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามวาระโอกาส

  5. แนะนำาและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีงามของบริษัทต่อสาธารณะ

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย

  1. ที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาระบบ 

   การบริหารงานให้สอดคล้องกับระบบงานมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, GMP, HACCP ฯลฯ  

   การบรหิารทรพัยากรมนุษยส์มยัใหม ่เพือ่ให้พนักงานสามารถทำางานไดต้ามเป้าหมายทีอ่งคก์รตอ้งการ มกีระบวนการ 

   คัดเลือกคนดีและคนเก่ง โดยมีผลตอบแทนและแรงจูงใจในการทำางาน  การพัฒนาความสามารถของพนักงานและ 

   การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน ตลอดจนให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาระบบงานที่มีอยู่ให้มี 

   ประสทิธิภาพยิง่ขึน้ การวิเคราะหอ์งค์กร การจดัทำาแผนกลยุทธด์า้นบคุลากร การประยกุตแ์ละสรา้งระบบประเมนิผล 

   การปฏิบัติงาน การบริหารคนเพ่ือผลงาน การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล แผนความก้าวหน้าและทดแทนตำาแหน่งงาน  

   และปัญหาการจัดการทรัพยากรบุคคลและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. ที่ปรึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาด มีหน้าท่ีให้คำาปรึกษาแนะนำาในการจัดทำาแผนธุรกิจ แผนตลาด  

   การประเมินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและเพิ่มขีดความสามารถด้าน 

   การแขง่ขนั การจดัทำาแผนการตลาดเชงิกลยุทธ ์และการจดัแผนกลยุทธธุ์รกิจ ตลอดจนใหค้ำาปรกึษาแนะนำาเก่ียวกบั  

   การจัดทำาแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการขยายตลาดและการสื่อสารกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าและ 

   ภาพลักษณ์องค์กร และปัญหาทั่วไปด้านการตลาด
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  3. ที่ปรึกษาด้านบริหารระบบบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

   ระบบบญัชแีละการเงินใหไ้ด้มาตรฐานเพ่ือการบรหิารจดัการระบบ การจดัทำาตน้ทนุการผลติ การบรหิารสภาพคลอ่ง  

   การจดัการคลงัสนิค้า การวางแผนภาษ ีการควบคมุภายใน ตลอดจนใหค้ำาปรึกษาแนะนำา ใหข้อ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการ  

   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหาร รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาทั่วไป 

   ด้านบัญชี การเงิน หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

  4. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและปรับปรุงการผลิต มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาแนะนำาในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

   การผลิต ตั้งแต่ฐานข้อมูลการผลิต กระบวนการผลิต เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 

   ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวกับ การกำาหนดนโยบายการผลิตท่ีสอดคล้องกับทิศทาง 

   และกลยุทธ์ของกิจการ การเพ่ิมผลผลิต การบริหารการผลิต เคร่ืองจักรการผลิต งานเทคนิควิศวกรรม และการวางระบบ 

   สารสนเทศการผลิต

  5. ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทกำาหนดบทบาทการให้คำาปรึกษาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรึกษา 

   ทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น

2. ผู้บริหาร

 ผูบ้ริหารของบรษิทัตามนยิามของประกาศคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ณ วนัที ่31 มกราคม  

2562 มีจำานวนทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย

 1. นายสธน เสมอภาค*    กรรมการผู้จัดการ

 2. นายวีร์  วรศักดิ์โยธิน**    รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน และสายงานการตลาดและขาย

 3. นายสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ*** หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ		 *	นายสธน	เสมอภาค	เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	แทนนายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	 

	 	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	2562

	 	 	 **นายวีร์	วรศักดิ์โยธิน	ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	17	กันยายน	2561	และได้ดำารงตำาแหน่ง 

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	18	กันยายน	2561	และได้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการ 

	 	 	 ผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	1	ธันวาคม	2561	แทนนางสาวสุภาพร	สุวรรณแสงชูโต	ซ่ึงได้ลาออก 

	 	 	 จากตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2561

	 	 	 ***นางสาวฉัตรทอง	นอ้ยสนัเทียะ	เดมิเป็นหัวหนา้ฝา่ยบัญช	ีและไดมี้การปรบัเปลีย่นเป็นหัวหนา้ฝา่ยบัญชีและการเงนิ	โดยมีผล 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2561

	 	 	 -	 นายนพิฐิ	อรณุวงษ์	ณ	อยุธยา	ดำารงตำาแหนง่รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ	ต้ังแตว่นัท่ี	17	กนัยายน	2561	และพน้จากตำาแหนง่	 

	 	 	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	15	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

	 	 	 -	 นายหัฏฐจิต	หนุนภักดี	รองกรรมการผู้จัดการ	ได้ลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2561

	 	 	 -	 นางสาวชมพูนุช	เกวลินวิภัช	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	ได้ลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	24	ธันวาคม	2561	เป็นต้นไป

	 	 	 -	 นายพรเทพ	ซุ้นสุวรรณ	ผู้จัดการโรงงาน	ได้ลาออกจากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	24	ตุลาคม	2561	เป็นต้นไป

	 	 	 -	 นายเจริญ	วาริพันธน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันท่ี	15	ตุลาคม	2561	และได้ลาออก 

	 	 	 	 จากตำาแหน่ง	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	31	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

 • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

  ดูแล บริหาร ดำาเนินงาน และปฏิบัติงานประจำาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

เป็นผู้รับมอบอำานาจในการกระทำาการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได้ เป็นผู้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

การลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ท่ีไม่อยู่ในนโยบายประจำาปีของบริษัท อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึง 

การดำาเนินงานที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันและ/หรือรายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 • การกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทมีการกำาหนดอำานาจอนุมัติวงเงินสำาหรับการดำาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทโดยสรุปได้ดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท
(1) การซือ้ทรพัยส์นิ เครือ่งจกัร งานโครงการ  

 (ต่อโครงการ) ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท เกิน 2 ล้านบาท
(2) การซื้อวัตถุดิบ

 - เม็ดพลาสติก

 - แผ่นฟิล์มพลาสติก

 - วัตถุดิบประกอบการผลิตอ่ืนๆ ไม่เกิน 5 แสนบาท

ไม่เกิน 20 ล้านบาท/เดือน  

ไม่เกิน 10 ล้านบาท/เดือน  

ไม่เกิน 2 ล้านบาท

เกิน 20 ล้านบาท/เดือน 

เกิน 10 ล้านบาท/เดือน 

เกิน 2 ล้านบาท
(3) สินค้าซื้อมาขายไป ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 2 ล้านบาท เกิน 2 ล้านบาท

3. เลขานุการบริษัท
 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานดา้นเลขานกุารบรษิทัมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึไดก้ำาหนดใหเ้ลขานกุารบรษิทัตอ้งเปน็ผู้ทีม่คีณุวฒุแิละ 
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทเพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนด 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริหารงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วม 
สัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ตามทีน่างสาวชนสิรา ยิง่นอก เลขานกุารบรษิทั ไดล้าออกจากตำาแหนง่เลขานกุารบริษัท โดยมผีลตัง้แตว่นัท่ี 11 ธนัวาคม 2561  
จงึได้มีการสรรหาเลขานกุารบรษัิทคนใหม ่โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่14 มกราคม 2562  
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช เป็นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวชนิสรา ย่ิงนอก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยข้อมูลประวัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

 1. ประสานงานในการกำาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี พร้อมทั้ง 
แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
 2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
คณะกรรมการ
 3. จดัเตรียมการประชมุผูถ้อืหุน้ ระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
 4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำาคัญ 
ในการประชุม ตลอดจนคำาถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 5. ติดตามให้มีการดำาเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงาน 
ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง 
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำากับดูแลกิจการ
 7. จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ท่ีมีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน 
ตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พร้อมสง่ให ้
หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำาปี)
 8. จัดทำาประวัติและทะเบียนกรรมการ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 9. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
 10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
  • หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
  • รายงานประจำาปี
  • ทะเบียนกรรมการ
  • รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 11. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ 

อุตสาหกรรมและเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติมติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เป็นประจำาทุกปี กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ 

และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000

รองประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000
กรรมการบริษัท 30,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500
กรรมการตรวจสอบ 5,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 7,500
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 5,000

  1. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามที่กำาหนด

  2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เนื่องจากกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ในการ 

   สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมท้ังให้ 

   มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ครบถ้วน เพียงพอ

  3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง 

   ที่เข้าร่วมประชุม

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งได้แก่ เงินประจำาตำาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ลำาดับที่ รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน BOD* 

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน AC* 

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน NRC* 

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน CG* 

(ล้านบาท)
 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา  675,750 - - -
 2. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี  804,160 -  11,900 -
 3. พลเอก นฤนาท กมัปนาทแสนยากร  17,850 - - -
 4. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์  299,250  58,800  9,520 -
 5. นายณรงค์ พหลเวชช์  299,250  82,250 - -
 6. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  299,250 -  45,470 -
 7. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  299,250 -  24,760  22,500
 8. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ  299,250 -  24,760 -
 9. พลโท จิรภัทร มาลัย  299,250 - -  15,000
 10. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  299,250  58,800  24,760  15,000
 11. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน  299,250 - - -
 12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี  299,250 - - -

รวม  4,191,010  199,850  141,170  52,500

หมายเหตุ		-	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ: คณะกรรมการบริษัท”
	 	 	 *คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors	:	BOD)/คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee	:	AC)/คณะกรรมการสรรหา 
	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC)/คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 
	 	 	 (Corporate	Governance:	CG)
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	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วยเงินประจำาตำาแหน่งและค่าเบี้ยประชุม	ดังนี้
	 	 (ก)	ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประจำาตำาแหน่งในปี	2561	เป็นเงินรวมเท่ากับ	811,410	บาท
	 	 (ข)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปี	2561	เป็นเงินรวมเท่ากับ	3,379,600	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเบ้ียประชุม	 
	 	 	 และเปลีย่นแปลงเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนหลงัจากมีการปรบัปรงุหลักเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ	โดยมผีล 
	 	 	 ตั้งแต่	1	มิถุนายน	2561
	 	 (ค)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในป	ี2561	เปน็เงนิรวมเทา่กบั	199,850	บาท	โดยเปน็คา่ตอบแทนในรปูเบีย้ประชมุ	 
	 	 	 และเปลีย่นแปลงเปน็คา่ตอบแทนรายเดอืนหลงัจากมีการปรบัปรงุหลักเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ	โดยมผีล 
	 	 	 ตั้งแต่	1	มิถุนายน	2561
	 	 (ง)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	ในปี	2561	เป็นเงินรวมเท่ากับ	141,170	บาท	โดยเป็น 
	 	 	 ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม
	 	 (จ)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 	 	 รูปแบบคา่ตอบแทนคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีในป	ี2561	เปน็เงินรวมเทา่กับ	52,500	บาท	โดยเปน็คา่ตอบแทน 
	 	 	 ในรูปแบบเบี้ยประชุม

	 (2)	ค่าตอบแทนในรูปอื่น	ๆ

	 	 2.1	รถประจำาตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำานวน	1	คัน	ใช้งานตั้งแต่ปี	2551	ณ	31	ธันวาคม	2561	มูลค่าคงเหลือ	 
	 	 	 1,700,000	บาท
	 	 2.2	รถประจำาตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	จำานวน	1	คัน	ค่าเช่าเดือนละ	30,500	บาท
	 	 2.3	รถประจำาตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	จำานวน	2	คัน	(1)	เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี	2553	ณ	31	ธันวาคม	2561	มูลค่า 
	 	 	 คงเหลือ	500,000	บาท	(2)	เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี	2560	ณ	31	ธันวาคม	2561	มูลค่าคงเหลือ	1,545,217.97	บาท
	 	 2.4	รถประจำาตำาแหน่งผู้จัดการโรงงาน	จำานวน	1	คัน	ค่าเช่าเดือนละ	14,500	บาท

	 	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 	 คา่ตอบแทนผูบ้รหิารเปน็ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทักำาหนด	ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการดำาเนนิงาน 
	 	 ของบรษิทัและผลการดำาเนินงานของผูบ้รหิารแตล่ะทา่น	โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา 

	 	 และนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

ในปี	2561	บริษัทยังคงจำานวนกรรมการเท่ากับปี	2560	โดยมีค่าตอบแทนต่างๆ	ให้กรรมการและผู้บริหารในรอบปี	2561	ดังนี้

บุคคลที่ได้รับค่าตอบแทน จำานวน	(คน) ลักษณะผลตอบแทน จำานวนเงิน	(ล้านบาท)
กรรมการ 	 12* เบี้ยประชุม 	 4.191
กรรมการตรวจสอบ 	 3 เบี้ยประชุม 	 0.199
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 	 6** เบี้ยประชุม 	 0.141
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 	 3*** เบี้ยประชุม 	 0.053
ผู้บริหารระดับสูง 	 6**** เงินเดือน 	 7.115

หมายเหตุ  * กรรมการมีจำานวน 12 ท่าน เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการระหวา่งปี แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสรา้งการจดัการ :  

    คณะกรรมการบริษัท”

   ** แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการสรรหาและกำาหนด 

    ค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน

   *** แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

   **** ผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการผู้จัดการ (1 มกราคม 2561 ถึง 17 กันยายน 2561)  

    นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รักษาการกรรมการผู้จัดการ (17 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน  

    รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการตลาดและขาย: 18 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561, สายงานบัญชีและการเงิน:  

    1 ธนัวาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561) นายหัฏฐจติ หนนุภกัด ีรองกรรมการผูจ้ดัการ (1 มกราคม 2561 ถงึ 1 มิถนุายน 2561)  

    นางสาวสภุาพร สวุรรณแสงชูโต รองกรรมการผูจ้ดัการ (1 มกราคม 2561 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2561) นายพรเทพ ซุน้สวุรรณ  

    ผู้จัดการโรงงาน (1 มกราคม 2561 ถึง 24 ตุลาคม 2561) นายเจริญ วาริพันธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  

    (15 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)
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5. บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 415 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 คน และพนักงาน 412 คน ประกอบด้วย  

สงักดัสำานกักรรมการผูจั้ดการ 4 คน สงักดัสายงานการตลาดและขาย 2 คน สังกดัสายงานบัญชีและการเงนิ 5 คน ฝา่ยผลติกระสอบ  

229 คน ฝ่ายการตลาดและขาย 12 คน ฝา่ยทรพัยากรบุคคลและธรุการ 30 คน ฝา่ยบัญชี และการเงนิ 15 คน สังกดัสำานกัปฏบิตักิาร  

20 คน ฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 51 คน ฝ่ายบริหารคุณภาพ 22 คน ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุ 22 คน โดยมีผลตอบแทนรวม 

ในปี 2561 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 78.04 ล้านบาท

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

ฝ่ายผลิตกระสอบ 250 คน ฝ่ายขาย 9 คนฝ่ายการตลาด 9 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 9 คน ฝ่ายสำานักบริหาร  

6 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 27 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายโลจิสติกส์ 25 คน แผนกซ่อมบำารุง 17 คน  

ฝา่ยบรหิารคณุภาพ 21 คน แผนกวางแผนการผลติ 5 คน โดยมผีลตอบแทนรวมในป ี2560 ซึง่ไดแ้ก ่เงินเดอืนรวมและเงนิสมทบ 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 62.40 ล้านบาท

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

ฝ่ายผลิตกระสอบ 207 คน ฝ่ายขายและการตลาด 13 คน แผนกจัดซื้อ 4 คน ฝ่ายบัญชี และการเงิน 9 คน ฝ่ายสำานักบริหาร 6 คน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 32 คน แผนกสารสนเทศ 2 คน ฝา่ยโลจิสตกิส ์17 คน แผนกซอ่มบำารงุ 15 คน ฝ่ายบรหิารคณุภาพ  

18 คน ฝ่ายวางแผนการผลิต 10 คน โดยมีผลตอบแทนรวมในปี 2559 ซึ่งได้แก่ เงินเดือนรวมและเงินสมทบกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพเท่ากับ 56.2 ล้านบาท

 การกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำางาน

 1. ความปลอดภัยในการทำางานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

 2. บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำางานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

 3. บรษิทัจะสนบัสนนุสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยกระตุน้จติสำานกึของพนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ  

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

 4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำา อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธี 

ที่ปลอดภัย

 5. พนกังานทุกคนตอ้งคำานงึถงึความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนรว่มงานตลอดจนทรพัย์สนิของบริษัทเป็นสำาคญัตลอดเวลา 

ที่ปฏิบัติงาน

 6. พนักงานต้องดูแลความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

 7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น 

ในการปรับปรุงสภาพการทำางาน และวิธีทำางานให้ปลอดภัย

 8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำา

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานของพนักงานประจำาปี 2561

  ปี 2561 จำานวนพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน รวม 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.04 % ของอัตรากำาลังพนักงาน

เฉลี่ย 428 คน

 นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากร

  บริษัทได้ดำาเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะความรู้ 

ความชำานาญในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2561 ได้จัดอบรมให้กับพนักงานในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย

  1. อบรม “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์” วันที่ 22 เดือนมกราคม 2561 จำานวน 34 คน

  2. อบรม “ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ” วันที่ 26-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำานวน 20 คน

  3. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP/HACCP” วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561 จำานวน 38 คน

  4. อบรม “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ” วันที่ 7-11 เดือนพฤษภาคม 2561 จำานวน 1 คน

  5. อบรม “การควบคุมสัตว์พาหะ” วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 จำานวน 24 คน

  6. อบรม “การจัดทำาสถิติข้อมูล การรายงานและการควบคุมระบบงาน HR” วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2561 จำานวน 1 คน
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  7. อบรม “เทคนิคการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย” วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2561 จำานวน 10 คน

  8. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเครื่องทอ” วันที่ 3-8 เดือนกันยายน 2561 จำานวน 50 คน

  9. อบรม “การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น” วันที่ 1 เดือนกันยายน 2561 จำานวน 36 คน

  10. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเครื่องเย็บ” วันที่ 24-29 เดือนกันยายน 2561 จำานวน 39 คน

  11. อบรม “ระบบบัญชีต้นทุนและการบริหารต้นทุนเพ่ือสร้างกำาไรในอนาคต” วันท่ี 28 เดือนกันยายน 2561 จำานวน 3 คน

  12. อบรม “OJT การปฏิบัติงานแพ็คและสวมถุงใน” วันที่ 1-6 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 17 คน

  13. อบรม “OJT การปฏิบัติงานพิมพ์ (กระสอบ)” วันที่ 8-13 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 31 คน

  14. อบรม “OJT การปฏิบัติงานทำาซอง” วันที่ 15-20 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 18 คน

  15. อบรม “การจัดทำาโครงการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิผล” วันที่ 16 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 1 คน

  16. อบรม “Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ” วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 1 คน

  17. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเครื่องพิมพ์ (กราเวียร์)” วันที่ 22-27 เดือนตุลาคม 2561 จำานวน 15 คน

  18. อบรม “ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน” วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 34 คน

  19. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเส้นเทป” วันที่ 5-10 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 18 คน

  20. อบรม “OJT การปฏิบัติงานตัด” วันที่ 5-10 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 25 คน

  21. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเครื่องเคลือบ” วันที่ 12-17 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 11 คน

  22. อบรม “OJT การปฏิบัติงานเครื่องเคลือบ” วันที่ 12-17 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 4 คน

  23. อบรม “OJT การปฏิบัติงานจับจีบ-จับเยื้อง” วันที่ 19-24 เดือนพฤศจิกายน 2561 จำานวน 4 คน

  24. อบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 จำานวน 39 คน

  25. อบรม “ความรู้เรื่องหมึกพิมพ์” วันที่ 8, 14 เดือนธันวาคม 2561 จำานวน 41 คน

  26. อบรม “จป.ระดับบริหาร” วันที่ 17-18 เดือนธันวาคม 2561 จำานวน 3 คน

  27. อบรม “ประเด็นสำาคัญก่อนการยื่นงบการเงินเพื่อการเตรียมพร้อมสำาหรับนำาส่งงบการเงินปี 2562” วันที่ 21 เดือน 

   ธันวาคม 2561 จำานวน 3 คน

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

  1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศ

  2. สร้างจิตสำานึกในการทำางานให้แก่พนักงาน

  3. พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน

  4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน

  5. คำานึงถึงค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการของพนักงาน

  6. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท

  7. มีมาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัทอย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม

 แนวทางบริหาร

 1. การช่วยเหลือสังคม
  1.1 ผลติสนิคา้ทีด่เีลศิ บรษิทัตอบสนองความต้องการของลกูคา้ดว้ยเทคโนโลยีใหมล่า่สดุในการผลติ เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ ์
   ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเสนอการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
  1.2 การคุม้ครองผูบ้รโิภค บรษิทัตอ้งพยายามอยา่งเตม็ทีเ่พ่ือจะไม่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่รา่งกายและทรพัยส์นิของผูบ้ริโภค   
   อันเกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ไม่สมบูรณ์
  1.3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก การดำาเนินธุรกิจของบริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโลก   
   โดยมกีารผลกัดนันโยบายการรกัษาสิง่แวดลอ้มและปอ้งกนัการทำาลายธรรมชาต ิการประหยดัพลงังาน การรไีซเคลิ 
   ผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณขยะ เป็นต้น
  1.4 การช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม บริษัทดำาเนินธุรกิจในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทท่ีน่าเชื่อถือ  
   และใกล้ชิดของคนในท้องถ่ินน้ันๆ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อสังคมและวัฒนธรรม จากการทำากิจกรรมเพื่อสังคม 
   เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมนั้น
  1.5 การสือ่สาร บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการสือ่สารทีด่กีบัสงัคมทัว่ไป และมคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะทำาใหท้กุคนในสงัคม 
   เข้าใจถึงการบริหารงานของบริษัท
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 2. การดำาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม
  2.1 การแข่งขันด้วยความยุติธรรม บริษัทจะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือทุจริตที่ส่งผลร้ายต่อ 
   การแข่งขันของตลาด และจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำาใดๆ ท่ีจะส่งผลให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากสังคม
  2.2 การยึดมั่นในจริยธรรมของบริษัท บริษัทจะไม่ดำาเนินธุรกิจใดๆ ที่ขัดต่อจริยธรรม
  2.3 การนำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทจะนำาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีความ 
   ซือ่สตัย์ในการดำาเนนิธุรกจิเพือ่ไม่ใหล้กูคา้เกดิความเข้าใจผดิ รวมทัง้ไมท่ำาการโฆษณาใด ๆ  เกนิความจรงิซึง่อาจทำาให้ 
   ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้

 3. หลักการปฏิบัติสำาหรับผู้บริหารกับพนักงาน
  3.1 พนกังานปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย์ ผูบ้รหิารมีความยุตธิรรม ไม่กระทำาการใด ๆ  ทีเ่ป็นการไม่ยุตธิรรมหรอืผดิตอ่ 
   สังคมหรือจริยธรรมการดำาเนินธุรกิจ
  3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกกฎหมาย พนักงานมีความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ 
   ถูกกฎหมาย

 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  การอบรมการใช้ทรัพยากรเหลือทิ้งมาทำาประโยชน์ เช่น การนำากากสี/สีที่เหลือใช้ไปกลั่นเป็น IPA (Isopropyl Alcohol)  
เป็นตัวทำาละลายทั่วไป ใช้ทำาความสะอาดหรืออื่นๆ
  การนำาเศษสแครป๊ ในขบวนการผลติมารีไซเคลิเพ่ือลดของเสยีและเพ่ิมมูลคา่ใหข้องเสยีโดยนำามาทำาเปน็ผลติภณัฑ์ใหม่ 
แทนการขายเศษสแครป๊ทีม่มีลูคา่ต่ำา การนำาสแครป๊ทีเ่กดิในขบวนการเคลอืบและขบวนการผลติเสน้เทป มารไีซเคลิเพือ่นำากลับมาใช ้
ในขบวนการผลติอกีครัง้ การเดนิงาน 7 วนัตอ่สปัดาห์โดยใช้การสลับวนัหยุดของพนกังาน ของแผนกผลติเสน้เทปท่ีเป็นเครือ่งจกัร 
ที่ต้องเดินงานต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดของเสียในการ Setup ทุกๆ ครั้งในการเริ่มเดินเครื่องใหม่ของวันเริ่มต้นสัปดาห์ กรณีที่หยุด 
ทุกวันอาทิตย์ในการทำางานแบบเดิม
  การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกท่ีเครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกที่มีการสูญเสีย 
ความร้อน เพื่อลดภาระการทำาความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ทำางานลง
  การพิจารณาในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ได้ มีเงื่อนไขเรื่องการเลือกเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
ดังเช่นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์กราเวียร์ท่ีมีระบบการทำาความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump แทนการใช้ Heater  
ทำาความร้อน เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณ 30% และในระบบดูดกลิ่นของเครื่อง  
DRY Laminate เคร่ืองจกัรทีเ่ลอืกซือ้มรีะบบควบคมุความแรงของลมดดูกลิน่ทีส่มัพนัธก์บัความเรว็ในการเดนิเครือ่งจกัร สามารถ 
ลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจำาเป็นลงได้
  การกำาหนดเวลาปดิ-เปดิ เครือ่งปรบัอากาศ การประหยัดคา่เดนิทางมกีารประชมุ VDO Conference ระหวา่งสำานกังาน 

ใหญ่ และสาขานครราชสีมา
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพ่ือให้บริษัท  

มรีะบบการบรหิารจดัการท่ีมคุีณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้สรา้งประโยชนส์งูสดุของบรษิทั ชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูถ้อืหุน้  

ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 คณะกรรมการปฏิบตัหิน้าที่ในการกำาหนดทศิทาง บรหิารจดัการ ตดิตามผลการดำาเนินงานของบริษทั โดยยึดหลกัการกำากบั 

ดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้รับทราบและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องตามหลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 ในป ี2561 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพ่ือทำาหนา้ท่ีในการกำากบัดแูลให้การปฏบัิตงิาน 

ของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง บริษัทได้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ โดยแจกเป็นคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร  

และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ 

อย่างสม่ำาเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 ด้วยคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  

จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ 

เสริมสร้างธรรมาภบิาลอยา่งยัง่ยนื นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้รับผลการสำารวจขอ้มลูดา้นการกำากบัดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

ประจำาปี 2561 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 81 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”  จากการประเมินโดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการกำากับดูแล 

กิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุยอ่ยทีจ่ะชว่ยกลัน่กรองและกำากบัดแูลเรือ่งสำาคญัเฉพาะเรือ่ง  

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติและหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับ 

ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจำานวน 1 ทา่น เปน็ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณท์ีส่ามารถทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความนา่เชือ่ถือ 

ของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำาหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

  ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ จำานวน 3 ท่าน ดังนี้

   1. นายณรงค์  พหลเวชช์   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   2. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการตรวจสอบ

   3. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  กรรมการตรวจสอบ

  หมายเหต ุ-	นายไพโรจน	์สญัญะเดชากลุ	เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	แทน	พลเอก	เสงีย่ม	สวางควัฒน	์โดยมผีล 

ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2561

  กรรมการตรวจสอบลำาดับที ่3 เปน็ผูท้ีม่คีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั กรรมการตรวจสอบ 

มีการประชมุสม่ำาเสมอ ในป ี2561 มกีารประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ และรายงานผลการปฏบิตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิทัอยา่งต่อเนือ่ง



43บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

  • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

    1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ำาหนดโดยกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง 

     และเพียงพอ

    2. สอบทานใหบ้รษิทัมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

     ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 

     ใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจา้ง หัวหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอืน่ใด 

     ทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน หรอืเหน็ชอบการพจิารณาวา่จ้างผูต้รวจสอบภายในจากหนว่ยงาน 

     ภายนอกบริษัท

    3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏิบัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 

     และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

    4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเปน็อสิระเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ 

     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

     อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    5. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและ 

     ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ 

     ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

    6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 

     ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

     6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

     6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในของบริษัท 

     6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด 

       ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

     6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

     6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     6.6  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

     6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

       (Charter)

     6.8  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

       ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

    7. สอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตของบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

     ในการต่อต้านทุจริต

    8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระของการเป็น 

กรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำารงตำาแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ เม่ือกรรมการตรวจสอบ 

ครบวาระการดำารงตำาแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำานวนสมาชิกน้อยกว่า  

3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ 

จำานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ข) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัให้ดำาเนนิการพิจารณาสรรหาบคุลากร  

เมื่อมีการสรรหากรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูง



44 รายงานประจำาปี 2561

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

   1. นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   3. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   4. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  หมายเหตุ -	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนชุดปัจจุบันได้รับการแต่งต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 

	 	 	 	 	 	 คร้ังท่ี	3/2561	ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี	5	เมษายน	2561	โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี	5	เมษายน	2561	เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 -	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนชุดเดิม	ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 1.	 พลตำารวจเอก	สมชาย	วาณิชเสนี	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 	 2.	 พลเอก	เสงี่ยม	สวางวัฒน์	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 	 	 	 	 	 3.	 นายนิพิฐ	อรุณวงษ์	ณ	อยุธยา	 	 	 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

   ด้านการสรรหา

    1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มี 

     ความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท

    2. กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับ 

     การเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

     แต่งต้ัง

    3. พจิารณาเสนอชือ่กรรมการ เพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมการเฉพาะเรือ่ง โดยพจิารณาตามองคป์ระกอบของกรรมการ 

     เฉพาะเร่ือง คณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถทีเ่หมาะสม นำาเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

     แต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

    4. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

     บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

    5. พจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหนง่ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรษิทั และนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุ 

     คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

   ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน

    1. พจิารณาเสนอแนะหลกัเกณฑ ์และรปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการชดุยอ่ยและท่ีปรกึษา 

     คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนประจำา เบี้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ) โดยคำานึงถึง 

     ความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มี 

     คณุภาพไวไ้ด ้ทัง้นีใ้หค้ณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูพ้จิารณาเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบกอ่นนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 

     สามัญประจำาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังสอบทานหลักเกณฑ์และรูปแบบสำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทน 

     ให้เหมาะสมอยู่เสมอ

    2. กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (อตัราเงนิเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั และ 

     ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ) โดยคำานึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและ 

     ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อสามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถ 

     ให้อยู่กับบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

    3. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและ 

     กรรมการผูจ้ดัการ เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบียนชัน้นำาอืน่ๆ ทีม่กีารประกอบธรุกจิตามกลุม่อตุสาหกรรม 

     เดียวกัน ตามผลประกอบการและตามขนาดธุรกิจ

    4. พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีและโบนัสประจำาปีให้แก่พนักงาน นำาเสนอ 

     คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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   ด้านอื่น ๆ

    1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ นำาเสนอ 

     คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

    2. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและจดัใหม้กีารรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการ 

     บริษัท

    3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของ 

     กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 ค) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำาหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย วางแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ต่อไป

  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

   1. ดร. วโรทัย   โกศลพิศิษฐ์กุล  ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   2. พลโท จิรภัทร  มาลัย     กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

   3. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

  • ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

    1. พจิารณากรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาดา้นการกำากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกำากับดแูล 

     กจิการทีด่ ี(Corporate Governance Code: CG Code) ตลอดจนสรา้งระบบและพัฒนาแนวทางในการนำาหลกัการ  

     CG Code ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

    2. พจิารณาความเหมาะสม ความเพยีงพอ ทบทวนในเรือ่ง นโยบายการกำากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance  

     Policy) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Policy) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  

     Development Policy) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) และ นโยบายและ 

     แนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อ 

     ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

     บริษัท

    3. พิจารณาและให้คำาแนะนำากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

     ชุดย่อย ฝ่ายจัดการ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

    4. ให้คำาปรกึษา คำาแนะนำา ตลอดจนข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนแ์กค่ณะกรรมการบรษัิท และ ฝา่ยจดัการในการ 

     พัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดี

    5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

    6. คณะกรรมการกำากบัดแูลฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ 

     ที่ได้รับมอบหมาย 

    7. คณะกรรมการกำากับดูแลฯ จะทบทวน สอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรฯ  

     เปน็ประจำาทกุป ีและ หากมกีารปรบัปรงุอยา่งเปน็นยัสำาคญัจะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณา 

     อนุมัติ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 (1) กรรมการอิสระ (Independent Director)

  กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการที่ไมไ่ดเ้ปน็กรรมการบรหิาร และไม่ไดมี้สว่นรว่มในการบรหิารงานประจำาและไมเ่ปน็ 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาตามทีร่ะบไุว้ในประกาศคณะกรรมการกำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   

กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
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ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 

ผูบ้รหิารหรอื ผูม้อีำานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ยในลักษณะท่ีกฎหมายกำาหนด เชน่ การเป็นลกูจา้ง หรอืการเป็นญาติสนทิ 

และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

  กรรมการอิสระเป็นกลไกสำาคัญในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยควร 

มีจำานวนที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจการตัดสินใจของกรรมการท้ังคณะ ซึ่งสำานักงาน ก.ล.ต. ได้กำาหนดเกณฑ์ 

ให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ และมีไม่ต่ำากว่า 3 คน

  ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ รวมทั้งสิ้น จำานวน 4 ท่าน คือ

   1. พลโท จิรภัทร  มาลัย

   2. นายณรงค์   พหลเวชช์

   3. นายไพโรจน์  สัญญะเดชากุล

   4. นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์

  บริษัทได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดข้ันต่ำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  
(บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา  
หรอืเปน็ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษิทัย่อย บรษัิทรว่ม บริษัทย่อยลำาดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อำานาจ 
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้  
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
  3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคล 
ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ป ีกอ่นไดร้บัการแตง่ตัง้
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ 
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่ 
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ 
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเปน็กรรมการทีมี่ส่วนรว่มบรหิาร ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รึกษาทีร่บัเงนิเดอืนประจำา หรอืถอืหุน้ 
เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
  10. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1-9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนิน 
กิจการของ บริษัท บริษัทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บริษัทร่วมบรษัิทยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัท  
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
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	 (2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 	 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมนำาเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น 

เพื่อพิจารณาแต่งต้ังโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	สามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 

คณะกรรมการเปน็รายบุคคลหรอืรายคณะหรอืด้วยวธิกีารอืน่ก็ได	้ตามแตท่ี่ประชมุจะเห็นสมควร	โดยในการลงมตแิตล่ะครัง้	ผูถ้อืหุ้น 

จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใดหรอืคณะใดไมไ่ด	้และการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก	หากมคีะแนนเสยีง 

เท่ากัน	ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด	สำาหรับกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน	นอกจากถึงคราว 

ออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระ 

ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ 

ที่ยังอยู่ของกรรมการที่ตนแทน	มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน 

กรรมการที่ยังเหลืออยู่	ทั้งนี้	กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

4.	 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บรษิทัมีการลงทนุใน	บรษิทั	นวนคร	จำากดั	(มหาชน)	(“นวนคร”)	โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ	10.787	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	 

ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วมเนื่องจากมีกรรมการบางท่านร่วมกัน	ถึงแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ำากว่าร้อยละ	20	แล้วก็ตาม	 

โดยบริษัทได้มีการส่งกรรมการผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในนวนคร	 โดยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน 

ของกรรมการแตล่ะคนปรากฏในหวัขอ้	“รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิท	และเลขานกุารบรษิทั”

	 บริษัทได้ส่งกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้แทนของบริษัทในการร่วมบริหารงาน	มีส่วนในการควบคุมและกำาหนดนโยบาย 

ของบริษัท	จากการลงทุนในนวนคร	นั้น	บริษัทได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลประจำาปี

5.	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทมีกลไกในการป้องกันการนำาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	ดังนี้

	 	 1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัท	จะต้องรักษาความลับ	และ/หรือ	ข้อมูลภายในของบริษัท	 

โดยบริษัท	มีข้อห้ามมิให้หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำาข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดย 

ทางตรงหรือทางอ้อม	และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

	 	 2)	บริษัทได้จำากัดจำานวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลภายใน	โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 

ของบริษัทก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณชน

	 	 3)	บริษัทได้ดำาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง	คู่สมรส	 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	 

ตามมาตรา	59	และบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	รวมทั้งข้อกำาหนด 

หา้มคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	รวมท้ังบคุคลใดๆที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในกระทำาการใดๆ	อนัขดัตอ่มาตรา	241	ของพระราชบญัญตัฯิ 

อีกด้วย

	 	 4)	 กรรมการและผู้บริหารรวมไปถึงบุคคลท่ีมีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในจะละเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา	 

1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน	หรือสารสนเทศที่สำาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์	และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา	24	ชั่วโมง	นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

6.	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ปี	2561	ของบริษัท	จ่ายให้แก่บริษัท	สอบบัญชีธรรมนิติ	จำากัด	ซึ่งเป็น 

สำานกังานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักัด	รวมเปน็เงิน	1.13	ลา้นบาท	โดยบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสำานกังาน 

สอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

	 (2)	ค่าบริการอื่น	(Non-Audit	Fee)

	 	 -ไม่มี	-
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7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การปฏบัิตติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีพ่ือเพ่ิมความโปรง่ใส ความรับผดิชอบ 

ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารเพือ่เพิม่ความเชือ่ม่ันใหแ้กผู่ถ้อืหุ้น ผูล้งทนุและผูเ้กีย่วข้องทุกฝา่ย จงึไดก้ำาหนดนโยบาย 

สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางการกำากับดูแลที่ดีดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  

และไม่ละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทถือว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการควบคุมบริษัท โดยผ่านวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ใหป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิมเีสยีงในการตัดสนิใจดา้นนโยบายและการเปลีย่นแปลงท่ีสำาคญัของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้

  โดยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  

โดยไม่ตั้งข้อจำากัด หรือกระทำาการที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำาเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับรู้ 

ข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันต่อเวลา มีสิทธิมอบฉันทะ ให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้กำาหนดนโยบาย 

สนับสนุนผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยเชิญชวนให้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

  1.1  สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

    คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึสทิธขิัน้พ้ืนฐานของผูถ้อืหุ้นมาโดยตลอด โดยเช่ือวา่สิง่ท่ีจะทำาใหผู้ถ้อืหุ้นไวว้างใจ 

และมั่นใจลงทุนกับบริษัท คือ การมีนโยบายหรือการดำาเนินการท่ีเป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับ 

อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด บริษัทได้ดำาเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ 

ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

    • สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

    • สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในผลกำาไร หรือ เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

    • สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ บริษัท 

     ให้ความสำาคัญกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัท ท้ังในด้านความถูกต้อง  

     ชดัเจน ครบถ้วน เพยีงพอ เปน็ปจัจุบัน ทันเวลา โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้โดยใหข้้อมลูท่ีถกูตอ้งท้ังเชิงบวกและ 

     เชงิลบและเขา้ถึงผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั ซึง่การเปดิเผยขอ้มลูและสารสนเทศท้ังหมดเปน็ไปตามขอ้กำาหนด 

     ทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ การเปดิเผยสารสนเทศทีส่ำาคญัใหท้ราบทนัท ีการเผยแพรส่ารสนเทศตอ่ประชาชนโดยทัว่ถงึ  

     การชี้แจงกรณีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ ไม่ทำาการ 

     เปิดเผยข้อมูลในเชิงส่งเสริมโดยไม่มีสาเหตุอันควร เป็นต้น ท้ังนี้บริษัทได้กำาหนดผู้รับผิดชอบการเปิดเผย 

     ข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน ดังนี้

     - กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท

     - เลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำาเอกสารการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ 

      อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดทำารายงานประจำาปี (แบบ 56-2) การจัดทำา 

      แบบแสดงรายการข้อมลูประจำาป ี(แบบ 56-1) รวมท้ังเปน็ผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบั ต.ล.ท. และ  

      ก.ล.ต. ผูถ้อืหุน้สามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มูลของบรษิทั ไดท้ี ่นางสาวอาครีา ฐติชิยวชั เลขานกุารบรษิทั 

      และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-271-4213-6 หรือที่ akeera@nep.co.th

     - ฝา่ยบัญชแีละการเงนิ เปน็ผูร้บัผดิชอบการจดัทำาเอกสารเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน และคำาอธบิาย 

      และการวิเคราะหผ์ลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิของฝ่ายบรหิาร บรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูของบริษัท 

      ผา่นทางเว็บไซต์ (www.nep.co.th) เพ่ือเป็นช่องทางและอำานวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมูลของบรษิทั  

      รวมทั้งใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน

    • สทิธิในการจดทะเบยีนเปน็เจา้ของหุน้ การเปลีย่นมอืหรอืการโอนสิทธิในหุน้ บรษิทัไดม้อบหมายใหบ้รษิทัศนูย ์

     รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (TSD) เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ทำาหน้าที่รับฝาก 

     หลกัทรพัยข์องบริษทั จดัเก็บและดแูลขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ใหเ้ปน็ปจัจบุนัอยูเ่สมอ และเปน็ผูใ้หบ้รกิารแกผู่ถ้อืหุ้น 

     ทีถื่อหลกัทรัพยข์องบรษิทั เชน่ การออกใบหลกัทรพัย ์ ฝากใบหลกัทรพัย ์ถอนใบหลกัทรพัย ์โอนและรบัโอน 

     หลักทรัพย์ และการจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้โดยตรงที่  
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     TSD Call Center 02-009-9000 และปจัจบุนั TSD ไดเ้ปดิบรกิาร Investor Portal  เพือ่บรกิารขอ้มลูผูถื้อหุน้ 

     ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการได้ท่ี http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/ 

     investorportal.html

    • สทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ บรษัิทใหค้วามสำาคญักบัการจดัประชมุ 

     สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเป็นอย่างมาก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ 

     ผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของกจิการ ไดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งสำาคญั และไดร้บัรูผ้ลการดำาเนนิงาน  

     การปฏบิตัติามนโยบายท่ีได้กำาหนดไว้ อีกท้ัง ยังถือว่าการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีต้อง 

     ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำาข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม 

     ผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ซึ่งดำาเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและ 

     เปน็ประโยชน์ตอ่ผูถื้อหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย การตดัสนิใจในการเปล่ียนแปลงในนโยบายท่ีสำาคญัของบรษัิท  

     และในสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไข 

     ขอ้บงัคบัและหนงัสอืบริคณหส์นธขิองบรษิทั การลดทุนและ/หรอืการเพิม่ทนุรวมถงึการอนมุตัริายการพเิศษ

    • เปิดโอกาสให้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง 

     เป็นกรรมการ

    • สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

    • สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

    • สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

    • ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำาไรและ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำาไร 

     จากบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล

  1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น

    • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับ 

     การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

      บรษัิทเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.25  

     ของจำานวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงของบรษิทั โดยอาจเป็นผูถ้อืหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้เสนอเรือ่ง 

     ทีเ่หน็วา่สำาคญัและควรบรรจเุป็นระเบยีบวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ 

     ความสามารถและคุณสมบติัทีเ่หมาะสมเป็นกรรมการมายังบรษิทั โดยมีกำาหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพยีงพอ  

     ผู้ถือหุ้นสามารถนำาส่งข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัท 

     กำาหนด ในสว่นของวาระการประชมุนัน้ คณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาความเหมาะสมในการบรรจเุปน็ระเบยีบ 

     วาระการประชมุในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้น สำาหรบัข้อเสนอเกีย่วกบับุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้ 

     เปน็กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือ 

     พจิารณาเสนอผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตอ่ไป สำาหรบัเรือ่งทีไ่มผ่า่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

     บรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นทราบพรอ้มชีแ้จงเหตผุล 

     ในการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

      บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นรายย่อยมสีทิธเิสนอเพิม่ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2562  

     และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นการล่วงหน้า ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม  

     2561 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2561 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวบนเวบ็ไซตบ์รษัิทใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสทิธิ 

     และวธีิการเสนอเพิม่วาระ รวมทัง้กำาหนดระยะเวลาสิน้สดุการเสนอเพิม่วาระ เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณาไดว้า่ 

     จะบรรจุ หรือ ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ 

     รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพ่ือพิจารณา 

     คัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

     โดยบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษัท  

     เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

    • การกำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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      คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เปน็การประชมุสามญัประจำาป ีปลีะ 1 ครัง้ภายใน 4 เดอืน   

     นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชขีองบรษิทั และในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็เรง่ดว่นทีต่อ้งเสนอวาระพเิศษ ซึง่สง่ผลกระทบ 

     ตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขกฎเกณฑ ์ท่ีตอ้งไดร้บัการพจิารณาและอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้น  

     บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

      ในป ี2561 บรษิทัไดจ้ดัการประชมุผูถ้อืหุน้จำานวน 2 ครัง้ ไดแ้กก่ารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561  

     เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 มกราคม 2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

     26 เมษายน 2561 ณ ห้องอโนมาแกรนด ์ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำาร ิกรงุเทพฯ โดยสถานทีท่ี่ใชใ้นการ 

     จัดประชุมกว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำานวนมาก อีกท้ังเส้นทางระบบการขนส่งสะดวก  

     เดินทางไปมาสะดวกท้ังรถสาธารณะและรถไฟฟ้า ท้ังนี้ บริษัทคำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการ 

     คดัเลอืกสถานที่ในการจดัการประชมุผูถ้อืหุ้นใหเ้ดนิทางไปไดง้า่ย อกีท้ังไดจ้ดัสิง่อำานวยความสะดวกทีจ่ำาเปน็ 

     สำาหรับการประชุมอย่างครบถ้วน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  

     เครือ่งขยายเสยีง ระบบ Barcode ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนสำาหรบัเขา้ประชมุและการลงคะแนนเสยีง โดยใชบ้ริการ 

     ระบบการจัดการประชุมของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด ทำาให้การนับคะแนนเสียง 

     มคีวามถูกตอ้งแม่นยำา สะดวก โปรง่ใส สามารถตรวจสอบขอ้มลูไดต้ลอดเวลา และจดัใหม้ผู้ีตรวจสอบการนบั 

     คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการอำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมท้ัง 

     นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

    • การส่งหนังสือนัดประชุม

      คณะกรรมการบรษิทั มนีโนบายสง่เสรมิให้ผูถ้อืหุน้ไดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ โดยการไดร้บัขอ้มลูขา่วและ 

     มีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทได้แจ้งกำาหนดวันประชุม เวลา และสถานที่ 

     ประชมุ และระเบยีบวาระการประชมุอยา่งชดัเจน พรอ้มขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้ง มกีารระบวุตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

     ของแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอต่อท่ีประชุม 

     ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันกับที่ 

     คณะกรรมการมมีติใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 และการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2561  

     รวมทั้งได้มีการลงโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมติดต่อกัน 3 วันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม 

     ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือสะดวกในการสอบถามรายละเอียด 

     เพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

      บรษิทัไดม้กีารจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดร้ะบรุายละเอยีดวนั เวลา สถานทีพ่รอ้มแผนทีแ่สดง 

     สถานทีป่ระชมุ ระเบยีบวาระการประชมุพรอ้มท้ังขอ้มลูประกอบการประชมุในแตล่ะวาระ ซึง่ไดร้ะบรุายละเอียด 

     ความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็น 

     เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พจิารณา แล้วแตก่รณี โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะ 

     วาระประกอบดว้ย เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ใชป้ระกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงมตใินแตล่ะเรือ่ง ในป ี2561 บรษิทัไดจ้ดัส่ง 

     หนังสอืนัดประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพือ่ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14  วนั กอ่นการประชมุ และไดน้ำารายละเอยีด 

     หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  

     (www.nep.co.th) ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 

     เรื่องสำาคัญอย่างเพียงพอ พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณี 

     มีข้อสงสัย โดยเอกสารที่นำาส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประกอบไปด้วย อาทิเช่น

      1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งติด Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละคนเพื่ออำานวยความสะดวกและรวดเร็ว 

       ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

      2) รายงานการประชุมครั้งก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ  

       อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจำานวนคณะกรรมการบริษัท รายชื่อและตำาแหน่งของคณะกรรมการท่ี 

       เขา้รว่มประชมุ รายชือ่ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ จำานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด จำานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

       ดว้ยตนเอง จำานวนผูถ้อืหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะเข้ารว่มประชุมมีการบันทึกการแจง้วธิกีารลงคะแนนและ 

       นับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระและให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ 

       การประชุมมกีารลงคะแนนเสียงและบันทึกมตขิองท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจนในรายงานการประชมุ โดยม ี

       การบันทึกจำานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง 
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       เป็นจำานวนเท่าใดในแต่ละวาระมีการบันทึกประเด็นคำาถามคำาตอบของผู้ถือหุ้นซักถามไว้ในรายงาน 

       การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ

      3) รายงานประจำาปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท การดำาเนินธุรกิจ  

       ผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ในรอบปทีีผ่า่นมา รวมท้ังงบการเงนิพรอ้มหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

       และรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงจัดส่งในรูปแบบซีดีรอมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และจัดส่งในรูปเล่ม 

       เอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ขอรับเท่านั้น

      4) ประวัติย่อและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

      5) หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำาหนด พร้อมรายช่ือและประวัติกรรมการอิสระท่ีเสนอช่ือให้เป็น  

       ผู้รับมอบฉันทะ

      6) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

      7) นิยามกรรมการอิสระ

      8) เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิของผู้เขา้รว่มประชมุทีจ่ะตอ้งแสดงตนประกอบการเขา้ร่วมประชมุ วธิกีาร 

       มอบฉันทะ

      9) ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

      10) แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท่ีอยู่เบอร์โทรศัพท์เพ่ือสะดวกในการติดต่อสอบถามเส้นทาง

      11) รายละเอียดของวาระที่เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

      โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน 

     หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามข้อกฎหมายที่ให้บริษัท 

     จดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

    • การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

      ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้บรษิทัเปดิโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะ 

     ใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ หรอืจะมอบให้กรรมการอสิระของบรษิทั ทีบ่รษัิท 

     ได้แนบประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมหนังสือนัดประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือ 

     มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ 

     ที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ 

     ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

    • การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

      บรษิทัจดัใหม้กีารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุลว่งหนา้ 2 ชัว่โมงกอ่นการประชมุ และจดัอากรแสตมปไ์วบ้รกิาร 

     แกผู่ถ้อืหุน้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย รวมทัง้ไดน้ำาระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการลงทะเบยีน และจดัเตรยีมใบลงคะแนน  

     เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว 

     สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำากัดสิทธิในการเข้าร่วม 

     ประชมุเพือ่ออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาและยังไม่ไดมี้การลงมตซ่ึิงเปน็การ 

     เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมประชุมในทุกวาระหรือเฉพาะวาระท่ีต้องการลงคะแนนก็ได้  

     สำาหรบัการตรวจสอบเอกสารการเข้ารว่มประชุมและการแสดงหลักฐานประกอบนัน้ บรษิทัไดแ้จง้รายละเอยีด 

     เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในด้านการตรวจสอบ 

     เอกสารคอยอำานวยความสะดวกให้ ซึ่งจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด และ มีการจัดเลี้ยงอาหารรับรอง 

     แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

    • ระหว่างการประชุม

      กอ่นการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 และการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจำาปี 2561 ประธานกรรมการ 

     ซึง่เปน็ประธานทีป่ระชมุไดก้ลา่วแนะนำาคณะกรรมการบรษิทั คณะอนกุรรมการทกุคณะ ฝา่ยบรหิาร ผูส้อบบญัช ี 

     และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม (ท้ังรายช่ือและตำาแหน่งอย่างละเอียด) โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ 

     แจ้งให้ท่ีประชุมทราบองค์ประชุม และแจ้งให้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

     ในแต่ละวาระ เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำาหรับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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     ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช้ีแจงรายละเอียดว่า ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมี 
     คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก่อนลงมติแต่ละวาระจะทำาการถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น 
     ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่อง 
     ทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนจะไดร้บัเมือ่ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุ และใชว้ธิกีารออกเสียง 
     ทีไ่มยุ่ง่ยากโดยการยกมอืหากไมเ่หน็ดว้ยหรืองดออกเสยีง เพือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัไปรบับตัรลงคะแนน โดยใช ้
     ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ barcode ช่วยในการนับคะแนนเสียง และจะนำาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและ 
     งดออกเสียงไปหักออกจากเสียงท้ังหมดท่ีเข้าประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ  
     และหากไมม่ทีา่นใดออกเสยีงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ให้ถือว่าวาระน้ันท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หลังจากน้ัน 
     จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินวาระน้ันๆ ท้ังน้ี บริษัทได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมาย 
     จากสำานกังานกฎหมายเทพ และผูส้อบบญัชจีาก บริษทั สำานกังานสอบบญัช ีธรรมนติิ จำากดั เขา้รว่มประชมุดว้ย  
     เพ่ือเป็นคนกลางในการทำาหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามข้อกำาหนด 
     และระเบียบของบริษัท
      บริษัทได้ดำาเนินการประชุมตามลำาดับท่ีกำาหนดในวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้กับ 
     ผูถ้อืหุน้ ดว้ยการใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น ในแตล่ะวาระมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุ บรษิทัไดจ้ดัใหม้ ี
     การลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมและบันทึกจำานวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระไว้ 
     อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง เป็นจำานวนเท่าใด  
     อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระได้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแจ้ง 
     ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยรวมต่อบริษัทสามารถแจ้งได้ในวาระอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ 
     เลขานกุารบรษิทัเปน็ผูบ้นัทกึและจดัทำารายงานการประชมุอยา่งละเอยีด เพือ่เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบหลงัจาก 
     การประชมุเสรจ็ส้ินแล้วผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.nep.co.th  
     เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงได้

    • หลังการประชุม
      บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
     ประจำาปี 2561 โดยจัดส่งทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ 
     แห่งประเทศไทย ภายในช่วงเย็นวันประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 18 มกราคม 2561 และวันที่  
     26 เมษายน 2561) และจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ระบุผลการออกเสียง 
     ลงคะแนนพรอ้มสดัสว่นคะแนนอยา่งละเอยีดทัง้ “เหน็ดว้ย” ”ไม่เหน็ดว้ย” “งดออกเสยีง” “บตัรเสยี” ในแตล่ะวาระ  
     รวมทั้ง นำาส่งรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกรายละเอียดพร้อมข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
     อย่างละเอียดให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และเปิดเผยรายงานการประชุม 
     พร้อมผลการลงคะแนนอย่างละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทให้ความสำาคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรมโดยไม่คำานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคมหรือความคิดเห็นทางการเมือง  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท
  ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้
  2.1  บรษัิทกำาหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุฯ เป็นไปตามจำานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุ้นถอือยู ่โดยกำาหนดใหห้นึง่หุน้มสีทิธ ิ
เท่ากับหนึ่งเสียง
  2.2  บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ใน 
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.nep.co.th ซึง่วาระการประชมุจะชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เพยีงพอ และทนัเวลา
  2.3  ในกรณีที่มีการรายการที่เก่ียวโยงที่เข้าข่ายท่ีจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนด 
ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) กอ่นการทำารายการ บรษิทัจะไดมี้การเปดิเผยรายละเอยีด 
และเหตุผลของการทำารายการ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง นโยบายการกำาหนดราคาและมูลค่า 
ของรายการ รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และจะเปิดเผยไว้ใน 
รายงานประจำาปีว่า รายการระหว่างกันได้กระทำาอย่างยุติธรรมโดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญเสมือนกับ 

การทำารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
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  2.4  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดำารงตำาแหน่งกรรมการและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัท ช่วงเวลา 1 เดือนจนถึงวันส้ินสุดรอบปีบัญชี 

ของบริษัท

  2.5  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี  ประธานฯ จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม และไม่มีการ 

เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

  2.6  บรษิทัไดอ้ำานวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยการสง่มอบแบบมอบฉนัทะ 

ทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

  2.7  ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการระบุให้ทราบถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำาแนะนำาข้ันตอนในการ 

มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการ 

เข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

  2.8  การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับ 

คะแนนเสียงสูงตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  2.9  บริษัทได้จัดทำาบัตรลงคะแนนเสียง สำาหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ 

ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยใช้ 

ระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบ barcode รวมทัง้จดัใหม้ผีูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ และเปดิเผยในรายงาน 

การประชุมผู้ถือหุ้น

  2.10 บริษัทได้นำาเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน  

โดยเผยแพร่เม่ือวนัที ่26 ธนัวาคม 2560 และ 20 มนีาคม 2561 รวมทัง้ไดมี้การลงโฆษณาเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืพมิพล์ว่งหนา้ 

ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการประชุม เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน

  2.11 บริษัทได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ  

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวก โดยบริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น

  2.12 บริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซ้ือขายหุ้น 

อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย

  2.13 บรษิทัมมีาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยมชิอบของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกำาหนดใหค้ณะกรรมการและ 

ผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท จะต้องแจ้ง 

ให้เจ้าหน้าที่สำานักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้ 

กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง 

หรือพวกพ้องและมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการ เผยแพร่ 

ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำาข้อมูลภายในบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ

  2.14 บรษิทัไดใ้หค้วามรูแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัเก่ียวกบัภาระหนา้ที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์

ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามาตร 59 และบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำาธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

  o  ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารคนใดมสีว่นไดเ้สยีกบัผลประโยชน์ในเรือ่งท่ีกำาลังพิจารณา ผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้ 

    ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพ่ือให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่าง 

    ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

  o  กรณีมีการทำารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุน 

    ธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถคำานวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง  

    จะพจิารณาดำาเนินการทำารายการดงักลา่วใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์

    และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีใช้บังคับกับการทำารายการที่ 

    เกี่ยวโยงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบทุกๆ ไตรมาส
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  o  กรณมีีการทำารายการระหวา่งกนัอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีก่ลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน็ผูใ้ห้ความเห็น 

    เกี่ยวกับความจำาเป็นในการเข้าทำารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณา 

    เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของ 

    บคุคลภายนอกหรอืราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั 

    ทีเ่กิดขึน้ บรษิทัจะจดัหาผู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการดงักลา่ว  

    เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  

    โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

  ในปี 2561 บริษัทได้ดูแลและคำานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายในและภายนอกบริษัท  

ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำาหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำาร่วมกัน โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดีระหว่าง 

บริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

  3.1  ผู้ถือหุ้น:

    บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีความเติบโต มีผลกำาไรและสร้างความมั่งค่ังตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปราคาหุ้น 

และเงินปันผล มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงการเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่า 

ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วย ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติ 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

  3.2  พนักงาน:

    บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าขององค์กร จึงได้ตอบแทนความทุ่มเทและความมุ่งมั่น 

ในการทำางานของพนักงาน โดยการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม การมีสวัสดิการท่ีดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ของพนักงาน กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญอย่างมากกับเรื่องความปลอดภัย 

ในการทำางานและชีวอนามัยรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ คณะกรรมการได้ให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ 

พนักงาน

  3.3  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า:

    บริษัทให้ความสำาคัญกับการรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและปฏิบัติหน้าที่โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด 

ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อนำาเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้าภายใต้นโยบาย “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

    บริษัทเน้นการให้ความสำาคัญในเรื่องของความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคน 

จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆของลูกค้าต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกับบุคคลใดๆ กล่าวคือพนักงานจะไม่นำา 

ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ของลูกค้า ไปแจกจ่าย หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือให้แก่บุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ 

ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยท่ีถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อลูกค้าเอง เช่น การให้คำาปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของลูกค้า โดยพนักงานจะดำาเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกัน 

ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจากการฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการมุ่งเน้นเพื่อ 

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อาท ิเรือ่งการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ  เพือ่นำาเสนอ รวมถงึการปรบัปรงุสนิคา้ การเรยีกคนืของเสยี 

จากลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ทำาหน้าท่ีประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งบริษัทยังมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าและ 

การบริการ โดยมีมาตรฐานคุณภาพ 5 รายการ ดังนี้ (1) ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015  

ข้อกำาหนดขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย (2) มาตรฐาน GMP  

ระบบคณุภาพทีท่ำาใหเ้กดิความปลอดภยัไดม้าตรฐานและเป็นทีเ่ช่ือถอื ยอมรบัจากผู้บรโิภคสำาหรบัผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอาหาร  

(3) คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกสำาหรับบรรจุอาหาร 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4) ระบบ HACCP สำาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible  

packaging) เป็นระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมสำาหรับการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  

และท้ายสุด (5) Green industry Level 2 บริษัทยึดม่ันในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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  3.4  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง:

    บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำาไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อคู่แข่งด้วยความเปน็ธรรม โดยประพฤตปิฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใต้กรอบกตกิามารยาทของการแขง่ขนัท่ีดแีละเปน็ธรรม  

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกฎหมายใดๆ  

รวมถึงไม่กระทำาโดยเจตนาเพ่ือทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูล 

อันอาจกล่าวอ้างได้ บริษัทให้ความสำาคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น หรือคู่แข่ง 

ทางการค้า

 3.5  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า:

   เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดให้มีจรรยาบรรณและ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

   1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย

   2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้า

   3. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

   4. เกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัของคูค่า้อย่างสม่ำาเสมอ และไม่นำาข้อมูลดงักลา่วมาใช้เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง  

    และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

   5. มเีกณฑ์ในการคดัเลอืกขึน้ทะเบยีนคูค่า้ เพือ่ใหไ้ดคู้ค่า้ทีมี่คณุภาพ และมกีารประเมนิคณุภาพและผลการทำางาน 

    คู่ค้าอย่างสม่ำาเสมอ

   6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ 

    ความมั่นคงของประเทศ

   7. ดำาเนนิการดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ไม่ใชอ้ำานาจหนา้ทีเ่พือ่ประโยชนส์ว่นตน ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และ 

    มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระทำาที่ส่อไปในทางทุจริต

   ทัง้นี ้บรษัิทคาดหวงัใหคู่้ค้าและผูร้ว่มดำาเนนิธุรกิจกบับรษิทัทกุราย ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีด่ ี

และจรรยาบรรรณธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึง  

การแข่งขันที่เป็นธรรม การจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชนและการยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้า  

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนโยบายด้าน CSR ตลอดจนให้ความสำาคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ร่วมกัน

 3.6  การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้:

   บรษิทัปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง และเงือ่นไขทีม่ตีอ่เจา้หนี้โดยเครง่ครดั รวมถงึภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้  

และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำาให้ผิดนัดชำาระหนี้  

ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง  

และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหน้ีอย่างสม่ำาเสมอและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา  

เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีทำาธุรกิจ 

ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ มุ่งม่ันในการรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับเจ้าหนี้และให้ 

ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 3.7  นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

   บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหพ้นกังานและผู้มีสว่นไดเ้สยี มีช่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน เสนอความคดิเห็น ในกรณ ี

ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัท รวมท้ังการกระทำาผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ 

รับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท  

โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

   1. จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท

	 	 	 	 บริษัท	เอ็นอีพี	อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 41	ถนนพหลโยธิน	ซอยพหลโยธิน	5	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
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   2. โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท (หมายเลข 0-2279-6717)

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

   4. กล่องรับเรื่องภายในบริษัท หรือสำานักงานสาขาของบริษัท

    เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว บริษัทจะดำาเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของบริษัท โดยบริษัท 

มมีาตรการในการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงตำาแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ำางาน  

พักงาน ข่มขู่ เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน  

จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

    บคุคลใดๆ ที่ไดร้บัทราบเรือ่งการรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งรอ้งเรยีนตามระเบียบนี ้จะตอ้งปกปอ้ง 

ขอ้มลูเร่ืองการร้องเรยีน ใหเ้ปน็ความลบั และไมเ่ปดิเผยตอ่บคุคลอืน่ โดยคำานงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผู้แจง้รอ้งเรยีน  

แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำาเป็นในขั้นตอนการดำาเนินการตามระเบียบนี้ หรือตามท่ี 

กฎหมายกำาหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำาเนินการ 

ทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  สำานักกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล  

และข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีออกโดย 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน การเปิดเผย 

ข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติ 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงานประจำาปี และรายงาน 

ความยั่งยืน บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดกิจกรรม 

ให้ผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว  

และผูถ้อืหุน้สามารถโทรศัพทส์อบถามขอ้มลูมายงัหนว่ยงานท่ีดแูลผูถ้อืหุ้นของบรษัิทไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี เพ่ือเป็นช่องทางเพ่ิมเตมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

  บริษัทเห็นความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล 

ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ บรษิทัมกีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารตา่งๆ ของบรษัิท แกส่าธารณชนผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงันี้

  • เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

  • เว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th

  • เว็บไซต์ของบริษัท www.nep.co.th 

  • จัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหารให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  • ผู้สนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาคีรา ฐิติชยวัช โทรศัพท์ 02-271-4213-6  

   หรือ email address : akeera@nep.co.th หรือจาก website: www.nep.co.th

  การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

   กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงมาตรการสำาคัญท่ีจะส่งเสริมการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี บริษัท 

ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า 

กอ่นทำาการซือ้ขาย อกีทัง้กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย ์และขอ้มลูดังกลา่วจะถกูเกบ็ไว ้

เป็นหลักฐาน และเผยแพร่ในรายงานประจำาปีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทสำาหรับรอบปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จำานวน (หุ้น) จำานวนหุ้นพิ่มขึ้น  

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น)

29 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2561

ลำาดับ รายชื่อ ของตนเอง

คู่สมรส 

หรือบุตรที่ 

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของตนเอง

คู่สมรส 

หรือบุตรที่ 

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา 16,000,000 - 16,000,000 - -
 2. พลเอก นฤนาท กมัปนาทแสนยากร - - - - -
 3. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ - - - - -
 4. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี - - - - -
 5. นายณรงค์  พหลเวชช์ - - - - -
 6. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา - - - - -
 7. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล - - - - -
 8. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ - - - - -
 9. พลโท จิรภัทร มาลัย - - - - -
 10. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ - - - - -
 11. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล - - - - -
 12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000 - 64,900,000 - -
 13. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน - - 860,000 -  860,000
 14. นายสธน เสมอภาค - - - - -
 15. นางสาวฉัตรทอง น้อยสันเทียะ - - - - -

หมายเหตุ	-	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ:	คณะกรรมการบริษัท”

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  • โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

   - ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน  

    ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ 

    แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้

   - คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออก 

    ตามวาระคราวละ 1 ใน 3

   - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยโดยประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานหรือ 

    คณะกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพ่ือให้การทำางานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระ 

    อย่างแท้จริง

  • การถ่วงดุลอำานาจของกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำากับดูแลการทำางานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ 

ผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจซึ่งกันและกัน โดยได้กำาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้ 

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบ 

ถ่วงดุลโดยสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความถูกต้อง  

เหมาะสม และมีประสิทธิผล

  • การถ่วงดุลอำานาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหาร กรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารและกรรมการอิสระ เพื่อไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำานาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อให้ 

การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
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   - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำานวน  5 ท่าน

   - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   จำานวน  1 ท่าน

   - กรรมการที่เป็นอิสระ    จำานวน  4 ท่าน

  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท

   บริษทัมกีารจดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม่ำาเสมอเดอืนละ 1 ครัง้ เพ่ือเปน็การรบัทราบผลการดำาเนนิงาน 

ในเดือนที่ผ่านมาและการพิจารณาลงมติในเรื่องท่ีมีความสำาคัญหรือเรื่องท่ีมีผลกระทบสำาคัญต่อบริษัทจดทะเบียนและ 

บริษทัร่วม การขยายการลงทนุ การกำาหนดนโยบายการบรหิารการเงนิ และการบริหารความเสีย่งของธรุกจิ โดยเลขานกุารบรษัิท 

จะจัดทำาตารางกำาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละเดือนให้กรรมการรับทราบล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัด 

วันเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง ท้ังนี้เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัท 

ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ท้ังนี้เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นหรือเร่งด่วนท่ีไม่อาจจัดส่งพร้อมกับหนังสือ 

นัดประชุมได้) ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ในขณะที่ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย

   ทั้งนี้ ในข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และกรรมการบริษัท 

ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำาเป็น โดยในปี 2561  

ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำานวน 12 ครั้ง และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

และบนัทกึเทป จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการพรอ้มให้คณะกรรมการและผูท่ี้เกีย่วข้องตรวจสอบได้

จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2561 มีรายละเอิียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

BOD*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

AC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

NRC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

CG*

1. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ 12/12 - 2/2 -

2. นายณรงค์ พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10/12 7/7 - -

3. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ประธาน 
คณะกรรมการสรรหา 

และกำาหนดค่าตอบแทน

10/12 - 8/8 -

4. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการ 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 
กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน/
ประธานคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี

11/12 - 6/6 3/3

5. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ กรรมการ 
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 
กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

9/12 - 6/6 -

6. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/
กรรมการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี

9/9 - - 3/3
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

BOD*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

AC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

NRC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

CG*

7. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

9/12 7/7 5/6 3/3

8. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

- - - -

9. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการ 6/9 - - -

10. นายสธน เสมอภาค กรรมการ/ 
กรรมการผู้จัดการ

- - - -

หมายเหตุ	-	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ:	คณะกรรมการบริษัท”

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

	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC)/	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 

	 	 	 (Corporate	Governance:	CG)

จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมตลอดปี 2561 ของกรรมการท่ีลาออกระหว่างปี 2561 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

BOD*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

AC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

NRC*

จำานวนครั้ง 
ท่ีเข้าประชุม  

CG*

1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ 0/2 - - -

2. พลเอก นฤนาท กัมปนาทแสนยากร กรรมการ/ กรรมการอิสระ 0/1 - - -

3. พลเอก เสงี่ยม สวางควัฒน์ กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน

10/10 7/7 2/2 -

4. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ/ 
รองกรรมการผู้จัดการ

10/11 - - -

หมายเหตุ	-	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท	แสดงภายใต้หัวข้อ	“โครงสร้างการจัดการ:	คณะกรรมการบริษัท”

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

	 	 	 และกำาหนดค่าตอบแทน	(Nomination	and	Remuneration	Committee	:	NRC)	)/	คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 

	 	 	 (Corporate	Governance:	CG)

  • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

   บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

และปรบัปรงุการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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   โดยในปี 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัดอบรม
1.นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 263/2561

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ หลักสูตร Board Nomination and Compensation  

Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัทที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่เข้าอบรม
 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา --
 2. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี FND 8/2004, DAP 6/2003, DCP 40/2004, ACP 6/2005, CGI 4/2016
 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. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล EDP 3/2003, DCP 242/2017
 8. นางสาวนิภา ลำาเจียกเทศ --
 9. พลโท จิรภัทร มาลัย --
10. นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ CSP11/2005, ACPG20/2015, DAP137/2017, AACP27/2017, HRP15/2017, 

BNCP 4/2018
11. นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล DCP 258/2018, AACP ปี 2561
12. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี DCP 241/2017
13. นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน DCP 263/2018
14. นายสธน เสมอภาค --

  • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

   เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม่ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์  

ขอบเขตอำานาจหนา้ที ่เปน็ตน้ รวมถงึรบัฟงับรรยายจากกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร  และเยีย่มชมกระบวนการผลติ นอกจากนี ้ 

บริษทัยังไดส้นบัสนนุให้กรรมการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรตา่งๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืหลักสตูร 

สัมมนาอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

   คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำาทุกปี  

เพือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการไดท้บทวนผลงาน ปญัหาและอปุสรรคตา่งๆ ในปท่ีีผา่นมา และสามารถนำามาแกไ้ขและเพ่ิมประสทิธภิาพ 

การทำางาน

   เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหมวด ดังนี้

    คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85   หมายความว่า  “ดีมาก”

    คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ    75-84  หมายความว่า  “ดี”

    คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ    65-74  หมายความว่า  “ค่อนข้างดี”

    คะแนนอยู่ในช่วงร้อยละ    50-64  หมายความว่า  “พอใช้”

    คะแนนอยู่ในช่วงต่ำากว่าร้อยละ  50   หมายความว่า  “ควรปรับปรุง”
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   สำาหรับเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 หมวด สรุปได้ดังนี้

    (1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องที่ทำาให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

    (2)  การประชุมคณะกรรมการได้ดำาเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

    (3)  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการไดใ้หค้วามสำาคญั ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวน 

      อย่างเพียงพอ

    (4)  เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และ การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

      และผู้บริหาร เป็นต้น

    โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทได้ทำาหน้าที่สรุปและรายงานต่อ 

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้รับการประเมิน 

   มีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 85.25 หรืออยู่ในระดับที่ดีมาก

   สำาหรับเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด สรุปได้ดังนี้

    (1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยในเร่ืองท่ีทำาให้การทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

    (2)  การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำาเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมอย่างมี 

      ประสิทธิภาพ

    (3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา  

      ทบทวนอย่างเพียงพอ

   โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และรายงานผลต่อท่ีประชุม 

   คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

    o  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการประเมินมีค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 87.50 หรือ 

      อยู่ในระดับที่ดีมาก

    o  คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ได้รับการประเมินมีค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 88.75 หรืออยู่ในระดับท่ีดีมาก

    สำาหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผล 

   ด้วยตนเอง (Audit Committee Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินประจำาปีต่อคณะกรรมการบริษัท

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

   บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เกณฑ์การประเมิน 

ผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำาเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงครอบคลุมความเป็นผู้นำา  

การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  

ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำาแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ 

และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว แล้วนำาผลคะแนนมาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาจุดด้อยต่างๆ อีกทั้ง ยังนำามา 

พิจารณากำาหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  

(CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว  

โดยได้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้

  1. ในการสรรหาบคุคลเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการนัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดใหม้กีารจดัทำาตาราง Board Skill  

   Matrix เพือ่เปน็ขอ้มูลประกอบการพจิารณาสรรหากรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ 

   เฉพาะด้านท่ีจำาเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะมา 

   ดำารงตำาแหน่งกรรมการจากการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดย 

   ทีป่รกึษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) หรอืการสรรหา 

   โดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม



62 รายงานประจำาปี 2561

  2. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายความหลากหลายในกระบวนการคดัเลอืกบคุคลเพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ  

   โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉาะพด้าน โดยไม่ได้จำากัดความแตกต่างด้านเพศ อายุ  

   หรือ เชื้อชาติ และกำาหนดให้ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ 

   อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่

  3. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ 

   การแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

  4. คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำารงตำาแหน่ง  

   รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ

  5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินตนเอง 

   ของคณะกรรมการแบบรายคณะ ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งระเทศไทย และคณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหมี้ 

   การประเมินฯเป็นรายบุคคลในลำาดับต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินในภาพรวมได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี 

   ของบริษัทแล้ว

  6. บริษทัไดม้กีารจัดทำาแผนสบืทอดตำาแหนง่ (Succession Plan) สำาหรบัตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารระดบัสงู  

   โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำาหนดความรู้ 

   ความสามารถ (Competency) และประสบการณ์ของแต่ละตำาแหน่งเพ่ือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง 

   ตามที่กำาหนดสามารถสืบทอดงานของแต่ละตำาแหน่งได้ โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน 

   และความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ำาหนด เทียบกบัระดบั Competency ท่ีตอ้งการ เพ่ือจดัทำา 

   แผนพัฒนาลด Competency Gap เป็นรายบุคคล โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคลลเป็นผู้ติดตาม อบรม  

   และพัฒนาความรูค้วามสามารถของผูส้บืทอดตำาแหน่ง ท้ังในตำาแหนง่กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู และกำาหนดให ้

   กรรมการผูจ้ดัการเปน็ผูร้ายงานผลการปฏบิตังิานและผลการพฒันารายบคุคลตอ่คณะกรรมการสรรหาฯ ปลีะ 1 ครัง้  

   และคณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและสรุปผลการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

   แล้วรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบปีละ 1 ครั้ง

  7. คณะกรรมการมีแผนที่จะดำาเนินการทั้งในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   IT Risk Management และ IT Governance ในปี 2562

  8. คณะกรรมการมีนโยบายให้จัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการโดยให้กรรมการจัดทำารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

   และใหม้ีการทบทวนรายงานอยา่งน้อยปีละครั้งและตอ้งรายงานทกุครัง้ทีม่ีการเปลี่ยนแปลง โดยกำาหนดหลกัเกณฑ์ 

   ไว้ดังนี้

   • กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดทำารายงานการมี 

    ส่วนได้เสียให้กับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องทำารายงานการมีส่วนได้เสียนับต้ังแต่วันที่ 

    เข้าดำารงตำาแหน่ง

   • เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงานภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล  

    โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร

   • ให้เลขานกุารบรษิทัดำาเนนิการจดัสง่สำาเนารายงานการมีส่วนไดเ้สยี ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิท และประธาน 

    คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงาน 

    การมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

   • ทกุสิน้ป ีใหเ้ลขานกุารบรษิทัจดัทำารายงานการมส่ีวนได้เสยี สง่ให้กรรมการและผูบ้ริหาร เพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง 

    ของขอ้มลู สำาหรบัใชเ้ปดิเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) และรายงานประจำาป ี(แบบ 56-2)  

    ของบริษัท

  อย่างไรก็ดี ยังคงมีบางหลักเกณฑ์ที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อแนวปฏิบัติดังนี้

	 	 1.	 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
    ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำาหนดบทบาท 

   หนา้ทีข่องประธานกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนโดยเนน้ทีป่ระโยชนข์องบรษิทั ผู้ถอืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยเปน็สำาคญั  

   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการถ่วงอำานาจ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์  

   ร่วมพิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วย
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	 	 2.	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ	และสมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการสรรหาฯ	 
	 	 	 ควรเป็นกรรมการอิสระ
    คณะกรรมการสรรหาฯ บริษัทมีสมาชิก 1 ท่านท่ีเป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาฯ  

   ได้มีการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและ 

   ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ 

   ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น สมาชิกของกรรมการชุดย่อย ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้  

   คณะกรรมการสรรหาฯ ไดม้กีารทบทวนโครงสรา้ง รบัการจา่ยคา่ตอบแทนและอตัราผลตอบแทนทีเ่หมาะสมสำาหรบั 

   กรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติ โดยกำาหนดเป็นนโยบายว่า ค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะ 

   ที่เหมาะสมโดยคำานึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ  

   และสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

	 	 3.	 การจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
	 	 	 ของคณะกรรมการ	อย่างน้อยทุกๆ	3	ปี	และเปิดเผยในรายงานประจำาปี
    บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท้ังคณะเป็นประจำาทุกปี  

   ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วทีจ่ะยังมิไดมี้ทีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทางและเสนอแนะ 

   ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
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ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

1.1 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

o จัดทำาหลักปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรม 

 ท่ีชัดเจนและส่ือสารเพ่ือให้พนักงาน 

 ทุกคนเข้าใจ

o บริษัทได้ประกาศระเบียบด้าน 

 จรรยาบรรณภายในบริษัทเมื่อ  

 24 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทำาการ 

 เปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ใน  

 Center File ของบริษัท และบริษัท 

 ได้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  

 ฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่  

 22 กุมภาพันธ์ 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o มีกระบวนการติดตามและดูแล 

 การปฏิบัติตามหลักความซ่ือสัตย์และ 

 คุณค่าทางจริยธรรมอย่างเหมาะสม

o ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทดูแล 

 รับผิดชอบให้พนักงานภายใต้ 

 สายบังคับบัญชาของตนทราบและ 

 ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 

 อย่างจริงจัง หากมีกรรมการ ผู้บริหาร 

 หรือพนักงานกระทำาผิดจรรยาบรรณ 

 ธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัย 

 อย่างเคร่งครัด

o บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดทำา 

 แบบประเมินตนเองโดยผู้บริหาร 

 และพนักงาน เพื่อให้มีกระบวนการ 

 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม  

 Code of Conduct

o จัดให้มีการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม 

 หลักความซ่ือสัตย์และคุณค่าทาง 

 จริยธรรมอย่างทันท่วงทีและมีการ 

 แก้ไขอย่างเหมาะสม

o บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท 

 เป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตาม 

 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

 ในภาพรวมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  

 พนักงาน ลูกค้า เจ้าหน้ี และบุคคลอ่ืน 

 สามารถส่งคำาร้องเรียนเข้ามาได้ทาง  

 Website ของบริษัท หรือจดหมาย 

 ร้องเรียน

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง
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หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
1.2 คณะกรรมการบริษัท

o กำาหนดและสื่อสารบทบาทหน้าที่ 

 ของคณะกรรมการและการมอบหมาย 

 อำานาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารและ 

 สื่อสารให้แก่ทุกฝ่ายได้รับทราบ

o บริษัทได้กำาหนดกฎบัตรของคณะ 

 กรรมการบริษัท และอนุกรรมการ 

 รวมถึงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ 

 กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร 

 ได้จัดพิมพ์กฎบัตรเพื่อแจ้งให้ 

 คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ  

 และบริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการ 

 บริษัทฉบับล่าสุด ประกาศ ณ วันที่  

 22 กุมภาพันธ์ 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 บริษัท มีกรรมการอิสระตามจำานวน 

 ที่กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์  

 แห่งประเทศไทย (ข้อกำาหนดของ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ระบุว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วย 

 กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3  

 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้อง 

 ไม่น้อยกว่า 3 คน)

o คณะกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น  

 10 คน ซึ่งบริษัทมีการแต่งตั้ง 

 กรรมการอิสระครบ 4 คน

o ทำาหน้าที่กำากับดูแลการบริหาร 

 ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 ของบริษัท

o บริษัทได้ตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำา 

 แผนบริหารความเสี่ยง ในปี 2560  

 และจัดทำาผลการประเมินความเสี่ยง 

 และแผนบริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น 

 ในปี 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม 

 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ของการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ

o คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบ 

 ผลการสอบทานการควบคุมภายใน  

 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไปแล้ว  

 5 ระบบรวมท้ังมีการสอบทานรายงาน 

 ทางการเงินและระบบการควบคุม 

 ภายใน ที่ได้รับการประเมินโดย 

 ผู้สอบบัญชีในทุกไตรมาสด้วย

o คณะกรรมการตรวจสอบยังติดตาม 

 ดูแลอย่างต่อเนื่อง

o คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแล 

 งานของผู้ตรวจสอบภายในและ 

 ผู้สอบบัญชี

o กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กำาหนดให้ต้องกำากับดูแลงานของ 

 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
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หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
o คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจ 

 ในการเลือกผู้สอบบัญชีก่อนนำาเสนอ 

 ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง

o ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คร้ังท่ี 5/2560 ได้มีการนำาเสนอวาระ  

 การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทน 

 ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 และใน 

 การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561  

 มีการนำาเสนอวาระ พิจารณาแต่งตั้ง 

 ผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน 

 ประจำาปี 2561 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

o ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ครั้งที่ 7/2561 มีการนำาเสนอวาระ 

 การแต่งตั้งและกำาหนดค่าตอบแทน 

 ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2562 และจะ 

 นำาเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญ 

 ผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติ

1.3 ปรัชญาการบริหารและรูปแบบ 

 การปฏิบัติงาน

o มุ่งเน้นการมีระบบควบคุมภายใน 

 ที่น่าเชื่อถือและมีการจัดทำาคู่มือ 

 การปฏิบัติงาน ให้ทุกคนปฏิบัติ 

 ในทางเดียวกัน

o บริษัทได้มีการทบทวนระเบียบว่าด้วย 

 การพัสดุ พ.ศ.2559 ปรับปรุงล่าสุด  

 วันที่ 13 กันยายน 2561 และบริษัท 

 ได้ Up Version ISO9001 : 2015  

 แล้วเสร็จ

o บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสม 

 อย่างสม่ำาเสมอ

1.4 โครงสร้างองค์กร

o ผู้บริหารกำาหนดสายการรายงาน 

 สำาหรับหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายงานต่างๆ  

 ภายในองค์กรอย่างชัดเจนและเป็น 

 ลายลักษณ์อักษร

o มีโครงสร้างการจัดการและแผนผัง 

 การบริหารองค์กรของบริษัทท่ีชัดเจน  

 ซึ่งทบทวน และประกาศใช้ล่าสุด 

 เดือนสิงหาคม 2561

o บริษัทจะทบทวนตามความเหมาะสม 

 อย่างสม่ำาเสมอ

o โครงสร้างองค์กรช่วยสนับสนุน 

 ให้บริษัทมีระบบการรายงานและ 

 สื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

o บริษัทจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้าง 

 องค์กรเพื่อให้มีการบริหารงานที่มี 

 ประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุม 

 ภายในที่รัดกุม เช่น มีการแบ่งแยก 

 หน้าที่ การกำาหนดวงเงินอนุมัติ 

 ที่ระดับต่างๆ

1.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

o ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีทำาให้ม่ันใจว่า 

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

 ที่เหมาะสม

o ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบประสิทธิภาพ 

 ของระบบการควบคุมภายในภายใต้ 

 ความรับผิดชอบของตน

o ผู้บริหารแต่ละฝ่ายควรดูแลให้มี 

 การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว หลังจาก 

 มีการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน 

 เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ของตนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 ความเสี่ยง
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หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
o ผู้บริหารระดับสูงรับผิดชอบในการ 

 ทำาให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

 เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

o บริษัทจัดให้มีการจัดการอบรม 

 ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง  

 ในเดือนตุลาคม 2560 และจัดทำาแผน 

 บริหารความเส่ียงเสร็จส้ินในปี 2561  

 เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

 เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ 

 ปัจจุบันบริษัทได้จัด อบรม GMP  

 เพื่อให้พนักงานพัฒนาการทำางาน 

 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ 

 บริษัทยังเพิ่มการประเมินพนักงาน 

 โดยใช้ KPI 

1.6 ทรัพยากรบุคคล

o ผู้บริหารจัดทำาแนวปฏิบัติด้าน 

 ทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลัก 

 ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และ 

 ความสามารถของบุคลากร

o บริษัทได้จัดทำาระเบียบด้านจริยธรรม 

 โดยครอบคลุมเรื่องดังกล่าวและ 

 ได้จัดทำานโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ  

 ฉบับล่าสุด ลว.22 กุมภาพันธ์ 2561

o การสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 

 เป็นไปตามหลักความซื่อสัตย์  

 จริยธรรม และความสามารถของ 

 บุคลากร

o เกณฑ์การสรรหาพนักงานจะพิจารณา  

 การศึกษา ประสบการณ์ทำางาน  

 ความถี่ในการเปลี่ยนงาน ทัศนคติ 

 ในการทำางาน และเพ่ิมการตรวจสอบ 

 ประวัติในการรับพนักงานใหม่

o การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ของพนักงานและแนวทางในการ 

 ให้ผลตอบแทนของบริษัท ส่งเสริม 

 การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 

 ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำาเนินงาน  

 การรายงาน และการปฏิบัติตาม 

 กฎระเบียบ

o ยังไม่มีการเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงาน 

 ของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กร  

 แต่ฝ่ายบุคคลได้จัดอบรมเพิ่มเรื่อง 

 การใช้ KPI ในการประเมินผลการ 

 ปฏิบัติงาน

o บริษัทจะพิจารณาใช้การเชื่อมโยง 

 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับ 

 กลยุทธ์ขององค์กร และใช้ KPI  

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

o การระบุความเส่ียงของบริษัทพิจารณา 

 ครอบคลุมกระบวนการทำางาน 

 ที่สำาคัญ

o บริษัทได้จัดตั้งคณะทำางานบริหาร 

 ความเสี่ยงจัดทำาผลการประเมิน 

 ความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง 

 เสร็จสิ้น ในเดือน มีนาคม 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o บริษัทได้กำาหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 

 ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  

 เพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความ 

 ชัดเจน

o คณะทำางานบริหารความเสี่ยงจัดทำา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงและแผน 

 บริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น ในเดือน  

 มีนาคม 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง
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o บริษัทจัดทำาเกณฑ์การประเมิน 

 ความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสเกิดและ 

 ผลกระทบให้เหมาะสมกับการประเมิน 

 ความเสี่ยงองค์กรและหน่วยงาน

o คณะทำางานบริหารความเสี่ยงจัดทำา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงและแผน 

 บริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น ในเดือน  

 มีนาคม 2561

o การระบุความเส่ียงพิจารณาท้ังปัจจัย 

 ภายในและภายนอก รวมถึงผลกระทบ 

 ที่มีต่อวัตถุประสงค์ด้วย

o คณะทำางานบริหารความเสี่ยงจัดทำา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงและแผน 

 บริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น ในเดือน  

 มีนาคม 2561

o ความเส่ียงได้รับการระบุและประเมิน 

 โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะ 

 เกิดเหตุการณ์นั้นและความรุนแรง 

 ของผลกระทบ (Likelihood & Impact)

o บริษัทมีการประชุมร่วมกันทุกฝ่าย 

 เป็นประจำา ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำาเสนอ 

 ผู้บริหารตามลำาดับชั้น เพื่อสรุปและ 

 หาแนวทางลดความเสี่ยง

3. การควบคุม

3.1 การเชื่อมโยงเกี่ยวกับการประเมิน 

 ความเสี่ยง

o กิจกรรมการควบคุมได้รับการออกแบบ 

 เพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำาคัญ

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี การสอบทาน 

 และอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน  

 การตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ยังไม่มี 

 ระเบียบการปฏิบัติงานสำาหรับแต่ละ 

 กระบวนการและคณะทำางานบริหาร 

 ความเสี่ยงจัดทำาผลการประเมิน 

 ความเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง 

 เสร็จสิ้น ในเดือน มีนาคม 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o การออกแบบกิจกรรมการควบคุม 

 ต่างๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

o สอบทานการกำาหนดสิทธิเข้าถึง 

 ข้อมูลในระบบของแต่ละ User และ 

 ทดสอบการสำารองข้อมูลของระบบ

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

3.2 การออกแบบกิจกรรมการควบคุม

o กิจกรรมการควบคุมของบริษัท 

 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่มี 

 ประสิทธิผลและต้นทุนต่างๆ กัน เช่น  

 การอนุมัติ ผู้มีอำานาจ การตรวจสอบ 

 ความถูกต้อง การกระทบยอด  

 การตรวจสอบผลการดำาเนินงาน  

 การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน  

 และ การแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น

o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ี การสอบทาน 

 และอนุมัติ การควบคุมการจ่ายเงิน  

 และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และมี 

 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2559  

 ซึ่งทบทวนล่าสุด กันยายน 2561,  

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

 และสวัสดิการ พ.ศ.2559

o บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำาระเบียบการ 

 ปฏบิตังิานสำาหรบัแตล่ะกระบวนการ 

 เป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติม และ 

 จะทบทวนตามความเหมาะสม 

 อย่างสม่ำาเสมอ
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o บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของบุคคล 

 และกระบวนการอย่างเหมาะสม 

 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและบรรลุ 

 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

o โครงสร้างการบริหารและสาย 

 การบังคับบัญชาได้มีการแบ่งแยก 

 หน้าที่ของกระบวนการต่างๆ และ 

 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ 

 รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก 

 รายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ  

 และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 

 ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพ่ือเป็นการ 

 ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

o ในการออกแบบและปรับปรุง 

 การควบคุมต่างๆ ฝ่ายบริหาร 

 ได้คำานึงถึงต้นทุนของกิจกรรม 

 การควบคุม เปรียบเทียบกับประโยชน์ 

 ที่จะได้รับจากการปรับปรุงการ 

 ควบคุมนั้น

o ในการควบคุมใดๆ บริษัทจะพิจารณา 

 โดยเลือกจากการควบคุมภายใน 

 ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

3.3 นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน

o กิจกรรมการควบคุมได้รวมใน 

 กระบวนการทำางานและกิจกรรม 

 ในการปฏิบัติงานประจำาวันสำาหรับ 

 พนักงาน

o บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมในแต่ละ 

 กระบวนการ พร้อมทั้งให้พนักงาน 

 จัดทำารายงานสำาหรับกรรมการผู้จัดการ 

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่างๆ

o วิธีการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง 

 กับนโยบายที่กำาหนดโดยผู้บริหาร  

 จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรและมี 

 รายละเอียดที่เหมาะสม

o บริษัทใช้ระบบ ISO 9001 : 2015  

 ซึ่งมีเป็นลายลักษณ์อักษร

o บริษัทจะทบทวนในระบบ ISO  

 ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำาเสมอ

o บริษัทมีการสอบทานนโยบายและ 

 วิธีการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ 

 เพื่อปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

o บริษัท Up Version เป็น ISO 9001: 

 2015

3.4 เทคโนโลยีและสารสนเทศ

o กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี 

 สารสนเทศได้รับการออกแบบและ 

 นำาไปใช้เพื่อส่งเสริมการมีระบบ 

 ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

o บริษัทมีการกำาหนดสิทธิในการเข้าถึง 

 ข้อมูล (Access authorization) 

 สำาหรับข้อมูลแต่ละประเภท

o สอบทานความเหมาะสมและการ 

 เป็นปัจจุบันของการกำาหนดสิทธิ 

 ในการเข้าถึงข้อมูล

o บริษัทจัดให้มีการออกแบบการ 

 ควบคุมระบบงาน (Application  

 controls) ที่ช่วยให้ข้อมูลและ 

 รายงานต่างๆ มีความถูกต้อง  

 น่าเชื่อถือ

o บริษัทใช้ระบบ Accpac สำาหรับระบบ 

 บัญชี ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดู 

 รายการต่างๆ ตามความต้องการได้  

 แต่บริษัทยังไม่ได้ตรวจสอบความมี 

 ประสิทธิภาพของการควบคุม 

 ระบบงาน (Application controls)

o บริษัทพิจารณานำาโปรแกรม ERP Lite  

 มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมการใช้ 

 ทรัพยากรต่างๆ ของการผลิต



70 รายงานประจำาปี 2561

หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

4.1 ข้อมูลท่ีช่วยส่งเสริมการควบคุมภายใน

o ข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  

 มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 

 และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

o ข้อมูลท่ีจะรายงานให้ผู้บริหาร จะผ่าน 

 การสอบทานความครบถ้วน ถูกต้อง  

 จากฝ่ายงานต่างๆก่อน นอกจากนี้ 

 มีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นรายวัน 

 เพ่ือสอบทานความถูกต้องของข้อมูล  

 และสรุปนำาส่งรองกรรมการผู้จัดการ 

 ตามลำาดับชั้น ถึงกรรมการผู้จัดการ 

 อย่างสม่ำาเสมอ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

o มีการสอบทานคุณภาพของระบบ 

 ข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ เพ่ือให้ม่ันใจว่า 

 ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและตรง 

 ตามเวลา

4.2 การสื่อสารภายในองค์กร

o ฝ่ายบริหารส่ือสารให้พนักงานทุกคน 

 ทราบในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะ 

 อย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ 

 ควบคุมภายใน

o บริษัทจัดอบรมเรื่องการบริหาร 

 ความเส่ียงและมีคณะทำางานฯ จัดทำา 

 ผลการประเมินความเสี่ยงและแผน 

 บริหารความเสี่ยงเสร็จสิ้น ในเดือน  

 มีนาคม 2561

o บริษัทยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง

o บริษัทมีช่องทางการสื่อสาร 

 อย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและ 

 คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ท้ังสองฝ่าย 

 สามารถทำาหน้าที่ของตนได้ตาม 

 วัตถุประสงค์

o ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการ 

 บริษัท ซึ่งจะประชุมกันเป็นประจำา 

 ทุกเดือน

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

o มีช่องทางการสื่อสารที่แยกออกมา 

 ต่างหากเพ่ือให้สามารถส่ือสารกันได้  

 ในกรณีช่องทางการสื่อสารปกติ 

 ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพ

o หัวหน้าของพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

 การส่ือสารถึงพนักงานสายงานของตน  

 ในกรณีที่ช่องทางการสื่อสารปกติ 

 ไม่สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่มีการ 

 จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

o คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง 

 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น  

 ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ 

 ภายใน หน่วยงานกำากับดูแล 

o คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูล 

 จากกรรมการผู้จัดการ



71บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
4.3 การสื่อสารภายนอกองค์กร

o บริษัทมีช่องทางการส่ือสารภายนอก 

 ท่ีทำาให้ได้รับข้อมูลจาก ลูกค้า ผู้ขาย  

 ผู้สอบบัญชี ผู้กำากับดูแล เป็นต้น  

 เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ 

 บริษัทได้รับข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ 

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

 การควบคุมภายใน

o ฝ่ายตรวจสอบได้รับผลการตรวจสอบ 

 ประจำาปีจากผู้ตรวจสอบบัญชีเก่ียวกับ 

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

 การควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัท 

 ได้จัดช่องทางให้บุคคลภายนอก 

 ติดต่อบริษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ 

 และทางโทรศัพท์และ E-mail  

 ของแต่ละฝ่ายของบริษัท โดยฝ่ายขาย 

 เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง 

 ร้องเรียนจากลูกค้า

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

5. การติดตามและประเมินผล

5.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง

o บริษัทได้จัดให้การประเมิน 

 การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

 เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

 ทั่วทั้งองค์กร

o บริษัทมีการตรวจติดตามระบบ ISO  

 ภายในอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และตรวจ 

 ติดตามคุณภาพโดยบริษัทภายนอก 

 ปีละ 2 ครั้ง

o จัดอบรมเรื่องการควบคุมตนเอง  

 Self-Control ให้แต่ละฝ่ายเพื่อ 

 เป็นการพัฒนาอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

o ผู้ประเมินเข้าใจองค์ประกอบในการ 

 ประเมิน การควบคุมภายใน

o บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน 

 ที่ดำาเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มี 

 คุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็น 

 อิสระจากฝ่ายจัดการ มีการจัดทำา 

 รายงานผลการตรวจสอบอย่าง 

 สม่ำาเสมอ ทันเวลา

o ฝ่ายบริหารได้รับผลการประเมิน 

 เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ของการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ 

 และทันเวลา

o ผู้บริหารพิจารณาขอบเขตและความถ่ี 

 ของการประเมินแบบแยกต่างหาก  

 (Separate Evaluation) ซ่ึงข้ึนอยู่กับ 

 ความสำาคัญของความเสี่ยง  

 การควบคุม การจัดการความเสี่ยง  

 และความมีประสิทธิภาพและ 

 ประสิทธิผลของการติดตามประเมินผล 

 อย่างต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring)
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หลักการ การปฏิบัติของบริษัท ปี 2561 เป้าหมาย ปี 2562
5.2 การรายงานข้อบกพร่อง

o ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

 ได้รับการรายงานต่อเจ้าของ 

 กระบวนการและเจ้าของการควบคุม 

 ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการแก้ไข

 - ข้อบกพร่องดังกล่าวถูกรายงาน 

  ไปยังผู้บริหารระดับท่ีสูงกว่าเจ้าของ 

  กระบวนการอย่างน้อยหนึ่งระดับ

o ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับรายงาน 

 สรุปข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ภายนอก (Management Letter)  

 ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทาน 

 และประชุมร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ 

 หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง พร้อมทั้ง 

 รายงานผลการติดตามแก้ไขต่อ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

 ผู้จัดการ โดยในปี 2561 มีการสอบทาน 

 การควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบ 

 ภายใน ไปแล้ว 5 ระบบ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

o ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการควบคุม 

 ภายในได้รับการรายงานไปยัง 

 ผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัท  

 และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง 

 สม่ำาเสมอและทันเวลา

o คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงาน 

 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีแต่ละ 

 ไตรมาสและได้รายงานให้คณะ 

 กรรมการบริษัททราบทุกคร้ัง รวมถึง 

 การแก้ไขของฝ่ายจัดการในเร่ืองน้ันๆ

o บริษัทยังคงใช้วิธีการเช่นเดียวกับ 

 ปี 2561

o บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน 

 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ 

 มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน

o ฝ่ายตรวจสอบมีพนักงานเพียง 1 คน  

 ซ่ึงในปี 2561 ทำาหน้าท่ีในการสอบทาน 

 การควบคุมภายในไปแล้ว 5 ระบบ

o เพิ่มบุคคลากรฝ่ายตรวจสอบและ 

 ส่งอบรมเพิ่มเติมเรื่องการควบคุม 

 ภายในของแต่ละกระบวนการ

o การตรวจสอบภายในมีโครงสร้าง 

 ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนให้สามารถ 

 ทำางานได้อย่างเป็นอิสระ

o ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรง 

 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

o บริษัทได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจาก 

 ภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบภายใน (Quality Assurance  

 Review) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงาน 

 เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ 

 ภายใน

o X o เมื่อบริษัทมีการตรวจสอบภายใน 

 เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง จึงจะเร่ิมต้น 

 ให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามา 

 ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ภายในในอนาคต

	 1.2	 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทได้จัดต้ังคณะทำางานบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีหน้าท่ีพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ประเมินวิเคราะห์ 

ปจัจยัเสีย่งและผลกระทบ กำาหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ทบทวนปรบัปรุงระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

อย่างต่อเนื่อง ติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

2.	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานและ 

ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และจากการสอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม 

เพียงพอ 
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานปฏิบัติงานของบริษัท

     1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

 ในปี 2561 บริษัทมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และได้ลาออก 

จากตำาแหน่ง ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อทำาหน้าที่ในตำาแหน่งดังกล่าวต่อไป

ชื่อ-ตำาแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์
นาย พิรุณห์ ปัญจจิตติ 
พนักงานตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พฤศจิกายน 2557 - 24 ธันวาคม 2561  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมอบรม

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

     2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 • ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม

     3. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้าง ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

 • บรษิทัไดก้ำาหนดใหก้ารอนมุตั ิแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลกิจา้ง รวมถงึการพจิารณาผลการปฏบิตังิานของผูด้ำารงตำาแหนง่ 

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบรษิทันัน้ จะตอ้งผา่นความเหน็ชอบหรอืไดร้บัอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
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ร�ยก�รระหว่�งกัน

 บริษทัมรีายการกบับริษทัรว่มตามความจำาเป็นในราคาและเงือ่นไขเป็นปกตธุิรกจิ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ 

ต่อรายการระหว่างกันของบริษัทว่า รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านมาเป็นรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลเย่ียงผู้ประกอบการค้า 

พึงปฏิบัติตามปกติธุรกิจการค้าทั่วไป มีการกำาหนดราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด

สรปุรายละเอยีดรายการระหวา่งกนัของบรษิทัและบรษิทัหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องกนัทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
สำาหรับปี 2561 และสำาหรับปี 2560

 บริษทัและบริษทัหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวขอ้งกันซึง่ไดร้บัการอนมุตัิในหลกัการแลว้ โดยเปน็ไปตามลกัษณะการประกอบธรุกิจปกต ิ 

และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล  

ที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการระหว่างกัน มูลค่ารายการระหว่างกัน  

(พันบาท)

ยอดคงค้าง

(พันบาท)

ความจำาเป็นและ 

ความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน

อ้างอิงหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงิน

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

บริษัท วาวา แพค  

จำากัด เป็นบริษัท 

ผลิตกระสอบสาน 

พลาสติก

บริษัทและบริษัท  

วาวา แพค จำากัด  

รวมถึงครอบครัว  

เปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

ของบริษัท ถือหุ้น 

ในบริษัทรวมกัน  

517,540,300 หุ้น

หรือคิดเป็นร้อยละ  

22.26 ของทุน 

จดทะเบียนและเรียก 

ชำาระแล้ว

รายได้ขายสินค้าบรรจุภัณฑ์ 

ชนิดอ่อน และค่าบริการ

 บริษัท วาวา แพค จำากัด  

ได้ซื้อบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน 

ประเภทม้วนฟิลม์ OPP  

และ CPP พิมพ์กราเวียร์  

จากบริษัทเพื่อใช้ในการผลิต 

สินค้าเพื่อขาย โดยบริษัท 

กำาหนดราคาสินค้าที่ขาย 

ให้แก่บริษัท วาวา แพค จำากัด  

ในราคาเดียวกันกับที่ขาย 

ให้แก่ลูกค้าทั่วไป

 28,706 -

 

2,512 -

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นว่ารายการดังกล่าว 

เป็นรายการค้าปกติของ 

บริษัทและมีการกำาหนด 

ราคาเช่นเดียวกับท่ี

บริษัทขายให้แก่ลูกค้า 

ท่ัวไป จึงเห็นว่ารายการ 

ดังกล่าวมีความเหมาะสม 

และสมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ข้อ 3

ค่าใช้จ่าย

 - ค่าวัตถุดิบ บริษัทได้ซื้อ

เส้นเทปและม้วนผืนผ้าจาก  

บริษัท วาวา แพค จำากัด  

เป็นวัตถุดิบเพื่อนำามาเพิ่ม 

ผลผลิตในส่วนการผลิต 

กระสอบสานพลาสติก และ 

ซื้อม้วนฟิลม์ LL เป็นวัตถุดิบ 

เพื่อนำามาผลิตบรรจุภัณฑ์ 

ชนิดอ่อนเพื่อขายต่อไป

 - ค่าแรงพนักงาน

 - ค่าขนส่ง

 - ค่าคอมมิชชั่น

โดยกำาหนดราคาสินค้าที่ขาย 

และบริการให้แก่บริษัท  

ในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาตลาด

55,338

 588

 305

 125

- 10,016

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นว่ารายการดังกล่าว 

เป็นรายการค้าปกติของ 

บริษัทและมีการกำาหนด 

ราคาที่ไม่สูงกว่าราคา 

ตลาด จึงเห็นว่ารายการ 

ดังกล่าวมีความเหมาะสม 

และสมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ข้อ 3

บริษัท เป้ แพค จำากัด  

ประกอบธุรกิจเป่าฟิล์ม 

พลาสติก

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ค่าซื้อทรัพย์สิน

 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักร 

จากบริษัท เป้ แพค จำากัด  

เพื่อใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

ชนิดอ่อน

 16,903 - - - คณะกรรมการตรวจสอบ 

เห็นว่ารายการดังกล่าว 

เป็นไปตามแผนการลงทุน 

ที่ได้ขออนุมัติไว้ และมี 

การประเมินราคาเคร่ืองจักร 

จากผู้ประเมินอิสระแล้ว  

จึงเห็นว่ารายการดังกล่าว 

มีความเหมาะสมและ 

สมเหตุสมผล

หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน ข้อ 3
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นโยบายและแนวทางการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 บรษิทัพยายามหลกีเลีย่งการทำารายการระหวา่งกนักบับรษิทัรว่มหรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัแตก่รณท่ีีมคีวามจำาเปน็เพือ่กอ่ให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาความสมเหตุผลอย่างรอบคอบและจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่เสมือนการกระทำา 

รายการกับบุคคลภายนอก โดยอาจจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแสดงราคาที่เป็นธรรม และบริษัทจะดำาเนินการตามขั้นตอน 

ของข้อกำาหนดหรือประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำาหนดหรือประกาศของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจน 

กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำาคัญ

 อนึ่ง บริษัทมีข้อกำาหนดในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไป  

ซึง่ทรัพย์สนิสำาคญัของบรษิทัวา่จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีต่ลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยและ/หรอืคณะกรรมการ 

กำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ำาหนด โดยจะตอ้งผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบทราบหรอืจะตอ้งขออนมุตั ิ

จากคณะกรรมการบริษทัตามขนาดรายการท่ีเกดิขึน้ และตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งดงักลา่ว อกีทัง้ตอ้งตดิตาม 

การทำารายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติด้วย
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ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

  • สำาหรับปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 ผูส้อบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์แห่งบรษิทั สอบบัญชีธรรมนติ ิจำากัด  

มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ผลการดำาเนนิงาน การเปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้และกระแสเงนิสดสำาหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั ท้ังงบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทนุ 

ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้

   ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

    หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) ตามที่ปรากฏในงบการเงินน้ี บริษัทมีผลการดำาเนินงานจากธุรกิจหลัก 

   ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุด 

   วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงิน 

   เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำานวนเงิน 89.62 ล้านบาท ณ วันท่ี  

   31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  

   เป็นจำานวนเงิน 1,006.95 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

   เปน็จำานวนเงิน 769.49 ลา้นบาท และแผนการดำาเนนิธรุกจิทีย่งัไมเ่ปน็ไปตามทีป่ระมาณไว ้ปจัจยัดงักลา่วตลอดจน 

   เรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ 

   ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท  

   ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

   เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

    เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า 

   ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 

   งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับ 

   เรื่องเหล่านี้

    1) ความเสี่ยง - การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

      เนื่องจากผลการดำาเนินงานในอดีตของบริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นและขาดทุนสุทธิมาโดยตลอดซึ่งมีผล 

     ตอ่การพจิารณาการตัง้คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้ และการตัง้ประมาณการคา่ความเสยีหายจากการทำาสญัญา 

     ขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

     ตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือ 

     ที่นำามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ได้แก่ งานระหว่างทำาและสินค้าสำาเร็จรูป 

     ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 35.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของสินทรัพย์รวม 

     ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 3.14 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน 

     เฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะงานระหว่างทำาต้องใช้วิธี 

     การคำานวณเพ่ือหาตน้ทนุทำาตอ่เมือ่ผลิตเสรจ็เปน็สนิคา้สำาเรจ็รปูแตล่ะประเภทซึง่การคำานวณมคีวามซบัซอ้น  

     ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

     การตอบสนองความเสี่ยง

      วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ตอ่เร่ืองดงักลา่ว ไดร้วมถงึการตรวจสอบกระบวนการในการจดัทำาโครงสรา้ง 

     ต้นทุนผลิตสินค้าสำาเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานและวิธีการท่ี 
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     ผู้บริหารใช้ในการคำานวณประมาณการต้นทุนผลิตของสินค้า รวมถึงการเปรียบเทียบราคาทุนของสินค้าคงเหลือ 

     กับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับตรวจสอบกับราคาขายหักค่าใช้จ่าย 

     ในการขาย และตรวจสอบการตั้งประมาณการหนี้สินสำาหรับค่าความเสียหายจากการทำาสัญญาขายสินค้า 

     ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยคำานวณจากมูลค่าขายตามสัญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขาย 

     เปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

    2) ความเสี่ยง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

      ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

     การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือขายและให้เช่าและการให้บริการ 

     สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุน 

     ในบริษทัดังกลา่วในระยะยาวเพ่ือรบัเงนิปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กจิการแสดงเงินลงทนุในบริษทัรว่ม  

     ตามวิธีราคาทุน เป็นจำานวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

     คิดเป็นร้อยละ 54.04 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบเงินลงทุน 

     ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและตามวิธีส่วนได้เสีย พบว่า เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่าน้อยกว่า 

     เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระสำาคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน 

     ในบรษิทัรว่มตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการดอ้ยคา่นัน้มีนยัสำาคญัตอ่การตรวจสอบ 

     เน่ืองจากจำานวนเงินดังกล่าวเป็นจำานวนเงินท่ีมีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ข้ันตอน 

     การทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน  

     ฐานะการเงินและกระแสเงนิสดรบัและจา่ยของบรษิทัร่วมทีจ่ะไดจ้ากการดำาเนนิงานในอนาคต ดงันัน้ ขา้พเจา้จึง 

     ให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน 

     เฉพาะกิจการ

     การตอบสนองความเสี่ยง

      วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว ข้าพเจ้าได้มีการสื่อสาร ควบคุมงานและการปฏิบัติงาน 

     ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงิน 

     ของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน  

     และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

    3) ความเสี่ยง - การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

      จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามท่ีแสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุน 

     เบด็เสรจ็ จำานวน 389.38 ลา้นบาท ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจำานวนเงนิท่ีมสีาระสำาคญัและเป็นตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงาน 

     ของบริษัท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนของรายได้จากการขาย 

     ถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน

     การตอบสนองความเสี่ยง

      วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำาการสอบถาม ทำาความเข้าใจ และทดสอบ 

     ระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึกรายการขาย  

     รวมถึงการตรวจสอบการตรวจตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ 

     ภายหลังวันสิ้นงวด

     • สำาหรบัปสีิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผูส้อบบญัชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์แห่งบรษัิท สอบบญัช ี

      ธรรมนิติ จำากัด มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเงื่อนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินนี้แสดง 

      ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ผลการดำาเนนิงาน การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้นและกระแส 

      เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ท้ังงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและ 

      งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญ 

      ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่องบการเงิน ดังต่อไปนี้



78 รายงานประจำาปี 2561

   1) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

     หมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 1(ข) ตามทีป่รากฏในงบการเงนินี ้บรษิทัมผีลการดำาเนนิงานจากธรุกจิหลกั 

    ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานสำาหรับ 

    ปสีิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มตามวิธสีว่นไดเ้สยีและตามงบการเงนิ 

    เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำานวนเงิน 61.56 ล้านบาท ณ วันที่  

    31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  

    เป็นจำานวนเงิน 956.99 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 

    ราคาทุนเป็นจำานวนเงิน 694.21 ล้านบาท และแผนการดำาเนินธุรกิจท่ียังไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าว 

    ตลอดจนเรื่องอื่นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1(ข) แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมี 

    สาระสำาคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญเก่ียวกับความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

    ของบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

   2) เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

     เรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งตา่งๆ ทีม่นียัสำาคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ 

    ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรบังวดปจัจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่งเหลา่นีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 

    งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกตา่งหากสำาหรบั 

    เรื่องเหล่านี้

    2.1) ความเสี่ยง-การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

       เน่ืองจากผลการดำาเนินงานในอดตีของบรษิทัมีผลขาดทนุข้ันตน้และขาดทนุสทุธมิาโดยตลอดถงึแม้วา่ 

      ในปีปัจจุบันบริษัทจะเริ่มมีกำาไรขั้นต้นก็ตามแต่กำาไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นมีจำานวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 4.88  

      ของยอดขาย) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่า 

      ความเสียหายจากการทำาสัญญาขายสินค้าท่ีไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงิน 

      ที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือที่นำามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  

      ได้แก่ งานระหว่างทำาและสินค้าสำาเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 19.81 ล้านบาท  

      คิดเป็นร้อยละ 2.61 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 1.94  

      ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  

      โดยเฉพาะงานระหว่างทำาต้องใช้วิธีการคำานวณเพ่ือหาต้นทุนทำาต่อเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำาเร็จรูป 

      แต่ละประเภทซึ่งการคำานวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

      ความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ

      การตอบสนองความเสี่ยง

       วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการจัดทำา 

      โครงสร้างต้นทุนผลิตสินค้าสำาเร็จรูป และสินค้าระหว่างผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน 

      และวธีิการทีผู่บ้รหิารใชใ้นการคำานวณประมาณการตน้ทนุผลิตของสนิคา้ รวมถงึการเปรยีบเทยีบราคาทนุ 

      ของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (NRV) โดยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับตรวจสอบ 

      กับราคาขายหักค่าใช้จ่ายในการขาย และตรวจสอบการต้ังประมาณการหนี้สินสำาหรับค่าความเสียหาย 

      จากการทำาสัญญาขายสินค้าที่ไม่สามารถยกเลิกได้ โดยคำานวณจากมูลค่าขายตามสัญญาที่ไม่สามารถ 

      ยกเลิกได้หักค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตได้

    2.2) ความเสี่ยง-การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

       ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

      การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ 

      สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุน 



79บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

      ในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพ่ือรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการแสดงเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุน เป็นจำานวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน 

      เฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบ 

      เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตามวธิรีาคาทนุและตามวธิสีว่นไดเ้สยี พบวา่ เงนิลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยีมมีลูคา่ 

      น้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระสำาคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่า 

      ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการด้อยค่าน้ันมีนัยสำาคัญ 

      ต่อการตรวจสอบเนื่องจากจำานวนเงินดังกล่าวเป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ  

      นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

      การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมท่ีจะได้จาก 

      การดำาเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ

      การตอบสนองความเสี่ยง

       วธีิการตรวจสอบของขา้พเจ้าตอ่เรือ่งดังกลา่ว ขา้พเจา้ได้มีการสือ่สาร ควบคุมงานและการปฎบิตังิาน 

      ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ เช่น การส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบงบการเงิน 

      ของบริษัทใหญ่ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม การสอบทานฐานะการเงิน การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน  

      และกระแสเงินสดของบริษัทร่วมจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม

    2.3) ความเสี่ยง-การเกิดขึ้นจริงและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขาย

       จากการที่ผู้ใช้งบการเงินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับรายได้จากการขาย ตามที่ได้แสดงไว้ในงบกำาไร 

      ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จำานวน 350.59 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำานวนเงินท่ีมีสาระและเป็นตัวชี้วัด 

      ผลการดำาเนินงานของบรษิทั ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ของรายได ้

      จากการขายถึงการเกิดขึ้นจริงตลอดจนได้มีการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

      การตอบสนองความเสี่ยง

       วธีิการตรวจสอบของข้าพเจา้ตอ่เรือ่งดงักลา่ว ข้าพเจา้ได้ทำาการสอบถาม ทำาความเข้าใจ และทดสอบ 

      ระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้จากการขาย ตรวจสอบรายการขายและการบันทึก 

      รายการขาย รวมถึงการตรวจสอบการตัดยอดขายก่อนและหลังวันสิ้นงวด และการตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ 

      ลดหนี้ภายหลังวันสิ้นงวด

  • สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีโดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด  

   มิได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นเง่ือนไขในรายงานตรวจสอบ งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

   ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ทั้งงบการเงิน 

   ที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธี 

   ราคาทุน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกตต่อ 

   งบการเงิน ดังต่อไปนี้

   1.) ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง

     หมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 1(ข) ตามทีป่รากฏในงบการเงนินี ้บรษิทัมผีลการดำาเนนิงานจากธรุกจิหลกั 

    ขาดทุนสุทธิต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานสำาหรับปี 

    สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตามวธิสีว่นไดเ้สยีและตามงบการเงนิ 

    เฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจำานวนเงิน 72.45 ล้านบาท ณ วันที่  

    31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย  

    เปน็จำานวนเงนิ 926.86 ลา้นบาท และตามงบการเงนิเฉพาะกจิการท่ีแสดงเงนิลงทนุในบรษัิทรว่มตามวธิรีาคาทนุ 

    เป็นจำานวนเงิน 643.92 ล้านบาท และแผนการดำาเนินธุรกิจที่ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ ปัจจัยดังกล่าว 
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    ตลอดจนเรือ่งอืน่ทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 1(ข) แสดงใหเ้ห็นว่า มีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระสำาคญั 

    ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนินงานต่อเนื่องของบริษัท  

    ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

   2.) เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

     เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน 

    สำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม 

    และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

    2.1) ความเสี่ยง-การประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมสภาพ

       เน่ืองจากผลการดำาเนินงานในอดตีของบรษิทัมีผลขาดทนุข้ันตน้และขาดทนุสทุธมิาโดยตลอดถงึแม้วา่ 

      ในปีปัจจุบันบริษัทจะเริ่มมีกำาไรขั้นต้นก็ตามแต่กำาไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นมีจำานวนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 1.72  

      ของยอดขาย) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้า และการตั้งประมาณการค่า 

      ความเสยีหายจากการทำาสญัญาขายสนิคา้ทีไ่ม่สามารถยกเลกิได ้ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงนิ 

      ที่แสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน สินค้าคงเหลือที่นำามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  

      ไดแ้ก ่งานระหวา่งทำาและสินคา้สำาเรจ็รปูซึง่สว่นใหญเ่ปน็กระสอบพลาสตกิสาน โดยมมีลูคา่ 11.95 ลา้นบาท  

      คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 1.14  

      ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนั้นการพิจารณาต้ังค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  

      โดยเฉพาะงานระหว่างทำาต้องใช้วิธีการคำานวณเพ่ือหาต้นทุนทำาต่อเม่ือผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำาเร็จรูป 

      แต่ละประเภทซึ่งการคำานวณมีความซับซ้อน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

      ความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงเหลือ

    2.2) ความเสี่ยง-การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

       ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

      การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ 

      สาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีนโยบายลงทุน 

      ในบริษัทดังกล่าวในระยะยาวเพ่ือรับเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการแสดงเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วม ตามวิธีราคาทุน เป็นจำานวนเงิน 607.35 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน 

      เฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 57.71 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และจากการเปรียบเทียบ 

      เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตามวธิรีาคาทนุและตามวธิสีว่นไดเ้สยี พบวา่ เงนิลงทนุตามวธีิสว่นไดเ้สยีมมีลูคา่ 

      น้อยกว่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนอย่างเป็นสาระสำาคัญ ดังนั้นบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่า 

      ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการทดสอบการด้อยค่าน้ันมีนัยสำาคัญ 

      ต่อการตรวจสอบเนื่องจากจำานวนเงินดังกล่าวเป็นจำานวนเงินที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการ  

      นอกจากนี้ขั้นตอนการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

      การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงินและกระแสเงินสดรับและจ่ายของบริษัทร่วมท่ีจะได้จาก 

      การดำาเนินงานในอนาคต ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

      ในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 ข) ตารางสรุปงบการเงิน

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2561 2560 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบดุล

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79.52 8.97 56.00 7.38 87.31 11.35

เงินลงทุนชั่วคราว - - 20.00 2.64 75.00 9.75

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 58.86 6.64 49.60 6.54 31.68 4.12

สินค้าคงเหลือ 57.49 6.49 39.07 5.15 20.91 2.72

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.91 0.78 5.68 0.75 6.21 0.81

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 202.78 22.88 170.35 22.45 221.11 28.74

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 60.00 6.77

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 369.89 41.73 344.57 45.41 324.41 42.16

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4.73 0.53 4.98 0.66 5.24 0.68

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 246.74 27.84 236.39 31.15 216.91 28.19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2.21 0.25 2.55 0.34 1.80 0.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 683.57 77.12 588.49 77.55 548.36 71.26

สินทรัพย์รวม 886.35 100.00 758.84 100.00 769.47 100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9.42 1.06

เงินเบิกเกินบัญขี - - - - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 54.54 6.15 50.52 6.66 41.04 5.33

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี - - 0.42 0.06 1.67 0.22

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี - - 4.19 0.55 5.80 0.75

เงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 24.62 2.78

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี 1.70 0.19 2.18 0.29 1.96 0.25

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.60 0.07 0.34 0.04 0.19 0.02

หนี้สินหมุนเวียนรวม 90.88 10.25 57.65 7.60 50.66 6.58

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 0.42 0.05

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ - - - - 9.67 1.26

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทต่างประเทศ - - 24.62 3.24 24.62 3.20

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ 2.51 0.28 4.28 0.56 0.55 0.07

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - 0.50 0.07 1.79 0.23

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8.33 0.94 3.51 0.46 3.35 0.44

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 10.84 1.22 32.91 4.34 40.40 5.25

หนี้สินรวม 101.72 11.48 90.56 11.93 91.06 11.83

ทุนจดทะเบียน - - - - 3,397.02 441.48

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 2,325.38 262.35 1,865.37 245.82 1,865.37 242.42

ส่วนต่ำากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (517.69) (64.50) (297.99) (39.27) (297.99) (38.73)

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่หมดสิทธิการใช้ 37.89 4.27 37.89 4.99 37.89 4.92

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น - - - - - -

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 20.00

ขาดทุนสะสม (1,006.95) (113.61) (956.99) (126.11) (926.86) (120.45)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 784.63 88.52 668.28 88.07 678.41 88.17

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 886.35 100.00 758.84 100.00 769.47 100.00
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งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

2561 2560 2559

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 389.38 98.82 350.59 99.03 298.86 99.11

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ - - - - - -

กำาไรจากการโอนที่ดินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ - - - - - -

รายได้รับคืนเงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด - - - - - -

กำาไรจากการขายเงินลงทุน - - - - - -

รายได้อื่น 4.65 1.18 3.44 0.97 2.69 0.89

รายได้รวม 394.03 100.00 354.03 100.00 301.55 100.00

ต้นทุนขาย 396.52 100.63 333.48 94.20 293.71 97.40

ค่าใช้จ่ายในการขาย 11.38 2.89 9.96 2.81 10.11 3.35

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60.75 15.42 53.24 15.04 54.46 18.06

ขาดทุนจากการขายและจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 0.26 0.07 (0.89) (0.25) 11.64 3.86

ขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 1.76 0.58

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.90 4.04 17.04 4.81 15.71 5.21

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.38 0.35 1.88 0.53 5.95 1.97

ค่าใช้จ่ายรวม 486.19 123.39 414.71 117.14 393.34 130.44

ส่วนแบ่งผลกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 44.99 11.42 29.26 8.26 20.70 6.86

ส่วนของส่วนได้เสียที่ลดลงจากการลงทุนในบริษัทร่วม - - - - - -

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 0.50 0.13 1.29 0.36 0.21 0.07

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-เฉพาะกิจการ (3.27) (0.83) - - 2.61 0.87

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-บริษัทร่วม - - - - (0.29) (0.10)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (49.94) (12.67) (30.13) (8.51) (68.57) (22.74)

หน่วย : ล้านบาท
2561 2560 2559

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (89.62) (61.56) (72.45)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54.39) 28.13 (94.49)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 167.54 2.11 245.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 23.53 (31.32) 78.63

 ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.23 2.95 4.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.52 2.18 3.83
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.21) (1.14) (0.93)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.18 8.63 9.05
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51 42 40
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 70.16 59.01 84.34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5 6 4
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 7.55 7.28 5.20
ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 48 50 70
Cash cycle (วัน) 8 (2) (26)
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อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559
อัตราส่วนแสดงความสามารถการทำากำาไร (Profitability Ratio)
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) (1.84) 4.88 1.72
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) (11.76) (8.43) (21.80)
อัตรากำาไรสุทธิ (%) (11.99) (8.59) (23.72)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (5.95) (4.51) (10.45)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (5.69) (3.95) (9.73)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (19.33) (13.29) (31.63)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.47 0.46 0.41
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.14 0.13
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) (33.08) (15.72) (10.94)
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 บริษัทมีผลการดำาเนินงานสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 49.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 

ป ี2560 ซึง่มผีลขาดทนุสทุธ ิ30.13 ล้านบาท ผลการดำาเนินงานขาดทุนเพ่ิมข้ึน 19.81 ล้านบาท หรอื ขาดทุนเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ  65.75  

เนื่องจากสาเหตุหลักที่สำาคัญดังนี้

รายได้จากการขาย/รายได้อื่น

 บริษัทมีรายได้จากการขายสำาหรับปี 2561 จำานวนเงิน 389.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้จากการขาย  

350.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.79 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.06 เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทได้ขยายตลาดโดยมีรายได้ 

จากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ เป็นจำานวนเงิน 92.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำานวน  

50.36 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 ตามกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าข้าวสาร 

และอาหารสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสั่งซื้อตลอดทั้งปี

 รายได้อื่นสำาหรับปี 2561 มีจำานวน 4.65 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 มีจำานวน 3.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.21 ล้านบาท หรือ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.17 ทั้งนี้เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขาย

 ป ี2561 บริษทัมตีน้ทนุขาย 396.52 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 มีตน้ทนุขาย 333.48 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 63.04 ล้านบาท  

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.90 ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือมีอัตราต้นทุนที่สูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีสาเหตุหลัก 

มาจากของเสียในกระบวนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนส่วนใหญ่เป็นงานใหม่ที่ผลิตครั้งแรกจาก 

การเริม่ขยายตลาดในป ี2560 สง่ผลให้มขีองเสยีจากการต้ังคา่งานและตัง้คา่มาตรฐานในการผลติครัง้แรกคอ่นข้างมาก ประกอบกบั 

สินค้าดังกล่าวมีความละเอียดและซับซ้อนในกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษัทได้มีการกำาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและ 

การลดของเสยีอย่างเขม้งวดและเปน็รปูธรรม ประกอบกบัเมือ่พนกังานมคีวามชำานาญมากข้ึนจากการผลติซ้ำา จะสามารถลดของเสีย 

ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้

กำาไรขั้นต้น

 ถงึแมใ้นป ี2561 บรษิทัจะสามารถทำายอดขายไดส้งูขึน้กวา่ปกีอ่นรอ้ยละ 11.06 โดยเปน็การเพิม่ขึน้ของยอดขายผลติภณัฑ์ใหม่ 

ตามกลยทุธข์องบริษทั แตเ่นือ่งจากตน้ทุนขายทีม่อัีตราสงูขึน้ตามท่ีไดร้ายงานในขา้งต้น ทำาให้บรษิทัมผีลขาดทุนขัน้ตน้รอ้ยละ 1.84  

ในขณะท่ีปี 2560 มีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 4.88 ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีการกำาหนดแนวทางในปี 2562  

ตั้งแต่การกำาหนดราคาขายอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสงครามราคา มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดอย่างสม่ำาเสมอ และมีการ 

กำาหนดมาตรฐานในการผลิต การใช้วัตถุดิบ รวมถึงการควบคุมของเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวด

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ป ี2561 บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย 11.38 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัป ี2560 มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย 9.96 ลา้นบาท เพิม่ขึน้  

1.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.26 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามทิศทางยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นการสร้างทีมขายรองรับ 

การขยายตลาดในปี 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 53.24 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.11 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และจัดการประชุม 

วิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน มกราคม 2561 นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายจากการชดเชยและการเกษียณอายุก่อนกำาหนดของพนักงาน 

ในการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความกระชับขึ้น

ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ปี 2561 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 15.90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีค่าตอบแทนผู้บริหาร 17.04 ล้านบาท ลดลง  

1.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.69 เนื่องจากในปี 2561 มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 มีจำานวน 1.88 ล้านบาท ลดลง 0.50 ล้านบาท  

หรือลดลงร้อยละ 26.60 เนื่องจากบริษัทได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมตามกำาหนด โดยได้ชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินครบ 

ทัง้จำานวนแลว้ ในเดือนสงิหาคม 2561 คงเหลอืเพยีงเงนิกูร้ะยะยาวจากตา่งประเทศจำานวน 24.62 ลา้นบาทท่ีจะครบกำาหนดชำาระ 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ส่วนแบ่งผลกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ปี 2561 ได้รับส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม จำานวน 44.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ได้รับจำานวน 29.26 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 15.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.76 เนื่องจากบริษัทร่วมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน

รายจ่ายเพื่อการทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ในปี 2561 บริษัทได้มีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขัน โดยเร่ิมก่อต้ังหน่วยงานวิจัย 

และพฒันาผลติภณัฑ ์(R&D) เมือ่เดอืน พฤศจกิายน 2559 ทำาใหบ้รษิทัมรีายจา่ยเพ่ือทำาการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ตามคำาแนะนำาหรือคำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพ่ือการทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามการบันทึกบัญชี 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

รายจ่าย จำานวนเงิน
1. เงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลากร  741,000 บาท
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ  720,000 บาท
รวมรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา  1,461,000 บาท

 ทัง้นี ้บริษัทไดใ้หค้วามสำาคญัในการวจิยัและพฒันาเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากการพฒันาผลติภณัฑ์ใหด้ย่ิีงขึน้ จะสามารถเพิม่ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในสภาวะการตลาดที่รุนแรงมากข้ึน และยังสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินการของบริษัทได้อีกด้วย การวิจัยและพัฒนาของบริษัทยังได้ทำาการทดสอบวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิต หรือความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบไม่ทันต่อความต้องการใช้  

รวมถึงการพิจารณาหาเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดแรงงานคน

 อีกทั้งบริษัทยังได้ศึกษาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น Bio-Plastic หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ที่อาจจะ 

มาแทนที่ในอนาคต เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ฐานะทางการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์รวม

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 886.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

จำานวน 127.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.80 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังนี้

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 202.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04 ซึ่งมีผล 

จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 23.52 ล้านบาทจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน และมีลูกหนี้การค้า 

เพิ่มขึ้น 9.26 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 18.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มจีำานวน 683.57 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 95.08 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.16 เปน็การเพิม่ขึน้ 

ของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน จำานวน 60 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทเปิดบัญชีเงินฝากประจำา1ปีไว้สำาหรับค้ำาประกันการซ้ือ 

เม็ดพลาสติกจากผู้ขายในประเทศ โดยเมื่อคำานวณแล้วบริษัทจะมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายธนาคารที่ต่ำากว่าการซื้อแบบเครดิตกับผู้ขาย 

(ปกติการซื้อขายเม็ดพลาสติกแบบมีเครดิตเทอมจะมีราคาที่สูงกว่าการซื้อขายแบบเงินสด) ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเม็ดพลาสติก 

ที่ต่ำาลง ในขณะท่ีมีเครดิตเทอมยาวขึ้น และเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25.32 ล้านบาทจากผลประกอบการ 

ของบริษัทร่วมที่ดีขึ้น และรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 10.35 ล้านบาท สืบเนื่องจากเพ่ิมการลงทุนในเครื่องจักร 

ของสายการผลิตใหม่

หนี้สินรวม

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 101.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน  

11.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.32 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญดังนี้

 หนี้สินหมุนเวียน

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มจีำานวน 90.88 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 33.23 ลา้นบาท หรอืเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 57.64 เปน็การเพิม่ขึน้ 

ของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 9.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของสินเชื่อสำาหรับการซื้อเม็ดพลาสติก (ตามที่ชี้แจง 

ในข้อสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน) และเจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพิม่ขึน้ จำานวน 4.02 ลา้นบาท ซึง่เปน็ผลจากการท่ีบริษทัมแีนวโนม้ 

การขายที่เพิ่มขึ้นจึงทำาให้ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบมากข้ึน และมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศท่ีถึงกำาหนดใน 1 ปี เพ่ิมขึ้น  

24.62 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจะครบกำาหนดชำาระในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 10.84 ล้านบาทลดลง 22.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.06 เป็นผลจาก 

เงนิกูยื้มระยะยาวจากต่างประเทศลดลง 24.62 ลา้นบาท (ย้ายไปอยู่ในหมวดหนีสิ้นหมุนเวยีน) แตภ่าระผกูพันผลประโยชนพ์นกังาน 

เพิ่มขึ้น 4.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการคำานวณประมาณการฯใหม่ โดยมีผลกระทบจากค่าชดเชยเกษียณอายุตามกฎหมาย 

คุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 400 วัน และบริษัทมีพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 784.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 116.35 ล้านบาท   

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.41 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับเงินเพ่ิมทุน 166.30 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงาน 49.96 ล้านบาท

กระแสเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดเทียบเท่าเงินสด จำานวน 79.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำานวน   

23.53 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่ได้มาและใช้ไป ดังนี้

 กระแสเงินสดใช้ไปในการดำาเนินงาน

  ในระหว่างปี 2561 ใช้ไป จำานวน 89.62 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอยู่ 62.86 ล้านบาท  

และมีรายการใช้จ่ายในสินค้าคงเหลือประเภทวัตถุดิบและงานระหว่างทำาเพ่ิมข้ึน จำานวน 20.80 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน 

มีลกูหนีก้ารคา้และลูกหน้ีอืน่ๆ ซึง่ยงัไมค่รบกำาหนดชำาระเพ่ิมขึน้ 9.16 ลา้นบาท และมเีจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ลดลง 4.02 ลา้นบาท  

ซึ่งสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการขาดทุนในการขายสินค้า (ต้นทุนสูง) นอกจากนั้นบริษัทยังมีแนวทางที่จะปรับปรุงการบริหาร 

สินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  บรษิทัใชไ้ปสทุธิ จำานวน 54.39 ลา้นบาท โดยในปี 2561 ไดร้บัเงนิปันผลจากบรษัิทรว่ม 19.68 ล้านบาท มากขึน้กวา่ปีกอ่น  

แต่ได้นำาเงินจำานวน 60 ล้านบาท ไปฝากธนาคารเพ่ือค้ำาประกันการซ้ือเม็ดพลาสติกภายในประเทศ ตามท่ีได้รายงานไว้ในส่วนของ 

สินทรัพย์
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  ในปี 2561 ได้มาเป็นจำานวน 167.54 ล้านบาท โดยมีสาระสำาคัญคือ บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นจำานวน  

166.30 ล้านบาท (ไม่รวมเงินมัดจำาในปี 2560 อีกจำานวน 20 ล้านบาท) กับเงินกู้ยืมระยะส้ันท่ีทำาสินเช่ือสำาหรับการซ้ือเม็ดพลาสติก 

จำานวน 9.42 ล้านบาท และจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เป็นจำานวนรวม 4.61 ล้านบาท (ทั้ง 2 รายการชำาระครบทั้งจำานวนที่กู้ยืมแล้ว)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 2.23 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2560 ที่เท่ากับ 2.95 เท่า ซึ่งมีสาเหตุหลัก 

จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากต่างประเทศท่ีจะครบกำาหนดชำาระในเดือน สิงหาคม 2562 จำานวน 24.62 ล้านบาท และบริษัทมีเจ้าหน้ีการค้า 

สูงขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบมากขึ้นตามการเติบโตของยอดขาย จึงมีหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้นกว่าปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 1.52 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับ 2.18 เท่า ซึ่งเป็นสาเหตุจาก 

การท่ีบรษิทัไดน้ำาเงนิไปลงทุนซือ้เครือ่งจกัรเพิม่ เพือ่ขยายกำาลงัการผลติ และนำาเงนิ 60 ลา้นบาทไปฝากธนาคารเพือ่ค้ำาประกนัสนิเชือ่ 

ในการซือ้เมด็พลาสตกิ แตอ่ยา่งไรกต็าม อตัราสว่นดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่บรษิทัยงัคงมคีวามสามารถในการชำาระหนีท้างการคา้ 

และเจ้าหนี้อื่นได้ดี

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 7.18 เท่า ลดลงจากปี 2560 ที่เท่ากับ 8.63 เท่า และมีระยะเวลา 

เก็บหนี้เฉลี่ย 51 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่เท่ากับ 42 วัน เป็นผลเนื่องมาจากการแข่งขันในธุรกิจที่ทวีความรุนแรงข้ึน ลูกค้า 

สว่นใหญ่มักจะต่อรองดว้ยการขอเครดิตเทอมเพิม่ขึน้เปน็ 45-60 วนั แตห่ากพจิารณาจากตารางลกูหนีก้ารคา้จำาแนกตามอายหุน้ี 

ที่ค้างชำาระในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 จะเห็นได้ว่าบริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำาหนดชำาระมากกว่า 3 เดือนเลย  

แสดงได้ว่าบริษัทมีการคัดกรองลูกค้าและติดตามการเก็บชำาระเงินได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ และระยะเวลาชำาระหนี้

 บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 7.55 เท่า สูงขึ้นกว่าสิ้นปี 2560 ที่เท่ากับ 7.28 เท่า ส่งผลให้ 

มีระยะเวลาชำาระหนี้ 48 วัน เร็วขึ้นกว่าปี 2560 ที่มีระยะเวลาชำาระหนี้เท่ากับ 50 วัน เนื่องจากในการซื้อวัตถุดิบสำาหรับการผลิต 

บรรจภุณัฑช์นดิออ่นซึง่เปน็ผลติภณัฑ์ใหม ่บรษิทัยงัซือ้ในปรมิาณไมม่ากนักและยงัไมส่ม่ำาเสมอ เนือ่งจากเพิง่เปดิตลาดไดไ้มน่าน  

ทำาใหยั้งมีอำานาจตอ่รองกบัผูข้ายนอ้ย นอกจากนัน้ในช่วงตน้ปี 2561 บรษิทัมีการซ้ือเม็ดพลาสตกิแบบเงนิสดเพ่ือให้ไดร้าคาทีถ่กูลง  

ส่งผลให้ในภาพรวมบริษัทในปี 2561 มี Cash cycle 8 วัน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 ดังนั้นในปี 2562 บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ด้วยการใช้เงินฝากประจำา 

เปน็หลกัประกนั ซึง่จะมต้ีนทนุหรอือตัราดอกเบีย้เมือ่หกักลบกนัแลว้เทา่กบั 1% ตอ่ป ีและมรีะยะเวลาการทำา T/R นานถงึ 120 วนั  

ซึ่งจากการคำานวณแล้วบริษัทจะมีต้นทุนการซื้อเม็ดพลาสติกที่ต่ำากว่าการซื้อโดยขอเครดิตเทอมจากผู้ขายโดยตรง ในขณะท่ี 

สามารถเพิ่มระยะเวลาการชำาระเงินให้ยาวขึ้นได้

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

รายการ 2561 2560 2559
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.14 0.13

 ในปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท (ปี 2561 เท่ากับ 101.72 ล้านบาท 2560 เท่ากับ 90.58 ล้านบาท)    

แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 116.35 ล้านบาทจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในเดือน มกราคม 2561 จึงทำาให้มีอัตราส่วน 

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำาเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
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แนวโน้มปี 2562

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายกิจการในส่วนสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และมุ่งเน้นการพัฒนา 

ศักยภาพในการผลิตในด้านต่างๆ ทั้งการลดของเสีย ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ และเพิ่มคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ ได้จัดทำา 

แผนการตลาดและขาย เพือ่ขยายฐานลกูคา้ สำาหรบัสนิคา้กลุม่บรรจภุณัฑช์นดิออ่น และสนิคา้กลุม่กระสอบพลาสตกิ และพฒันา 

บริการหลังการขาย ให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากย่ิงข้ึน โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2561 บริษัทสามารถ 

ขยายตลาดและเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงมีปัญหาในด้านประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นบริษัทคาดว่า 

จากการพัฒนาศักยภาพทางการผลิต การตลาดและขาย จะช่วยให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการท่ีดีขึ้น ลดการขาดทุนสะสม  

และมีกำาไรจากการดำาเนินงานในอนาคตอันใกล้



89บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน ประจำาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของ  
บรษัิท เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จำากดั  (มหาชน)  (“บรษัิท”) ซ่ึงไดจ้ดัทำาขึน้ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต ้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ 
จัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน และตรวจสอบงบการเงิน รวมท้ังได้แสดงความเห็นในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว

 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ประจำาปี 2561 ของบริษัท ที่จัดทำาขึ้นเพื่อ
ให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควร
ในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะ
ดำารงรกัษาไว้ซ่ึงทรพัยส์นิ ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการดำาเนนิการท่ีผดิปกตอิยา่งมสีาระสำาคญั โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทำาหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง 
ถูกต้องและเพียงพอ ดังความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว

(สมชาย วาณิชเสนี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายสธน เสมอภาค)
กรรมการผู้จัดการ

พลตำารวจเอก
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั เอน็อีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
   ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั กิจการไดน้ าเสนอทั้งงบการเงินท่ีแสดงเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
 
   ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 2561 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอด
ติดลบจ านวนเงิน 89.62 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย เป็นจ านวนเงิน 1,006.95 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 769.49 ลา้นบาท และแผนการด าเนินธุรกิจท่ียงั
ไม่เป็นไปตามท่ีประมาณไว ้ปัจจยัดงักล่าวตลอดจนเร่ืองอ่ืนท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 
แสดงให้เห็นว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

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

 
1) ความเส่ียง - การประมาณค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเส่ือมสภาพ 

 เน่ืองจากผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัมีผลขาดทุนขั้นตน้และขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด
ซ่ึงมีผลต่อการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ และการตั้งประมาณการค่าความเสียหายจากการท า
สัญญาขายสินคา้ท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ตามวธีิส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน สินคา้คงเหลือ
ท่ีน ามาพิจารณาตั้งประมาณการค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ ไดแ้ก่ งานระหวา่งท าและสินคา้ส าเร็จรูปซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นกระสอบพลาสติกสาน โดยมีมูลค่า 35.27 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินท่ี
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ร้อยละ 3.14 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดงันั้นการ
พิจารณาตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ โดยเฉพาะงานระหวา่งท าตอ้งใชว้ธีิการค านวณเพื่อหาตน้ทุนท าต่อเม่ือผลิต
เสร็จเป็นสินคา้ส าเร็จรูปแต่ละประเภทซ่ึงการค านวณมีความซบัซ้อน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญักบัความ
เส่ียงเก่ียวกบัความถูกตอ้งของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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การตอบสนองความเส่ียง 
 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ไดร้วมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการ

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

 
2) ความเส่ียง - การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวธีิราคาทุน 

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกบัการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่าและการให้บริการ
สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยบริษทัมีนโยบายลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวในระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  กิจการแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตาม
วธีิราคาทุน เป็นจ านวนเงิน 607.35 ลา้นบาท ซ่ึงมีมูลค่าเป็นสาระส าคญัในงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
54.04 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 389.38 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 
 
ข้อมูลอ่ืน 

 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   

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

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด 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   
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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 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



97บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

2561 2560 2561 2560
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 9,419,745          -                    9,419,745          -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3 54,542,929        50,523,613        54,542,929        50,523,613        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 14 -                    416,666             -                    416,666             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 -                    4,191,738          -                    4,191,738          

เงินกูย้มืระยะยาวจากต่างประเทศท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 14 24,622,500        -                    24,622,500        -                    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 1,703,579          2,177,893          1,703,579          2,177,893          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 596,769             340,561             596,769             340,561             
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 90,885,522        57,650,471        90,885,522        57,650,471        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 14 -                    -                    -                    -                    
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 -                    -                    -                    -                    
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 14 -                    24,622,500        -                    24,622,500        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 14 2,511,866          4,280,354          2,511,866          4,280,354          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 -                    499,756             -                    499,756             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 8,332,148          3,510,284          8,332,148          3,510,284          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,844,014        32,912,894        10,844,014        32,912,894        
รวมหน้ีสิน 101,729,536      90,563,365        101,729,536      90,563,365        

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 8 -

หมายเหตุ

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2561 2560 2561 2560
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 2,896,834,342 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,896,834,342   2,896,834,342   

หุ้นสามญั 2,808,135,754 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,808,135,754   2,808,135,754   

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

หุ้นสามญั 2,325,376,587 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,325,376,587   2,325,376,587   

ส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญั (571,694,987) (297,994,987) (571,694,987) (297,994,987)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดสิทธิการใช้ 37,885,664        37,885,664        37,885,664        37,885,664 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                    20,000,000        -                    20,000,000 
ขาดทุนสะสม (1,006,947,290) (956,986,307) (769,487,497) (694,208,375)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 784,619,974      668,280,957      1,022,079,767   931,058,889      
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 886,349,510      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
- 9 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



99บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 389,375,199     350,592,288     389,375,199     350,592,288    
รายไดเ้งินปันผล 3, 10 -                    -                   19,676,000      9,100,150        
รายไดอ่ื้น 21 4,646,537         3,442,121         4,646,537        3,442,121        

รวมรายได้ 394,021,736     354,034,409     413,697,736     363,134,559    
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 396,521,500     333,479,145     396,521,500     333,479,145    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,384,266       9,959,123         11,384,266      9,959,123        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 60,751,417       53,238,977       60,751,417      53,238,977      
ขาดทุนจากการขายและจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (โอนกลบั) 12 258,436            (890,624) 258,436           (890,624)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3 15,901,549       17,043,015       15,901,549      17,043,015      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3 1,384,602         1,879,058         1,384,602        1,879,058        

รวมค่าใชจ่้าย 486,201,770     414,708,694     486,201,770     414,708,694    
ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 44,994,139       29,256,794       -                   -                  
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (47,185,895) (31,417,491) (72,504,034) (51,574,135)
(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได้ 15 499,756            1,288,335         499,756           1,288,335        
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (46,686,139) (30,129,156) (72,004,278) (50,285,800)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 16 (3,274,844) -                   (3,274,844) -                  

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุน -                    -                   -                   -                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,274,844) -                   (3,274,844) -                  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (49,960,983) (30,129,156) (75,279,122) (50,285,800)
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บาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   
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บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



100 รายงานประจำาปี 2561

2561 2560 2561 2560
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 24
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (0.021) (0.016) (0.032) (0.027)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 24
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                  -                 -                 -                 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             
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บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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103บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (46,686,139) (30,129,156) (72,004,278) (50,285,800)
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 25,639,762 24,904,269 25,639,762 24,904,269 
เงินปันผล -      -      (19,676,000) (9,100,150)
ดอกเบ้ียจ่าย 1,384,602 1,879,058 1,384,602 1,879,058 
ดอกเบ้ียรับ (2,164,939) (1,240,590) (2,164,939) (1,240,590)
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (95,158) (662,721) (95,158) (662,721)
หน้ีสูญ -      629,541 -      629,541 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 2,374,992 969,234 2,374,992 969,234 
ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/เลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 379,606 2,143,331 379,606 2,143,331 
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน -      5 -      5 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น (โอนกลบั) 16,875 (2,825,940) 16,875 (2,825,940)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,785,992 499,003 1,785,992 499,003 
ส่วนแบ่งผล (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (44,994,139) (29,256,794) -      -      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (499,756) (1,288,335) (499,756) (1,288,335)

ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (62,858,302) (34,379,095) (62,858,302) (34,379,095)

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (9,158,198) (17,888,969) (9,158,198) (17,888,969)
สินคา้คงเหลือ (20,796,182) (19,131,373) (20,796,182) (19,131,373)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (562,261) 721,871 (562,261) 721,871 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,000 (9,000) 11,000 (9,000)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,017,041 9,504,351 4,017,041 9,504,351 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 256,208 144,961 256,208 144,961 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (89,090,694) (61,037,254) (89,090,694) (61,037,254)
จ่ายภาษีเงินได้ (239,739) (113,089) (239,739) (113,089)
จ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (288,000) (407,200) (288,000) (407,200)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (89,618,433) (61,557,543) (89,618,433) (61,557,543)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

- 14 -

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินปันผล 19,676,000 9,100,150 19,676,000 9,100,150 
ดอกเบ้ียรับ 1,734,665         1,162,782         1,734,665         1,162,782         
เงินลงทุนชัว่คราว 20,000,000       55,000,000       20,000,000        55,000,000       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (60,000,000) -                   (60,000,000) -                   
จ่ายช าระค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,242,738) (36,615,051) (35,242,738) (36,615,051)
จ่ายช าระค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (608,200) (1,513,722) (608,200) (1,513,722)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 50,000              1,000,167         50,000              1,000,167         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (54,390,273) 28,134,326       (54,390,273) 28,134,326       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (1,333,299) (1,825,878) (1,333,299) (1,825,878)
เงินรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9,419,745         -                   9,419,745         -                   
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (416,666) (1,666,667) (416,666) (1,666,667)
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,191,738) (11,272,269) (4,191,738) (11,272,269)
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (2,242,802) (3,127,324) (2,242,802) (3,127,324)
เงินรับค่าหุ้นจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 186,300,000     -                   186,300,000      -                   
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น (20,000,000) 20,000,000       (20,000,000) 20,000,000       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 167,535,240     2,107,862         167,535,240      2,107,862         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 23,526,534       (31,315,355) 23,526,534        (31,315,355)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 55,998,118       87,313,473       55,998,118        87,313,473       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 79,524,652       55,998,118       79,524,652        55,998,118       

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

36.62 ลา้นบาท บริษทัจ่ายช าระเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
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ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

บาท

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2561 2560 2561 2560
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,524,652        55,998,118        79,524,652        55,998,118        
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                    20,000,000        -                    20,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 58,855,733        49,602,377        58,855,733        49,602,377        
สินคา้คงเหลือ 7 57,493,165        39,071,975        57,493,165        39,071,975        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,910,390          5,678,116          6,910,390          5,678,116          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 202,783,940      170,350,586      202,783,940      170,350,586      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 9 60,000,000        -                    60,000,000        -                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 369,885,826      344,567,688      607,345,620      607,345,620      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 4,727,215          4,983,447          4,727,215          4,983,447          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 246,743,825      236,390,210      246,743,825      236,390,210      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,903,116          2,195,804          1,903,116          2,195,804          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 305,587             356,587             305,587             356,587             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 683,565,569      588,493,736      921,025,363      851,271,668      
รวมสินทรัพย์ 886,349,509      758,844,322      1,123,809,303   1,021,622,254   

- 7 -

บาท

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
         
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 (ก) การด าเนินงานของบริษทั 

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

(ข) ขอ้สมมติฐานในการจดัท างบการเงิน 
  บริษทัมีผลการด าเนินงานจากธุรกิจหลกัขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั
และมีกระแสเงินสดใชไ้ปกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามงบการเงิน
ท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนเป็นยอดติดลบจ านวนเงิน 89.62 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
บริษทัมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็น
จ านวนเงิน 1,006.95 ลา้นบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตาม
วธีิราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 769.49 ลา้นบาท  

   การท่ีบริษทัจะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองไดข้ึ้นอยูก่บัแผนธุรกิจและการพฒันาการลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ใหม่ อีกทั้งบริษทัไดมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ โดย
ลดของเสียจากการผลิต เพื่อเพิ่มจ านวน และเพิ่มมูลค่าการขายสินคา้ให้มากข้ึน นอกจากน้ียงัข้ึนอยู่
กบัผลการด าเนินงานและมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบริษทัไดล้งทุนไว ้งบการเงินน้ียงัคง
จดัท าข้ึนตามหลกัการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกิจการโดยถือว่าการขายหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และการจ่ายช าระหน้ีสินของบริษทัจะเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยไม่คาดวา่จะ
มีการหยดุชะงกัของการด าเนินงานตามปกติของบริษทั 

 
2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
   งบการเงินน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดท าเป็น

 ภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคย
 กบัภาษาไทย 
    งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้  าข้ึน
ตามแบบก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561



106 รายงานประจำาปี 2561
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
   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   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

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 การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ
ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา
รายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
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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 าหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการ

ร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง

กาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 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 ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนได้
เสียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ี
ไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง
กบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท า
ข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
จากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ
รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า
และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์
ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสด
ใหเ้จา้ของ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการ
ผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
   ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง
ใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั         

 
 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 ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
นบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือ
ทวงถามถือเป็นกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชจ้ะแสดงเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและถือเป็นกิจกรรม
ลงทุน 

 
 2.5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์

เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี และลูกหน้ีท่ีคา้งเกินกว่าหน่ึงปีจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจ  านวน ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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 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 

   มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ประมาณการตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

   ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ ประเมินจากมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ และสินคา้ท่ีคา้งนาน เสียหาย ใช้งาน
ไม่ได ้

 
 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 
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 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 ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  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 
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 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 ้

 
 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 
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  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 
 

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  
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  บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 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 

 
 2.17 รายได ้
   รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
  การขายสินคา้ 
   รายได้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น

สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่าย
บริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
 
  รายไดอ่ื้น 
   รายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 
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 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 
 
 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 
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   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยเดียวกนั 

 
 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 
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 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 

 
 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 
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  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 

 
 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  
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 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทั
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย รายการบญัชีระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
   ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั วาวา แพค จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เป้ แพค จ ากดั เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมและมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่

แนล 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 านาจและความรับผิดชอบการวางแผน

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม 

 
  นโยบายการก าหนดราคาส าหรับแต่ละรายการอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือทรัพยสิ์น ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดเ้งินปันผล ตามจ านวนท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการ ตน้ทุนส่วนเพ่ิมประมาณ 10 - 50% 
ค่าวตัถุดิบ ราคาตลาด 
ค่าแรงพนักงาน ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าขนส่ง ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าคอมมิชชัน่ ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการรักษาความปลอดภยั ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการท าความสะอาด ราคาตามสัญญา 
ค่าน ้ าประปา ราคาตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 
ดอกเบ้ียจ่าย ปี 2561, 2560  : อตัราร้อยละ 3 ต่อปี   
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  รายการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท  พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
รายได ้        
 ขายสินคา้ 28,376  -  28,376  - 
 รายไดเ้งินปันผล -  -  19,676  9,100 
 ค่าบริการ 330  -  330  - 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 16,903  - 
ค่าใชจ่้าย    
 ค่าวตัถุดิบ 55,338  - 
 ค่าแรงพนักงาน 588  - 
 ค่าขนส่ง 305  - 
 ค่าคอมมิชชัน่ 125  - 
 ค่าสวสัดิการพนักงานอ่ืนๆ -  124 
 ค่าบริการรักษาความปลอดภยั 384  384 

ค่าบริการท าความสะอาด 409  375 
 ค่าน ้ าประปา 294  251 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,760  16,758 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 141  285 
 ดอกเบ้ียจ่าย 2  39 
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 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

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

 
 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 ซ่ึงบริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดแลว้ใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 2,512  - 
เจา้หน้ีการคา้    
 บริษทั วาวา แพค จ ากดั 10,095  - 
เจา้หน้ีอ่ืน    
 บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 64  191 

บริษทั รักษาความปลอดภยั นวนคร อินเตอร์เนชัน่แนล 
การ์ดด้ิง จ  ากดั 

 
34 

  
34 
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4.  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
เงินสด 42  58 
เงินฝากกระแสรายวนั 1,837  929 
เงินฝากออมทรัพย  ์ 11,345  25,010 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 66,301  30,001 
 รวม 79,525  55,998 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพยไ์ด้รับดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ี
ธนาคารก าหนด และเงินฝากประจ า 3 เดือน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - 1.55 ต่อปี และ 0.80 - 1.20 ต่อปี 
ตามล าดบั 

 
5.  เงินลงทุนช่ัวคราว 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
เงินฝากประจ า  -  20,000 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราว เป็นเงินฝากประจ า 6 เดือน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 
ต่อปี  
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
ลูกหน้ีการคา้  58,839  49,585 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,505  6,600 
 รวม 65,344  56,185 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,488)  (6,583) 
สุทธิ 58,856  49,602 

 
  ลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระมีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ: 41,692  35,706 
เกินวนัครบก าหนดช าระ:    
 น้อยกว่า 3 เดือน 17,147  13,638 
 3 - 6 เดือน -  241 
 6 - 12 เดือน -  - 
 มากกว่า 12 เดือน -  - 
 58,839  49,585 
ลูกหน้ีอ่ืน 6,505  6,600 
 รวม 65,344  56,185 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,488)  (6,583) 
สุทธิ 58,856  49,602 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัคือ 30 ถึง 60 วนั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    
 ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 6,583  7,246 
 บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี -  - 
 หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (95)  (663) 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 6,488  6,583 

 
 รายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวา่งปี 2561 และ 2560 เกิดจากการไดรั้บเงินคืนจ านวน 
0.095 ลา้นบาท และ 0.033 ลา้นบาท ตามล าดบั และตดัหน้ีสูญจ านวน -0- ลา้นบาท และ 0.63 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 
7. สินค้าคงเหลือ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 15,063  8,218 
สินคา้ระหวา่งผลิต 20,204  11,595 
วตัถุดิบ 21,110  15,915 
วสัดุ 6,334  6,187 
รวม 62,711  41,915 
หกั   ค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ (5,218)  (2,843) 
สุทธิ 57,493  39,072 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การเส่ือมสภาพและการลดมูลค่าของสินคา้ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 2,843  1,874 
บวก ตั้งเพิ่มระหวา่งปี 15,390  10,390 
หกั โอนกลบัรายการระหวา่งปี (13,015)  (9,421) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 5,218  2,843 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและรับรู้เป็นตน้ทุนขาย 15,390  10,390 
มูลค่าการกลบัรายการมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลง (13,015)  9,421 

 
  รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงในระหว่างปี 2561 และ 2560 เน่ืองจากมีการขายสินคา้แลว้จ านวน 
 13.02 ลา้นบาท และ 9.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 



127บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 38 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
8.   สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
รายไดค้า้งรับ 508  78 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 3,729  3,849 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,418  1,411 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดถึ้งก าหนดช าระ 753  210 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 240  113 
อ่ืน ๆ 262  17 
 6,910  5,678 

 
9.   เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีบญัชีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ  านวนเงิน 60 

ลา้นบาท ไดน้ าไปค ้าประกนัหน้ีสินภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทส์ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 344,568  324,411 
ขายเงินลงทุนระหวา่งปี -  - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 44,994  29,257 
รายไดเ้งินปันผล (19,676)  (9,100) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  - 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีลดลงจากการลงทุนในบริษทัร่วม -  - 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัปลายปี 369,886  344,568 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และรายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั มีดงัน้ี 

 อตัราร้อยละ   พนับาท 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผล 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

บริษทัร่วม                    

 บริษทั นวนคร จ  ากดั (มหาชน)                    

 “นวนคร” 12.01  12.01  2,048,255  2,048,255  607,346  607,346  369,886  344,568  19,676  9,100 

 
 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 44,994  29,257 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีสาระส าคญั 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2561  2560 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,813,831  1,419,294 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,493,731  2,591,339 
หน้ีสินหมุนเวยีน 172,774  168,725 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,054,972  972,901 
รายได ้ 969,020  694,135 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 374,669  243,618 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -  - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 374,669  243,618 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั นวนคร จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีรับรู้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 2561  2560 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 3,079,815  2,869,007 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 12.01  12.01 
มูลค่าตามบญัชีของบริษทัในบริษทัร่วม 369,886  344,568 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีหุน้สามญัในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวนหุ้น 245,950,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 12.01  
 เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นหลกัทรัพยใ์น
ความตอ้งการของตลาด บริษทัมีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีราคาปิด
เท่ากบั 1.63 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน 400.90 ลา้นบาท  
 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 14  
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคารส่ิงปลูกสร้าง  รวม 
ราคาทุน      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 3,148  5,125  8,273 
เพ่ิมข้ึน -  -  - 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,148  5,125  8,273 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  3,289  3,289 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  256  256 
จ าหน่าย -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  3,545  3,545 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 3,148  1,580  4,728 

 
 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 
     
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561    256 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560    256 

  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทั เป็นท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีบริษทัถือครองไวโ้ดยท่ี

ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต โดยมีราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินของกรมท่ีดิน
เป็นจ านวน 7.41 ลา้นบาท 
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12. 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 2561 27,223  134,091  176,154  19,863  48,143  934  406,408 
เพิ่มขึ้น -  76  3,275  600  -  31,292  35,243 
โอน - สุทธิ -  4,378  26,145  23  -  (30,546)  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (262)  -  (1,252)  -  (1,514) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 27,223  138,545  205,312  20,486  46,891  1,680  440,137 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  45,436  74,804  17,475  25,972  -  163,687 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  6,716  14,487  944  2,295  -  24,442 
โอน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  -  (124)  -  (960)  -  (1,084) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  52,152  89,167  18,419  27,307  -  187,045 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  -  6,331  -  -  -  6,331 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับปี -  -  17  -  -  -  17 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 -  -  6,348  -  -  -  6,348 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 27,223  86,393  109,797  2,067  19,584  1,680  246,744 
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 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 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า              
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 -  -  9,157  -  -  -  9,157 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส 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 

          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561         24,442 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560         23,879 

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

31 ธนัวาคม 2561 จ  านวน 27.22 ลา้นบาท พร้อมส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งน าไป
จ านองกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินในวงเงิน 100 
ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

   



133บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

- 44 - 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังานซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 5.46 ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 10.06 ลา้นบาท) อยูภ่ายใตส้ัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั 

ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จ  านวนเงิน 93.62 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 : 
70.73 ลา้นบาท) 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ - ราคาทุน    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,301  4,999 
เพิ่มข้ึน 608  1,514 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  (3,212) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,909  3,301 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,105  3,727 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 901  590 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -  (3,212) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,006  1,105 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,903  2,196 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 901  590 

 
 

 



134 รายงานประจำาปี 2561

- 45 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
14. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  9,420  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภาย 

ในหน่ึงปี 
  

- 
  

416 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  4,192 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศท่ีถึงก าหนดช าระภาย 

ในหน่ึงปี 
  

24,623 
  

- 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายในหน่ึงปี 
  

1,704 
  

2,178 
  35,747  6,786 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ  -  24,623 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ   2,512  4,280 
  2,512  28,903 
รวม  38,259  35,689 

 
  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือแยกแสดงตาม

ระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ไดด้งัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  34,043  4,608 
ครบก าหนดหลงัจาก 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  -  24,623 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี  -  - 
รวม  34,043  29,231 
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   หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพย ์ดงัน้ี 
  ลา้นบาท 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัร (สุทธิตามบญัชี)  109.90  111.81 

 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

10  10  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ในกิจการ 

 
 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 
 

 
 

- จ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกเดือน 
 

10  10       
 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
วงเงิน (ลา้นบาท)       

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 
 

 
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 

- ในปี  2561 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินต้น
ดงักล่าวครบถว้นแลว้ 

90  90       
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หลกัประกนัตามสัญญา 
       1.  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของอาคารโรงงานใหม่ 

 
 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 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  ยอดจ่ายช าระ 
ครบก าหนดช าระ            
 ภายในหน่ึงปี 1,704  148  1,852  2,178  250  2,428 
ครบก าหนดหลงัจาก            
 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,512  119  2,631  4,280  267  4,547 
รวม 4,216  267  4,483  6,458  517  6,975 

 
  บริษัทท าสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือหลายฉบับกับบริษัทในประเทศห้าแห่งเพื่อซ้ือ

ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน  สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2565 ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 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 2561 บริษทัตดัจ่ายดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่ายเป็นเงิน  0.25 ลา้นบาท (ในปี 2560 : 0.27 ลา้นบาท) 
ซ่ึงแสดงไวใ้นบญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  กรรมสิทธ์ิในยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังานท่ีซ้ือภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือจะ
โอนเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัต่อเม่ือบริษทัไดช้ าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ 

 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ภายใตส้ัญญาทรัสตรี์ซีทส์  

วงเงิน (ลา้นบาท)       
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

 
 

 
วตัถุประสงค ์

 
 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 
เง่ือนไขการจ่ายช าระ 

60  -  เพ่ือจ่ายช าระค่าซ้ือวตัถุดิบ  อตัราร้อยละ 2 ต่อปี  - จ่ายช าระดอกเบ้ียภายใน 90 - 120 วนั 
60  -       

 
หลกัประกนัตามสัญญา 

       1.  บญัชีเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 15.1 การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 อายกุารใชป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือของ        
  สินทรัพยถ์าวร 500  (500)  -  - 
   รวม 500  (500)  -  - 

 
 พนับาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/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 
 สัญญาเช่าการเงิน 1,095  (1,095)  -  - 
   รวม 1,788  (1,288)  -  500 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 15.2 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
        ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  2561  2560 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี  -  - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ  (500)  (1,288) 
  (500)  (1,288) 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2556 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวน

เงินประมาณ 691.82 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทาง
ภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
   รายการกระทบยอดภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 และ 

2560 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกมาตน้ปี 3,510  3,348 
ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ียงวดปัจจุบนั  1,835  569 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,275  - 
 หกั จ่ายช าระในระหวา่งปี (288)  (407) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 8,332  3,510 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  ค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัท่ีรับรู้ในปี    

ตน้ทุนการขาย 1,146  121 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 57  4 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 442  88 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 141  285 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 49  71 
 รวม 1,835  569 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 
3,275 

  
- 

รวม 3,275  - 
รวมทั้งหมด 5,110  569 

 
   ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เกิดข้ึนจาก  
   

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (309)  - 
สมมติฐานประชากร 3,631  - 
สมมติฐานทางการเงิน (47)  - 
รวม 3,275  - 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  16.1 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

  ร้อยละต่อปี 
  งบการเงินท่ีแสดงเงิน

ลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561 
อตัราคิดลด  2.66 
อตัราเงินเฟ้อ  2.75 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน  4.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (จ าแนกตามอาย)ุ  7.64 - 45.84 
อตัราการมรณะ  105 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2560 
 
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  ร้อยละต่อปี 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2560 
  พนกังานรายเดือน  พนกังานรายวนั 
อตัราคิดลด  1.87  1.79 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน  4.66  0.40 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  21  22 
อตัราการมรณะ  100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
 100 ของตารางมรณะไทย 

พ.ศ. 2551 
อตัราการทุพพลภาพ  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 2561 
 
16.2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) (567)  640 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 625  (565) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 965  1,174 

 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (58)  61 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 72  (68) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (77)  80 

 
เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงาน ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก าหนดอตัราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน และมีผลกระทบให้บริษทัรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเพิ่มข้ึนประมาณ 1.60  ลา้นบาท และท าใหก้ าไรลดลงประมาณ 1.60 ลา้นบาท  
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17. ทุนเรือนหุ้น 

   พนัหุ้น / พนับาท 
 ราคาตาม  2561  2560 
 มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  มูลค่า  จ านวนหุ้น  มูลค่า 
 (บาท)         
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  2,896,834  2,896,834  3,397,024  3,397,024 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,808,136  2,808,136  2,896,834  2,896,834 
หุ้นท่ีออกและเรียกช าระ          
   เตม็มูลค่าแลว้          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุ้นสามญั 1  1,865,377  1,865,377  1,865,377  1,865,377 
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1  460,000  460,000                 -                  -  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม          
- หุ้นสามญั 1  2,325,377  2,325,377  1,865,377  1,865,377 

 
 1) ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 548,698,588 บาท จากเดิม 2,896,834,342 บาท เป็น 
2,348,135,754 บาท โดยวธีิการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 548,698,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท 

1.2 อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 2,348,135,754 บาท เป็น 2,808,135,754 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน 460,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) คือบริษทั วาวา แพค จ ากดั โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.405 บาท  

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทั วาวา แพค จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 460 ลา้นหุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.405 บาท เป็นจ านวนเงิน 186.30 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 

2) ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ไดม้ติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาทโดยวีธีการ
ตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 500,190,145 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียน
ลดทุนท่ีออกและช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
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18. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
จ านวน 482,759,167 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) โดยเป็นการจดัสรรและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน (“Sweetener”) (NEP-W3) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญั
เพิ่มทุนใหม่ต่อใบส 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 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 3 (NEP-W3) จ านวน  

208,409,779 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 114.63 ลา้นบาท ท่ีไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิ 
 
19. การบริหารจัดการทุน 
  วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี 

เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.10 
 
20. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการ

รายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

  สินทรัพยร์ายไดจ้ากส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงานหรือท่ีสามารถปันส่วนให้กบั
ส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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  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 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากการขาย 389,375  350,592  -  -  389,375  350,592 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (484,817)  (412,829)  -  -  (484,817)  (412,829) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (95,442)  (62,237)  -  -  (95,442)  (62,237) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 ในบริษทัร่วม 

  
 

 
 44,994  29,257  44,994 

 
 29,257 

รายไดอ่ื้น         4,647  3,442 
ตน้ทุนทางการเงิน         1,385  1,879 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้         500  1,288 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี         (46,686)  (30,129) 

 
  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พนับาท) 
 ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑจ์ากพลาสติก 
 ธุรกิจการลงทุน  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินลงทุนชัว่คราว -  20,000  -  -  -  20,000 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,856  49,602  -  -  58,856  49,602 
สินคา้คงเหลือ 57,493  39,072  -  -  57,493  39,072 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 60,000  -  -  -  60,000  - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  369,886  344,568  369,886  344,568 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 246,744  236,390  -  -  246,744  236,390 
อ่ืน ๆ 93,371  69,213  -  -  93,371  69,213 
รวมสินทรัพย ์ 516,464  414,277  369,886  344,568  886,350  758,845 
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21. รายได้อ่ืน 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 

ก าไรจากการตดับญัชีหน้ีสิน 162  - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและของเสียจากการผลิต 1,629  1,374 
ดอกเบ้ียรับ 2,165  1,241 
เงินรับคืนกองทุน 416  - 
อ่ืน ๆ 275  827 
 รวม 4,647  3,442 

 
22. ค่าใช้จ่ายแยกตามลกัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561  2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งผลิต (15,454)  7,866 
วตัถุดิบท่ีใชไ้ป 297,708  212,567 
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 25,640  24,904 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 82,957  70,609 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15,819  17,043 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 1,835  570 

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

  บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของ
พนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 
ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็น
จ านวนเงิน 2.04 ลา้นบาท และ 1.82 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
24. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ย
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกและเรียกช าระแล้วในระหว่างปีรวมผลกระทบของ 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท)  (46,686)  (30,129)  (72,004)  (50,286) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 2,249,760  1,865,377  2,249,760  1,865,377 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ        
 ตอ้งออกให้ตามสิทธิ (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกใน        
 มูลค่ายติุธรรม (พนัหุ้น) -  -  -  - 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
 รวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (พนัหุ้น) 2,249,760  1,865,377  2,249,760  1,865,377 
        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (0.021)  (0.016)  (0.032)  (0.027) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -  -  -  - 

 
 บริษทัไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุน้ปรับลดในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั ดงันั้นจึงไม่มีหุ้นสามญั
เทียบเท่าส าหรับการค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด  
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25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงิน 
 บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มี
การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

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

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ียปรับ  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี  ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  ข้ึนลงตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.375 - 1.55  11,345  66,301  1,879  79,525 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1  -  60,000  -  60,000 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2  -  9,420  -  9,420 
เงินกูร้ะยะยาวจากบริษทัต่างประเทศ 4  -  24,623  -  24,623 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญา

เช่าซ้ือ 3.72 - 8.99  -  
 

4,216  -  
 

4,216 
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 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 
 
 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 2561 บริษทัมีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1(ข) 

 
มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั 
ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนัในราคาตลาด ในการพิจารณามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน บริษทัมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนัของ
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือช าระหน้ีสินภายใตเ้คร่ืองมือทางการเงิน 
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 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 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 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 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 

 
 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 
  มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนค านวณโดยใชร้าคาประเมินของกรมท่ีดิน 
  ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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26.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

มีดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม      อตัราแลกเปล่ียน  31 ธนัวาคม 
 2561        2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  9,420   -   -  9,420 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 416  (416)   -   -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,192  (4,192)   -   -  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,458     (2,242)   -   -  4,216 
 รวม 11,066  2,570   -   -  13,636 

 
         หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน  การแปลงค่า  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม      อตัราแลกเปล่ียน  31 ธนัวาคม 
 2560        2560 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,083  (1,667)   -   -  416 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,464  (11,272)   -   -  4,192 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2,523    (3,127)   7,062   -  6,458 
 รวม 20,070  (16,066)   7,062   -  11,066 

 

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
  27.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา

  เช่าอาคารส านกังาน และสัญญาเช่ารถยนต ์ดงัน้ี 
   ลา้นบาท 
จ่ายช าระภายใน    

ภายใน 1 ปี   2.54 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   7.11 
รวม   9.65 

 
 27.2 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง
นามบริษทัเป็นจ านวน 2.78 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

 
27.3 ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและสัญญาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและสัญญา
ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร จ านวน 1.03 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  
 โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผู ้
เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม ่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
 (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
 โดยมีผลบงัคบัใชถื้อปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 
 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ย 
ตราสารทุน 
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บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
 

29. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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Design Center
ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบการพิมพ์เพื่อ 
สร้างความโดดเด่นให้กับบรรจุภัณท์

Research & Development
ทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสนับสนุนในการ 
นำาเสนอสินค้าที่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคให้
กับลูกค้า

Product Variety
มีความหลากหลายของสินค้าบรรจุภัณฑ์ทั้งกระสอบ
พลาสติกสาน / บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

Quality Control
บริษัทมีระบบการบริหารควบคุมคุณภาพและ 
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

Quality Standard
กระบวนการผลิตภายใต้่ระบบปิดที่มีความสะอาดป้องกัน 
สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกและได้รับการรับรองมาตรฐาน
สากลในการผลิตสินค้า อาทิ ISO/GMP/HACCP

Logistic System
ระบบบริหารการจัดส่งของบริษัทพร้อมระบบติดตาม 
GPS Tracking เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วและทันเวลา

CRM
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหรือติดตามงานผ่าน Call center

Sales Service
รูปแบบการนำาเสนอสินค้าและบริการผ่านพนักงานขาย ที่มี
ความรู้และ ความชำานาญด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ONE STOP SERVICE
PACKAGING SOLUTION



บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)
NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

PACKAGING SOLUTION

สำ�นักง�นใหญ่
41 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-4213-6  
โทรสาร 0-2279-6717, 0-2271-4416

โรงง�น
999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำาบลนากลาง  
อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 044-335520-24  
โทรสาร 044-335448




